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Förord

Föreliggande rapport har tillkommit inom ramen för 
Riksantikvarieämbetets (RAA) program för att utveck
la och synliggöra uppdragsarkeologins resultat. Rap
porten redovisar fyra arkeologiska undersökningar i 
Gylle socken i Skåne som utfördes av RAÄ:s avdelning 
för arkeologiska undersökningar (UV) åren 1977-78.

Flera av de undersökningar som utfördes av UV från 
1960-talet och framåt kom av olika anledningar inte 
att rapporteras. En del undersökningar under 1970- 
talet utfördes på mer eller mindre frivillig basis, den 
ursprungliga budgeten var begränsad och systemet 
medförde att medel som avsattes för rapportarbete i 
efterhand visade sig vara otillräckliga eller förbrukade 
av inflationen. Allt detta har medverkat till att det i slu
tet av 1900-talet fanns ett antal undersökningar som 
saknade medel för en sammanställning och vetenskap
lig bearbetning. Under 1999 tilldelade regeringen sär
skilda medel för att slutföra ett antal undersökningar.

Under ett antal år har det förts diskussioner om det 
vetenskapliga värdet av en redovisning av dessa äldre 
undersökningar och att särskilt äldre stadsarkeologiska 
undersökningar kräver mycket stora resurser för att 
redovisas. Samtidigt har det vid upprepade tillfällen 
framförts önskemål från bl.a. läns- och landsantikva
rier om vikten av att äldre och ej rapporterade under
sökningar sammanställs och redovisas. Rapportsam
manställningarna blir förutom att resultaten blir kända 
och att kunskap återförs, till direkt nytta för den 
antikvariska verksamheten, exempelvis i samband med 
framtida beslut om ingrepp i eller som underlag för att 
motivera ett bevarande och skydd av fornlämningen.

Ett annat viktigt syfte med 1999 års rapportarbete 
har varit att utarbeta metoder och förslag på hur ett 
framtida rapportarbete kan utformas. Det har bl.a. 
gällt att hitta lämpliga nivåer och ingångar i de äldre 
undersökningarna samt metoder för att sammanställa 
och redovisa. Men också aktuella frågor som är möj
liga att ställa till ett arkeologiskt material som under
sökts med helt andra metoder än dagens. Rapportsam
manställningarna skall förutom att vara en redovis
ning av några utvalda resultat fungera som en nyckel 
in i dokumentationsmaterialet som förvaras vid 
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) vid RAÄ.

Rapporten över undersökningarna i Gylle visar på 
betydelsen av att sammanställa flera undersökningar 
utifrån preciserade frågeställningar eller teman och 
sätta in dem i det aktuella forskningsläget. Gylle är 
vad gäller sten- och bronsålder en mindre utforskad 
del av Skåne. Vid undersökningarna 1977-78 påträf
fades i huvudsak boplatslämningar från bronsålder 
och äldsta järnålder samt gravar från mellan- och sen- 
neolitikum. Materialet från undersökningarna har 
analyserats för att belysa övergången mellan stridsyxe- 
kulturen och den senneolitiska perioden, samt relatio
nen boplats - gravar och landskapsutnyttjandet över 
tid.

Tack Roger för insatsen och tack till Mats Burström, 
Björn Magnusson-Staaf och Deborah Olausson som 
läst och kommenterat hela eller delar av ett tidigare 
manus.

Lena Flodin
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Inledning

Under åren 1977-78 genomförde Riksantikvarie
ämbetet, UV Syd, fyra arkeologiska undersökningar i 
Gylle socken, strax norr om Trelleborg i Skåne. Inom 
de undersökta ytorna fanns framför allt boplatsläm
ningar från i första hand yngre bronsåldern samt i 
mindre utsträckning äldsta järnåldern. På en av ytorna 
påträffades vidare gravar från stenåldern: dels en strids- 
yxegrav, dels flera senneolitiska flatmarksgravar och en 
hällkista. En enstaka brandgrav från yngre bronsåldern 
framkom också. Boplatserna innehöll fynd samt 
anläggningar i form av gropar, härdar och stolphål. 
Huslämningar konstaterades på en av ytorna. Delar av 
materialet har tidigare presenterats i Jacobsson (1978), 
Widholm (1980) och Andersen (1988).

Resultatet av bearbetningen av undersökningsmate
rialet presenteras i en artikeldel och en rapportdel. I 
rapportdelen redovisas på en grundläggande nivå den 
arkeologiska undersökningens resultat, varvid speciellt 
redogörs för anläggningar och fynd. Artikeldelen syftar 
till att sätta in undersökningsresultaten i det aktuella 
forskningsläget och generera ny kunskap. Skälen för 
att behandla de oliktida lämningarna i en och samma 
artikel är flera. Ett av skälen är redovisande: undersök
ningarna bidrar till att belysa en tidigare jämförelsevis 
mindre välutforskad del av Skåne, både vad gäller sten
ålder och bronsålder. Tillsammans med en fornläm- 
ningsbeskrivning för detta område kan en tydligare 
bild tecknas av Trelleborgstrakten under en lång tid av 
förhistorien. Denna möjlighet har uppkommit genom

de här presenterade undersökningarna. En annan 
anledning är att lämningarna kan bringa nytt ljus över 
gamla resultat och därmed ge ny fart åt den her- 
meneutiska tolkningsspiralen. Gravarna från slutet av 
mellanneolitikum och från senneolitikum ger ett 
utmärkt tillfälle att fokusera på en dåligt förstådd och 
sällan uppmärksammad förändringstid, nämligen över
gången mellan stridsyxekulturen och den senneolitiska 
perioden. Bronsåldersbosättningarna ger i sin tur till
fälle att diskutera förhållandet mellan gravar och bo
platser, och i förlängningen att undersöka landskaps- 
utnyttjandets kronologiska och rumsliga aspekter.

I artikeln används ibland MN som förkortning för 
mellanneolitikum. Mellanneolitikum delas traditionellt 
in i en äldre och en yngre del, benämnda MNA res
pektive MNB. MNA likställs i lämliga fall med tratt- 
bägarkulturens senare del, medan MNB på liknande 
sätt motsvarar stridsyxekulturen. MNA brukar i sin 
tur indelas i fem stadier, benämnda MN I-V. Att över
sätta dessa indelningar till absoluta årtal kan göras på 
olika sätt, bl.a. beroende på om man utgår ifrån kali
brerade eller okalibrerade 14C-värden. I följande arti
kel används de absoluta årtal som anges i Larsson och 
Olsson 1997:8, vilka baseras på kalibrerade 14C-vär- 
den med ett sigma. MNA motsvarar 3300-2700 BC, 
MNB motsvarar 2700-2350 och senneolitikum mot
svarar 2350-1800 BC (för en fördjupad diskussion 
kring kultur- respektive periodindelningar, se Edenmo 
m.fl. 1997).
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De arkeologiska undersökningsresultaten

De arkeologiska undersökningarna genomfördes i 
Gylle socken, ca två kilometer nordöst om Trelleborg 
(figur 1). Närmast havet finns en relativt flack kust
sträcka, som sträcker sig två till tre kilometer inåt

land. Här vidtar ett tydligare backlandskap och det 
var på den södra kanten av detta backlandskap, med 
vidsträckt utsikt över havet, som de undersökta forn- 
lämningarna var belägna.

Figur 1. De fyra undersökta platserna markerade på ett utsnitt av Gröna kartan Malmö 2C SO. Skala 1:50 000.
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Undersökningarna berörde fyra separata fornläm- 
ningar, vilka från väster till öster var: RAÄ 78, RAÄ 
53, RAÄ 63 samt RAÄ 8 (figur 2). De undersökta 
ytorna omfattade tillsammans omkring 60 000 m2, 
belägna på en höjd av mellan 35 och 40 meter över 
havet. Topografiskt låg de tre västliga ytorna på en öst- 
västligt orienterad höjdrygg. Den östliga ytan låg på en 
förhöjning i åkermarken. På sistnämnda plats skall det 
ha funnits en numera bortodlad hög, i folkmun kallad 
”Fladebjerret”. Strax norr om RAÄ 63 ligger de kända 
Gyllehögarna, fem högar på rad i nord-sydlig riktning. 
Flera högar finns också intill RAÄ 53. Fornlämnings- 
bilden kommer att diskuteras utförligare längre fram.

I det följande redovisas undersökningsresultaten i kro
nologisk följd, så att lämningarna från stenåldern inle
der, följda av lämningarna från bronsåldern och äldsta 
järnåldern. En mer utförlig presentation finns i rapport
delen. Det är av betydelse för förståelsen av undersök
ningsresultaten, att känna till att samtliga ytor låg i 
åkermark, vilket betyder att lämningarna var skadade 
av plöjning. Beträffande undersökningsmetodiken, så 
bestod den inledningsvis av en tämligen grov avbaning 
med stora maskiner. Inga kulturlagerrester påträffades, 
men det kan inte uteslutas att sådana har funnits. Samt
liga fynd påträffades således i anläggningar. Det är 
också möjligt att mindre väl synliga anläggningar, som

Figur 2. Undersökningsområdena vid RAÄ 8, 53, 63 och 78 markerade på ett utsnitt av Gula kartan 1C:85. Skala 1:20 000.
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Figur 3. De påträffade neolitiska gravarna inom RAÄ 63.

exempelvis smärre stolphål, inte observerades (se vida
re rapportdelens metodkapitel).

Gravar och fynd från mellanneolitikum 
och senneolitikum
Inom ytan vid gården Lilla Kulladal, RAÄ 63, påträf
fades nio gravar som med säkerhet kan dateras till 
neolitikum. Dessa utgörs av en stridsyxegrav (A273), 
en senneolitisk hällkista (A356) samt sju senneolitiska 
flatmarksgravar (A207a, 207b, 208, 250, 251, 363 
och 364). Dessutom undersöktes en flatmarksgrav 
(A342) som inte kunde närmare dateras samt en urne
grav (A297) från yngre bronsåldern (figur 3).

A342 kommer att beskrivas i det här kapitlet me
dan A297 beskrivs i kapitlet om bronsålderslämningar. 
Inom både RAÄ 63 och RAÄ 8 påträffades också en 
del fynd av stenålderskaraktär i boplatsanläggningar. 
Dessa fynd behandlas i slutet av det här kapitlet.

Stridsyxegraven
Graven, A273, utgjordes av en närmast rektangulär 
grop, 2,2 x 1,5 meter stor i ytan och orienterad i

NNO-SSV:lig riktning. Strax under ytan framkom en 
stenpackning, vilken fortsatte ända ner mot botten. 
Stenarna var ca 0,1-0,4 meter stora. I de övre lagren 
var stenfyllningen tätare ut mot kanterna (figur 4).

Graven var omkring 0,7 meter djup. På botten 
fanns en rektangulär yta med en några centimeter lägre 
nivå vilken tolkades vara det område där en kista stått. 
Kistan skulle i så fall ha varit omkring 1,5 x 0,9 meter 
stor. Kistans form tyder på att den gravlagde låg i 
hockerposition, vilket ju är den för stridsyxekulturen 
vanligaste positionen. Samtliga fynd påträffades inom 
detta kistområde.

På botten av kistområdet fanns tandfragment och 
dåligt bevarade människoben samt gravgåvor (figur 5). 
Tandfragmenten låg i gravens norra ände och den 
döde låg troligen på vänster sida med ansiktet vänt 
mot öster. Strax söder om tänderna, vid den dödes 
bröstkorg, låg en slipad, tjockbladig, håleggad flint
yxa. Framför den dödes ansikte respektive vid fot
änden fanns ett flintspån (figur 6). Mot den östra kist
kanten slutligen stod ett mycket dåligt bevarat strids- 
yxekärl med snörornering. Kärlets storlek har inte 
kunnat fastställas och kärlet har inte heller varit möj
ligt att bestämma typologiskt.

8 Gylleundersökningarna
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Graven kan inte 
dateras närmare än 
till den senare delen 
av mellanneolitikums 
andra hälft, alltså till 
yngre stridsyxetid. 
Dateringen baserar sig 
på en sammanvägning 
av flera element. Som 
Mats Malmer har 
visat, uppträder sten-

Figur 6. Flåleggade flintyxan och fyllning i gravar först
två flintspån. Fynd från A273. under stridsyxekultu-

rens period tre, men
blir i Skåne dominerande först under period fem 
(Malmer 1962: 186). Keramikkärlet har inte kunnat 
rekonstrueras, men på de mindre ytor där snördekoren 
är synlig är det tydligt att den bildar en vinkelornamen
tik, vilket enligt Malmer saknas på de äldsta kärlen 
(Malmer 1975: 21). Beträffande den tjockbladiga yxan 
kan inte annat än vissa allmänna jämförelser göras. 
Flintyxan är ovanligt kort och enligt Malmer ökar

medianlängden successivt under stridsyxekulturens tid 
(Malmer 1975: 73). Flintyxornas längd uppvisar dock 
ingen absolut kronologisk sekvens, varför enstaka 
exemplar inte kan användas för absoluta dateringar. En 
annan iakttagelse är att flintyxor i kvinnogravar gene
rellt förefaller vara kortare än i (a. a.: 73), varför A273 
skulle kunna tolkas som en kvinnograv.

Hällkistan
Graven, A356, låg i åkermark och samtliga hällar var 
bortodlade. Hällkistan var dock något nedgrävd i 
marken, vilket bidragit till att dess innehåll var när
mast intakt. Begravningsutrymmet, med de gravlagda 
och deras gravgåvor, var orört av plogen.

Nedgrävningarna efter sidohällarna syntes tydligt 
på bottnen av graven och nedgrävningarna visar att 
”hällarna” har bestått av mer rundade block. Grav
utrymmet innanför dessa block var ca 2,5 meter långt 
och 1,0 till 1,2 meter brett. På golvlagret fanns de om
rörda skelettresterna efter minst sex individer. Skal
larna låg i huvudsak i den östra änden av kammaren 
medan övriga ben, mest bestående av långa rörben, låg

10 Gylleundersökningama



F'gur 7. Foto och planritning över hällkistan, A356.
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Figur 8. Fynd från A356. Teckningar av Bengt Jacobsson, UV Syd.

längs de södra, västra och norra kanterna. Ovanpå 
dessa benrester, placerad i mitten av kammaren, låg 
det nästan kompletta skelettet efter den sist gravlagde. 
Kroppen hade placerats utsträckt på rygg med huvu
det i öster (figur 7).

Flera gravgåvor fanns i graven. Intill den sist be
gravda personen låg en spjutspets av flinta och ett 
flintspån. Möjligen hör ytterligare ett påträffat flint- 
spån till denna individs gravgåvor. Övriga fynd låg 
utspridda tillsammans med de omrörda skelettdelarna. 
Dessa fynd utgjordes av ännu en spjutspets av flinta, 
en flintpilspets, ett flintavslag, ett skifferhänge och tre 
krukskärvor (figur 8).

Som Helena Knutsson har visat så utgör stridsyxe- 
kulturens gravfunna flintspån exempel på en för kultu
ren speciell flintteknologi (Knutsson 1995), och det kan 
nämnas här att flintspånen i hällkistan tydligt skiljer 
sig från de flintspån som påträffades i stridsyxegraven.

Inga skelett har könsbestämts. En datering av häll
kistan närmare än till den senneolitiska perioden är 
svår att göra. Inga av de påträffade fynden kan direkt 
användas för att precisera dateringen mer än till sen- 
neolitikum.

De senneolitiska flatmarksgravarna
Fem av dessa gravar låg direkt söder och väster om 
hällkistan medan de två övriga låg ca 35 meter längre

åt nordväst. Hällkistan och de fem senneolitiska flat- 
marksgravar som låg strax intill denna har möjligen 
varit täckta av en gemensam, i sen tid bortodlad, hög 
(se vidare nedan).

Av de sju flatmarksgravarna verkar sex vara anlag
da parvis. Tydligast var detta för A207a och 207b 
(figur 9). Dessa gravar låg i en gemensam nedgrav
ning, som var ca 3,2 meter lång och 2,0 meter bred. I 
fyllningen fanns en hel del sten, varav en del var skör
bränd. Gravarna var skadade av plogen, varför de 
endast var ca 0,2 meter djupa. I botten av A207a på
träffades spår av trä, troligen rester efter en kista. I 
A207b fanns den enda bevarade gravgåvan, ett ”blom- 
kruksliknande” kärl utan dekor. Kärlet har stått i gra
vens nordvästra ände.

Direkt nordväst om A207a låg A208 (figur 9). I 
fyllningen fanns också här relativt rikligt med sten, 
varav en del var skörbränd. Inga fynd påträffades i 
graven.

Strax öster om A207a låg dubbelgraven A250 
(figur 9). Graven var ca 3,6 meter lång, 1,2 meter bred 
och 0,4 meter djup. På botten av graven fanns en sten- 
packning, där stenarna låg ungefär som en ram. Här 
är det möjligt att stenarna delvis har fungerat som 
stöd för en kista. Ungefär i samma nivå som stenarnas 
ovansidor påträffades rester efter två individer samt en 
flintdolk. I gravens västra ände låg tand- och kranie-

12 Gylleundersökningarna
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Figur 12. De senneolitiska flatmarksgravarna A363 och 364.

fragment, i mitten av graven fanns dåligt bevarade rör- 
bensfragment och i gravens östra del fanns också tand
fragment. Det verkar alltså som att de båda gravlagda 
har legat skavfötters, med huvudena i var sin ände av 
graven. I den östra änden låg flintdolken, som är av 
Lomborgs typ II (Lomborg 1973: 44 ff.). (Figur 10.)

Graven A251, belägen något söder om A250, var 
kraftigt skadad av plogen och var mellan 0,05 och 
0,15 meter djup. Nedgravningens kanter hade en tim- 
glasliknande form och på botten av graven låg enstaka 
stenar, utplacerade parvis på rad (figur 11). Dessa ste
nar var med stor sannolikhet stöd för en kista. Inga 
fynd påträffades.

Gravarna A363 och 364 låg drygt 30 meter nord
väst om A208. De var placerade parallellt bredvid 
varandra i närmast öst-västlig riktning (figur 12).

Intill gravarna och delvis överlagrande dem låg 
flera härdar, vilka troligen har anlagts i samband med 
den yngre bronsåldersboplatsen. Detsamma bör gälla 
den avlånga grop som låg i kanten av A364.

A363 framträdde vid avbaningen som en avlång 
mörkfärgning, ca 3,0 x 1,1 meter stor. Flera stenar 
syntes i ytan, främst runt gravens kanter. Nedgrav
ningen var ca 0,4 meter djup. Stenmaterialet fortsatte 
ned mot botten och hade nästan uteslutande lagts runt 
kanterna. På botten av graven, i dess östra ände, på
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träffades flera tänder. Inga andra fynd påträffades.
A364 var ytterligare en dubbelgrav. I ytan var den 

ca 4,0 x 1,6-2,1 meter stor. Graven var 0,4 till 0,5 
meter djup och den relativt rikliga stenfyllningen fort
satte ned mot botten. Stenarna på botten låg tydligt 
placerade längs kanterna, så att en tämligen stor stenfri 
yta bildades på botten. Inom denna stenfria yta fanns 
tandfragment dels vid den östra änden, dels centralt i 
graven, vilket tyder på att graven innehållit två indivi
der. Ett dåligt bevarat rörben fanns däremellan. Det är 
osäkert om de begravda varit placerade skavfötters 
eller vid sidan av varandra. Inga gravgåvor påträffades.

Ytterligare en flatmarksgrav, A342, påträffades 
i den östra kanten av undersökningsytan, orienterad 
i NNO-SSVdig riktning (figur 3). Graven var ca 
1,7 x 0,7 meter stor. På botten av graven fanns ett ca 
1,2 x 0,4 meter stort mörkfärgat område, vilket troli
gen var rest efter en förmultnad kista. Gravens form 
och stenfyllning företer likheter med de ovan beskriv
na gravarna, även om riktningen avviker.

Den enda av de ovan behandlade flatmarksgra- 
varna som går att datera mer exakt än till senneoliti- 
kum är A250. Flintdolken i denna grav bör tillhöra 
den första delen av senneolitikum, enligt den kronolo
giska uppställning för flintdolkar som Lomborg har 
gjort (Lomborg 1973). Det har på senare tid uppmärk
sammats att flintdolkstyperna har en betydligt större 
kronologisk överlappning än vad Lomborg antog, och 
även att den regionala variationen för vissa typer kan 
vara av lika stor betydelse som den kronologiska 
(Madsen 1978; Vandkilde 1996: 13-14). Troligt är 
ändå att flintdolken i A250 hör till den äldre delen av 
senneolitikum.

Dag Widholm har föreslagit att hällkistan och de 
intilliggande flatmarksgravarna vid Lilla Kulladal 
ursprungligen har varit täckta av en gemensam hög, 
vilket skulle förklara varför inga anläggningar från 
bronsåldersbosättningen har anlagts ovanpå dem (Jfr 
nedan figur 14 och Widholm 1980: 45).

Vissa allmänna karaktäristika för de senneolitiska 
gravarna kan kort anges: det förefaller vanligt att den 
döde placerades med huvudet mot öster. Den vanligaste 
skelettpositionen under senneolitikum är ryggläget och 
det motsägs inte av gravarna från Lilla Kulladal. I häll
kistan är ryggläget tydligt och i flera flatmarksgravar 
förefaller det tämligen säkert, trots att benen var dåligt 
bevarade.

Neolitiska fynd i boplatsanläggningar
En mindre del av de flintföremål som påträffades i 
boplatsanläggningarna på RAÄ 8 och RAÄ 63 skulle 
kunna vara senneolitiska. Inga av boplatsanläggning
arna har ansetts tillhöra en neolitisk bosättning, men 
det är inte omöjligt att en sådan funnits i närområdet.

Lösfyndssamlingar på de närliggande gårdarna inne
håller också flera senneolitiska artefakter. Detta kan 
endast betraktas som indicier och det måste påpekas 
att förekomsten av neolitiska bosättningar på platsen 
på intet sätt är fastställd.

Bland flintmaterialet på RAÄ 8 fanns en liten, 75 
mm lång, parallellhuggen flintskära, vilken bör kunna 
dateras till senneolitikum. På RAÄ 63 (Lilla Kulladal) 
påträffades två parallellhuggna fragment av flintdolkar 
eller spjutspetsar. Båda föremålen påträffades i gropar 
med ett fyndmaterial som i övrigt överensstämmer 
med bronsåldersfynden på platsen. Indikationerna på 
neolitiska boplatser är således små, men är ändå värda 
att uppmärksammas. Tillsammans med den lösfynds- 
samling som finns på gården Stora Kulladal, vilken 
innehåller flera senneolitiska artefakter och som enligt 
uppgift till största delen bör komma från markerna 
närmast gården, kan en eller flera neolitiska bosätt
ningar i området inte uteslutas.

Boplatslämningar, grav och fynd från 
bronsåldern och äldsta järnåldern

På samtliga de fyra ytor som undersöktes framkom 
anläggningar från bosättningar som kunde dateras till 
yngre bronsålder samt i viss mån äldsta järnålder (jfr 
ovan figur 2). På ytan längst i väster, RAA 78, påträf
fades endast ett fåtal anläggningar och fynd (se 
rapportdelen). RAÄ 78 utgör möjligen utkanten av en 
boplats, men eftersom inget mer bestämt kan sägas om 
karaktären på den boplatsen, kommer den inte att tas 
upp till behandling här. På övriga ytor - RAÄ 8, 53 
och 63 - fanns däremot mer omfattande lämningar.

Anläggningarna bestod i huvudsak av tre typer: 
härdar/kokgropar, gropar och stolphål. I anläggningar
na påträffades framför allt keramik, flinta och djur
ben. Stolphålen inom RAÄ 53 kunde i flera fall knytas 
samman till huskonstruktioner.

Så sent som i slutet av 1970-talet var det i Skåne — 
till skillnad från exempelvis Danmark - väldigt få 
tydliga huskonstruktioner från bronsåldern kända 
(Widholm 1980: 30). När Gylleundersökningarna 
genomfördes 1978, var det ungefär samtidigt som de 
stora boplatsundersökningarna i Fosie och Köpinge 
inleddes (Widholm 1980: 35; Björhem & Säfvestad 
1989, 1993; Tesch 1993). Vidare var de stora härd
områdena på undersökningsytorna vid Gylle de första 
som påträffades i Skåne och de utgjorde direkta paral
leller till de som redan påträffats i exempelvis 
Danmark och Tyskland (Widholm 1980: 35).

Boplatslämningar, RAÄ 53
Inom RAÄ 53 förekom, förutom spridda stolphål,
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härd- och gropsystemen, även stolphål som kan tolkas 
tillhöra långhus (figur 13). Totalt avbanades här ca 
20 000 m2 och det totala antalet anläggningar var 
drygt 575 stycken. Av anläggningarna var drygt 55 
procent härdar eller kokgropar, ca 27 procent var 
olika gropar och ca 17 procent var stolphål. Det är 
möjligt att några av de anläggningar som klassificerats 
som mindre gropar egentligen utgjort stolphål. Spe
ciellt intill huslämningarna kan så vara fallet (jfr rap
portdelen). Härdarna och kokgroparna kan i första 
hand sättas i samband med matlagning. För de stolp
hål som inte har ingått i långhus kan andra typer av 
konstruktioner tänkas, såsom t.ex. hägnader.

För gropar finns två huvudtolkningar, lertäktsgropar 
respektive förrådsgropar. Många av de större groparna, 
som i första hand bör ha varit lertäktsgropar, är resul
tatet av att flera mindre gropar har grävts intill varand
ra. De större groparna har vidare ofta fyllts igen vid 
upprepade tillfällen. Det är uppenbart att gropar i all
mänhet, efter det att de har upphört att fylla någon 
annan funktion, i stor utsträckning har använts som 
avfallsplatser. Bl.a. är djurben mycket vanligt i fyll
ningen, liksom keramikskärvor och flintavfall.

Av övriga anläggningstyper märks fyra nedgrävning- 
ar med starkt brända kanter, möjligen ugnar. I en av 
groparna fanns flera degelfragment, varför det är tro
ligt att bronsgjutning har förekommit på platsen (se 
vidare nedan). Vidare påträffades tre anläggningar som 
möjligen var brunnar. Två av de större groparna slut
ligen skulle kunna vara grophus. De var närmast rek
tangulära till formen, mellan 0,8 och 1,0 meter djupa 
och hade ovanligt plana bottnar. Tolkningen är osäker, 
då den framför allt baserar sig på de ovanligt plana 
bottnarna. Inga stolphål fanns i dessa anläggningar.

Inom undersökningsytan påträffades resterna efter 
fem hus (figur 13). I inget fall var samtliga takbärande 
stolpar bevarade men för flera av husen var stolpsätt- 
ningen så pass bevarad att det tydligt framgår avstånd 
mellan stolpparen och avståndet mellan stolparna i 
den inre takbärande konstruktionen. För övriga hus är 
stolphålen mer sporadiskt bevarade och huskonstruk
tionerna i motsvarande grad mer svårtolkade.

Utifrån stolpsättningen har hus 1, 3 och 5 daterats 
till äldre järnålder, och hus 2 och 4 till yngre brons
ålder. Dessa dateringar baserar sig på analyser från 
undersökningarna vid Fosie och Köpinge, där generel
la mönster föreslagits för husens varierande utseenden 
under bronsålder och järnålder (Björhem & Säfvestad 
1993; Tesch 1993). Att tre av de fem husen skulle vara 
från äldre järnålder motsägs dock av fyndmaterialet, 
som i stor utsträckning kan dateras till yngre brons
ålder och endast i mindre omfattning till äldre järn
ålder (se nedan). Fyndmaterialet pekar alltså på en 
intensiv bosättningsperiod under yngre bronsåldern

och en betydligt mindre intensiv bosättning under 
äldre järnåldern. Hus 1 och 5 förefaller att vara av 
tydlig järnålderskaraktär, men möjligen bör hus 3 
istället dateras till äldre bronsålder. Eftersom de vid 
undersökningen identifierade stolphålen har en något 
svårbedömd representativitet finns också möjligheten 
att antalet bronsåldershus faktiskt har varit större.

Boplatslämningar och grav, RAÄ 63
På ytorna vid RAÄ 8 och RAÄ 63 (Lilla Kulladal) 
kunde som sagt inga huslämningar identifieras. Vid 
RAÄ 63 avbanades ca 14 000 m2, varvid påträffades 
sammanlagt 355 anläggningar, av vilka knappt 85 pro
cent var härdar, kokgropar eller sotfläckar, 13 procent 
var gropar och endast drygt 2 procent var stolphål 
(figur 14). Till dessa kommer ett möjligt grophus, en 
möjlig brunn samt vad som föreföll vara två mindre 
ytor med rester av kulturlager. Den procentuella för
delningen av anläggningstyper skiljer sig betydligt från 
RAÄ 53. Främsta skälet till det är att så få stolphål 
påträffades på denna yta, vilket möjligen till en del 
hänger samman med de undersökningsförhållanden 
som tidigare diskuterats. En mer säker skillnad är att 
andelen gropar är betydligt färre än vid RAÄ 53.

Den förfinade avbaning av ett mindre område inom 
undersökningsytan (i den sydöstra delen) gav som 
nämnts ovan resultat i form av flera påträffade stolp
hål (se Widholm 1980: 44-45). Widholm menar att 
härd- och gropfria ytor därmed kan antas vara de ytor 
där husen har stått (a. a.: 45). Inom RAÄ 63 är det 
mycket troligt att ett eller flera stolpburna hus har 
stått inom det relativt anläggningsfattiga området i 
just den sydöstra delen av ytan. Här fanns också de 
flesta groparna, vilka skulle kunna tolkas som ler
täktsgropar till lerklining av husväggar. Den högre 
andelen härdar och kokgropar inom ytan skulle emel
lertid också kunna betyda att antalet hus faktiskt har 
varit färre än vid RAÄ 53. Den norra halvan av 
undersökningsytan domineras av härdar och kok
gropar samt till viss del av de neolitiska gravarna.

Beträffande hällkistan och de intill denna liggande 
flatmarksgravarna kan det diskuteras om det funnits 
någon markering eller om de varit täckta av en 
hög som respekterades under bosättningsfasen (jfr 
Widholm 1980: 45). Det sätt på vilket boplatsanlägg
ningarna låg på ett visst avstånd runt om dessa gravar 
skulle kunna tala för att en mindre hög har funnits 
(figur 14). Någon motsvarande markering över de två 
flatmarksgravarna i den nordvästra kanten av under - 
sökningsytan verkar inte ha funnits.

I den östra kanten av undersökningsytan fanns en 
enstaka urnegrav från yngre bronsålder (A297). I en 
mindre grop fanns resterna efter en gravurna i vilken 
låg brända ben. Urnan var delvis sönderplöjd och
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Figur 14. Schaktplan över RAÄ 63.

kraftigt vittrad. Inga fynd påträffades. Det kan inte 
uteslutas att fler gravar av denna typ finns kvar öster 
om schaktet, intill den där liggande högen (jfr figur 2).

Det finns flera indikationer på att boplatsen vid 
Lilla Kulladal fortsätter åt norr, utanför det undersökta 
området (jfr ovan figur 2). Enligt uppteckningar beva
rade i ATA påträffade man vid dräneringsgrävningar år 
1906 flera härdgropar strax väster om Gyllehögarna, 
samt öster om Gyllehögarna vid liknande arbeten ett 
par år senare. Vidare undersökte UV Syd år 1980 
nyupptäckta boplatslämningar dels i ett smalt schakt 
som sträckte sig från RAÄ 63 längs vägen upp till de 
norra Gyllehögarna, dels inom en yta mellan och öster 
om de norra Gyllehögarna (Wallin 1985). Vid under
sökningen påträffades härdar, gropar och fynd som 
klart kan sättas i samband med bronsåldersboplatsen 
vid Lilla Kulladal. I ett schakt påträffades två avlånga 
gropar med plan botten som av undersökaren tolkades 
som möjliga rester efter senneolitiska flatmarksgravar. 
Dessa var orienterade i nord-sydlig respektive nordost- 
sydvästlig riktning (Wallin 1985: 6—7). Enligt jordbru
karen på platsen, är också området mellan RAÄ 63 
och Gyllehögarna mycket rikt på flinta, keramik och 
mörka fläckar (a. a.: 10, med fornlämningsnummer 38

och 39 i Gylle socken). På gården vid Stora Kulladal 
finns också en stor lösfyndssamling (RAÄ 37) där fyn
den enligt uppgift till stor del skall ha framkommit 
intill gården. Bland fynden kan nämnas fragmentariska 
flintyxor, en s.k. Hagebyhögayxa samt fragmentariska 
flintdolkar. Som noterades ovan bör indikationerna på 
neolitiska bosättningar på platsen inte avfärdas.

Boplatslämningar, RAÄ 8
Vid RAÄ 8 slutligen avbanades ca 13 500 m2 (figur 
15). I jämförelse med de båda tidigare beskrivna ytorna 
var det här betydligt glesare med anläggningar. Det kan 
möjligen spekuleras i att de helt anläggningstomma 
delarna på de högsta nivåerna i schaktet kan ha sin 
orsak i en kraftigare bortodlingsfrekvens. Anläggning
arna var drygt 80 stycken och bestod enbart av härdar, 
kokgropar och gropar. Antalet härdar/kokgropar var 
här endast något fler än antalet gropar, alltså en betyd
ligt jämnare fördelning mellan dessa anläggningstyper 
än vid både RAÄ 53 och RAÄ 63. Den ansamling av 
gropar som fanns i den sydöstra delen av schaktet kan 
peka på att det här har funnits lerklinade hus, enligt 
det resonemang om lertäktsgropar som förts ovan. 
Husen har då antingen stått strax utanför den avbana-
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Figur 15. Schaktplan över RAÄ 8.

de ytan eller alternativt har de stått inom ytan men att 
stolphålen inte påträffades vid undersökningen.

Boplatsfynden från RAÄ 8, 53 och 63
Den största mängden fynd bestod av djurben, keramik
skärvor samt olika föremål av flinta. Samtliga fynd 
påträffades i anläggningar. Merparten av fynden kan 
dateras till yngre bronsålder, i mindre utsträckning till 
äldsta järnålder samt enstaka fynd till senneolitikum.

Den vanligaste fyndkategorin var djurben, men 
tyvärr har ingen osteologisk analys utförts. Den enda 
osteologiska bestämning som finns från området kom
mer från den mindre undersökningen strax norr om 
RAÄ 63 som utfördes 1980, där delar av en svinkäke 
Påträffades (Wallin 1985: 6).

Keramiken har analyserats i en C-uppsats av Benny 
Andersen (1988). Sammanlagt tillvaratogs ca 75 kg 
keramik från RAÄ 8, 53 och 63, varav knappt hälften 
av keramiken härrör från RAÄ 53. De vanligaste yt
behandlingarna är rabbig/slammad yta eller slät yta. 
Polerad och glättad yta förekom också. Ornamentiken 
består i förekommande fall ofta av vulster, knoppar 
eller åsar. Kärlformerna består i huvudsak av stora 
tunnformiga förrådskärl.

Silkärlsfragment påträffades både på RAÄ 53 och 
63. Degelfragment påträffades på RAÄ 8 och RAÄ 53, 
och på flera av fragmenten fanns spår av brons. Inom 
RAÄ 53 framkom en lodformad vävtyngd i en grop. 
Lerblock påträffades på RAA 8, 53 och 63, och på 
flera av dessa fragment fanns ornering i form av dia
gonala linjer. På ett av ler blocken var denna ornering 
utförd som två parallella snörlinjer. Bränd lera var 
ganska vanligt förekommande, medan den konstatera
de lerkliningen förekom i något mindre utsträckning. 
Både den brända leran och lerkliningen är ofta i tämli
gen stora bitar, och lerkliningen har ofta relativt grova 
intryck. På RAÄ 53 fanns den brända leran och lerkli
ningen framför allt i den norra halvan av undersök- 
ningsytan, medan det på RAÄ 63 fanns en tydligare 
koppling till undersökningsytans centrala och sydöstra 
delar. Det sistnämnda kan stödja tolkningen att det 
här har funnits hus, vilket ju föreslagits utifrån utbred
ningen av anläggningar (jfr ovan).

En stor mängd föremål av flinta framkom vid 
undersökningarna, framför allt klassificerad som av
slag och avfall. Förutom dessa påträffades spån, spån/ 
lövknivar, skivskrapor, spånskrapor, en skivyxa, bor
rar, kärnor samt eldslagningsflintor. Det stora flertalet
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Atmospheric daU from Sttiiver et al. (1998); OxCil v3.4 Bronk Ramsey (2000); cub r4 sd: 12 prob usp[chron]

St8171. RAÄ 53, A304 3230±155BP 

St8167. RAÄ63, A69 3045±130BP_ 

S18170. RAÄ53.A246 2805±130BP 

St8169. RAÅ53, A101 2690±135BP 

St8168. RAÄ 63, A152 2565±180BP

3000CalBC 2000CalBC lOOOCalBC CalBC/CalAD

Calibrated date

Figur 16. Kalibrerade ,4C-dateringar.

av dessa flintföremål kan med stor sannolikhet dateras 
till bronsåldern. På RAÄ 8 och 53 påträffades några 
flintartefakter som troligen härrör från senneolitikum 
(jfr ovan).

Föremål av ben/horn fanns endast på RAÄ 53. Här 
påträffades tre benprylar, ett flåredskap av horn samt 
en del av en islägg. De två sistnämnda föremålen 
framkom i samma anläggning och kan troligen föras 
till den äldre järnåldern. Tre järnföremål, varav en 
liten kniv, påträffades också på RAÄ 53, i den västra 
delen av undersökningsytan. Dessa har tolkats härröra 
från den äldre järnålderns bosättningsfas. Flera knack- 
stenar framkom vid samtliga fyndförande undersök- 
ningsytor (RAÄ 8, 53 och 63). Dessutom påträffades 
några slipstenar och ett möjligt nätsänke. I de flesta 
härdar och kokgropar, samt i några andra anlägg
ningar också, påträffades slutligen kol, vilket i stor 
utsträckning tillvaratogs för 14C-analys.

,4C-dateringar
Tre 14C-dateringar har gjorts inom RAÄ 53, av kol 
från två härdar och en grop (figur 16). Härdarna gav 
relativt samstämmiga dateringar, efter kalibrering ca 
1400-400 BC vid två sigma. Gropens datering avviker 
däremot något, då det kalibrerade värdet vid två 
sigma ger 1900-1050 BC. Detta pekar något mer 
entydigt mot äldre bronsåldern. Gropen låg i det syd
östra hörnet av ytan, och de två daterade härdarna låg 
i mellersta och norra delen av undersökningsytan. 
Kanske är det därmed möjligt att se en rumslig utveck
ling, där den södra delen av ytan tidigast utnyttjats 
och att bosättningar efter hand förflyttats något mot 
norr.

Vid RAÄ 63 har två härdar 14C-daterats (figur 16). 
Båda dateringarna har stora standardavvikelser. Vid 
två sigma ligger den ena dateringen inom intervallet 
1550 till 900 BC och den andra inom intervallet 1200 
till 200 BC.

I jämförelse med fyndmaterialet och de påträffade 
anläggningarna är det förvånande att dateringarna 
också faller inom den äldre bronsåldern. Det bör bety
da att fyndmaterialet, och då framför allt keramiken 
vilken med störst säkerhet har ansetts kunna dateras, 
har givits en alltför snäv datering till yngre bronsålder. 
14C-dateringarna visar däremot inte på en senneolitisk 
bosättningsfas, vilket en del av fynden indikerat.

Sammanfattning boplatser

Tre, möjligen fyra, bosättningar från bronsålder-äldre 
järnålder har konstaterats. Förekomsten av hus har 
bara kunnat visas på en av ytorna (RAÄ 53), men det 
förefaller troligt att det även funnits hus på två av de 
andra ytorna (RAÄ 8 och 63). Förekomsten av tre- 
skeppiga hus bör tyda på tämligen stadigvarande 
bosättningar. Bosättningsmönstret inom boplatserna är 
inte möjligt att i detalj beskriva, men sammantaget 
visar det ett intensivt utnyttjat område under hela 
bronsåldern. Om det har ingått i ett rörligt bosätt
ningsmönster, så har man alltså upprepat återkommit 
till området. Man kan tänka sig att detta gällt 
åtminstone ända från mellanneolitisk tid, med en suc
cessivt ökande omfattning och intensitet. Både gravar 
och boplatslämningar visar sammantaget på utnyttjan
de från stridsyxetid till äldre järnålder.
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Bebyggelsen och det symboliska landskapet

Ovan har undersökningsresultaten presenterats. Den 
fortsatta tolkningen kommer att ske på två sätt. Först 
betraktas bebyggelsens förändringar och innebörder 
under nästan hela den tidsperiod som lämningarna vid 
Gylle representerar, från senneolitikum till och med 
yngsta bronsåldern. Därefter behandlas det senneolitis- 
ka gravskicket, med speciell tonvikt lagd på föränd
ringar i övergångsskedet mellan stridsyxetid och sen
neolitikum.

Samhällen och bygder förändras över tid, men där
med inte sagt att alla delar förändras i samma takt. I 
det här kapitlet tecknas en bakgrund till och eftersöks 
en fördjupad förståelse av det långa tidsavsnitt på 
drygt tvåtusen år som fornlämningarna vid Gylle är en 
del av, från sen mellanneolitisk tid och in i den äldsta 
järnåldern. Kapitlet består dels av en översiktlig del, 
som vill fånga delar av villkoren för och utformning
arna av samhällena i ett långtidsperspektiv, dels av en 
mer specifik analys av fornlämningsbilden i Trelle- 
borgstrakten och det sätt på vilket Gylleundersökning- 
arna belyser denna bild.

Det brukade landskapet

I södra Skandinavien existerade under hela den aktuel
la perioden ett jordbrukssamhälle, men här inträffade 
samtidigt betydande förändringar i ekologiska förut
sättningar och i ekonomiska och kulturella uttrycks
former. Bebyggelsens och näringsekonomins kontinui
tet och förändring kan ur ett visst arkeologiskt per
spektiv betraktas som en materiell företeelse i rummet, 
som - i brist på ett bättre begrepp - kan benämnas 
landskapsutnyttjande. I ett landskapsutnyttjande kan - 
förutom boplatser, jordbruksmarker och eventuella 
områden för insamling, jakt och fiske - också begrav
ningar och offerskick räknas in, och dessa ”praktiker” 
kan sägas förhålla sig till varandra på olika sätt. 
Boplatser flyttas varken planlöst omkring i ett land
skap eller blir kvar på samma plats av gammal vana; 
det finns en mängd bakomliggande överväganden som 
både har traditionella förtecken och är påverkade av 
exempelvis ekologiska, tekniska eller sociala föränd
ringar. Bosättningar kan också bestå av flera funktio
nellt skilda delar. Var husen uppfördes i förhållande

till tidigare byggnader kan sägas utgå ifrån sådana 
faktorer som placeringen av åkrar, betesmarker för 
djuren, vattentillgång, närhet till fiskevatten och råma
terial, m.m. Men till detta kommer naturligtvis också 
andra betydelsefulla faktorer, såsom vad som uppfatta
des vara det rätta bosättnings- och förflyttnings- 
mönstret, den kulturella boplatspraxisen: de ekologis
ka ramarna är ofta vida och ger utrymme - kanske i 
större utsträckning under neolitikum än under yngre 
bronsålder - för många typer av överväganden.

Placeringen av gravar inom en kultur eller grupp 
kan däremot inte i första hand relateras till varandra 
utifrån praktiska överväganden och det finns knappast 
några ekologiska ramar att hålla sig innanför. Placer
ingen av en grav är en del av en ritual, en ceremoniell 
praktik där betydelsen av tidigare utförda handlingar 
är av stor vikt. En grav är därmed alltid placerad i för
hållande till andra gravar (och säkert också till land- 
skapsbesittningen i övrigt). Att söka förstå utbredning
en av gravar är alltså, i högre utsträckning än utbred
ningen av hus, att söka efter en kulturell metafysik. 
Den inbördes relationen mellan gravar utgör en del av 
gravskicket och skillnader i utplacering av gravar indi- 
kerar skillnader i gravskick.

För att ge en bild av landskapsutnyttjande över tid 
behöver därför flera källmaterial beaktas, både för att 
påvisa de olika aktiviteter som försiggått i landskapet 
och för att se hur dessa olika aktiviteter varierar i för
hållande till varandra. Detta behöver inte resultera i en 
samlad bild av en ”kulturs uttryck” utan kan likaväl 
komplicera bilden av förhistoriska samhällen och des
sas förändringar. Samhällen existerar genom sam
verkande individer, där individerna alltid har möjlighe
ten - och i vissa tider och för vissa grupper kanske 
också benägenheten — att förhålla sig kritiskt till den 
uppfattade ordningen. Specifika arkeologiska läm
ningar måste därför inte ses som kulturella självbilder, 
de kan också vara motbilder, exempelvis utifrån grup
pers eller personers ambitioner, protester och liknande. 
Landskapsutnyttjande rymmer en komplicerad verk
lighet.

Av vad bestod verkligheten i södra Skåne under 
neolitikum och bronsåldern? För att på olika vägar 
närma sig ett svar kan vi inledningsvis fråga oss vad 
det var för fysiskt landskap man rörde sig i och såg
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omkring sig. Utifrån en sammanställning av en mängd 
källor har Stig Welinder föreslagit följande:

” Röjningsgödsling, skottskogar, skogsbete och 
lövfoder ingick i jordbrukets landskap under 
neoliticum och bronsåldern. Detta var en mo
saik av ringbarkad, utglesad, nedbränd och 
betad skog. Det kunde kallas ett kulturskogs
landskap med lite åker, som flyttade runt i ett 
parkskogs- och gräsmarkslandskap med hamla- 
de träd, stubbar med rotskott, sparade nytto- 
träd och buskar som lind, apel, slån, nypon och 
hassel. Det var ett mosaiklandskap i ständig, 
dynamisk förändring: röjning, ringbarkning och 
hamling, betestryck, uppbrytning av åker och 
igenväxning.” (Welinder 1998: 178-179).

Och så fanns här också det viktiga vattnet i form 
av åar, sjöar och hav. En viktig förändring över tid är 
att en allt större del av landskapet efter hand tas i 
anspråk för jordbruket. Landskapet var generellt sett 
närmast halvöppet, men med betydande variationer 
både vad gäller graden av faktiskt öppna marker på 
det lokala planet och vad gäller den kronologiska för
ändringen från ”mer slutet” till ”mer öppet”. I det föl
jande kommer en mycket översiktlig bild över utveck
lingen i Skåne under den aktuella tiden att tecknas.

Stridsyxekulturens näringsfång, under andra halvan 
av mellanneolitikum, är svårt att exakt bestämma. 
Antalet undersökta boplatser är få, vilket också bety
der att antalet ekofakter är litet. Djurben i gravar bör 
också betraktas med källkritiska ögon, med tanke på 
gravgåvors rituella aspekter. Möjligen bestod djurhåll
ningen i större utsträckning av får/getter än tidigare, 
och en tydligare koncentration på betesdrift har före
slagits (L. Larsson 1989: 70 ff.). Under perioden fort
skrider möjligen också förändringen mot det som bru
kar benämnas ”the secondary products revolution”, 
alltså ett mer utvecklat jordbruk med dragdjur, årder 
och utnyttjande av mjölk och ull. Periodens tydligaste 
jordbruksredskap är flintspånet, med spår av skärande 
i växter (Knutsson 1995). I nästföljande perioder upp
träder den halvmånformiga flintskäran, den s.k. löv
kniven respektive skäran av brons.

Jordbruket under senneolitikum och äldre brons
ålder förefaller i Skåne vara av tämligen ensartad 
karaktär, med en kontinuitet från föregående period. 
Vissa förändringar verkar dock ske beträffande de 
odlade grödorna. Det förefaller som att naket korn 
blir vanligare, tydligast märkbart under bronsåldern 
(Engelmark 1992: 370; Welinder 1998: 104). Under 
äldre bronsåldern finns också lokalt tecken på en 
större variationsrikedom i de odlade sädesslagen 
(Gustafsson 1995). Av de domesticerade djuren domi
nerar nötboskapen samtidigt som jakt/fångst verkar ha 
varit obetydlig.

Beträffande landskapets relativa öppenhet, så är det 
möjligt att det under senneolitikum sker en skogsröjan
de expansion jämfört med tidigare. Tydligast är detta 
synligt i södra Småland, som ju blir nyetablerade häll- 
kistbygder. För delar av dessa områden har också en 
medföljande öppning av landskapet genom röjningseld- 
ning kunnat påvisas (muntlig uppgift, Per Lagerås). För 
södra Skånes del är bevisen för att landskapet blev mer 
öppet inte helt entydiga, även om indikationer finns 
(Berglund 1991). Det är möjligt att en något tydligare 
skogsröjning sker på vissa platser men att återigen de 
lokala variationerna varit betydande.

Vad pollendiagrammen däremot samstämmigt visar 
är en mycket tydlig minskning av trädbeståndet i 
södra Skåne under den yngre bronsåldern, delvis 
parad med en ökad odling (Berglund 1991). Föränd
ringen är så dramatisk att en ekologisk kris har före
slagits, kanske beroende på ett kulturellt betingat 
överutnyttjande (Olausson 1993b: 112 ff.). Kornet 
ökar ytterligare i betydelse och en stor variation av 
odlade växter finns (Engelmark 1992: 372). Till hus
djuren har hästen tillkommit och det verkar också som 
att grisens andel bland husdjuren ökar i södra Sverige 
(Welinder 1998: 103-107).

Man brukar ofta räkna med en generell befolknings
tillväxt under neolitikum (se t.ex. Strömberg 1984: 
figur 4A och B och s. 70). Beträffande befolkningstät
heten under bronsåldern råder olika uppfattningar. 
Tesch menar att ingen befolkningsökning kan ses, 
utan att yngre bronsåldern kan ha varit en regressions- 
period. En större press på betesmarker, kanske på 
grund av en ökad fårskötsel, tvingade då ut människor 
till mer och mer perifera områden samtidigt som 
huvudbosättningarna kvarstod (Tesch 1993: 137). 
Olausson anser istället att det finns indikationer på en 
befolkningsökning under perioden (Olausson 1992). 
Expansionen i det inre backlandskapet i Skåne som 
syns under yngre bronsåldern berodde på att detta 
område då primärt skulle ha använts för bete, kanske i 
form av allmänningar (Olausson 1993a: 105).

Boplatserna

Man kan grovt tala om en gemensam byggnadstradi
tion i södra Skandinavien, men dessutom förekommer 
det regionala och lokala skillnader. Om vi ser till 
själva boplatserna, så är kända huslämningar från 
stridsyxekulturen fortfarande mycket få i Skåne (L. 
Larsson 1989: 55 ff.; M. Larsson &c Torstensdotter 
Åhlin 1997: 271 f.). För senneolitikum är antalet 
kända boplatser och huslämningar fler. De senneolitis- 
ka hustyperna är i Skåne mycket heterogena (Tesch 
1993: 135). Björhem och Säfvestad (1989: 78 ff.) har
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delat in de skånska senneolitiska hustyperna i nio (tio 
med tidiga bronsåldershus) kategorier, men i stort kan 
tre huvudtyper urskiljas: hyddor med nedsänkta golv 
(grophus), tvåskeppiga långhus samt en heterogen 
grupp av mindre hus med varierande vägg- och tak
konstruktioner (Tesch 1993: 157). I den första kate
gorin kan också finnas långhus med delar av golvet 
nedsänkt; antalet fall där stolpar inte är bevarade eller 
där de förbisetts vid utgrävningen kan göra att det 
bland grophusen döljer sig flera långhus (jfr Björhem 
& Säfvestad 1989: 84-85). Björhem och Säfvestad 
räknar med att ungefär hälften av alla senneolitiska 
långhus hade nedsänkt golvnivå i någon del av bygg
naden (a. a.: 87).

Sten Tesch menar att utifrån undersökningarna i 
Köpingeområdet i sydöstra Skåne förefaller det inte ha 
funnits någon stadigvarande boplatskontinuitet under 
tidig- och mellanneolitikum för någon av de under
sökta boplatsområdena. Han menar att landskapet 
måste ha varit extensivt utnyttjat inom ett mobilt 
bosättningsmönster. Bosättningarna ser han som be
stående av ett litet antal större bosättningsplatser och 
ett stort antal mindre bosättningsplatser (Tesch 1993: 
135). En liknande bild gäller för senneolitikum och 
början av bronsåldern. Utifrån Fosie IV menar 
Björhem och Säfvestad sig se ett dynamiskt bosätt
ningsmönster, där gården inte varit knuten till en spe
ciell plats under en längre tid (1989: 126). Utifrån 
lämningarna i Hagestadsområdet föreslår Strömberg 
att det funnits två olika bosättningsformer, nämligen 
permanenta och tillfälliga (Strömberg 1999: 656 f.).

Beroende på att materialet är så litet är det svårt att 
uttala sig om förhållandet mellan stridsyxekulturens 
och den senneolitiska periodens bosättningsmönster. 
Märta Strömberg har exempelvis inte kunnat konsta
tera några direkta exempel på kontinuitet mellan 
stridsyxe- och senneolitiska bosättningar i Hagestads- 
området, även om materialet dock är litet (1988). I 
Valleberga fanns å andra sidan en plats med som det 
förefaller boplatslämningar från både sen mellanneoli
tikum och tidig senneolitikum (Strömberg 1984:69-70) 
och likaså vid Löderup fanns boplatslämningar från 
båda dessa perioder (Strömberg 1975). Det kan note
ras att då inga dramatiska förändringar kan påvisas i 
jordbruket, bör det inte ha funnits tvingande motiv för 
ett radikalt annorlunda landskapsutnyttjande.

En märkbar förändring inträder däremot under den 
äldre bronsålderns period II, då vi börjar se mer stabila 
bosättningar. Byggnadstekniskt uppträder nu det tre- 
skeppiga huset, och i vissa fall kan man också ana en 
uppdelning av husen i en bostadsdel och en fädel. Ställ
ning av djur sätts ofta i samband med mer permanenta 
åkersystem och behov av gödsling (Tesch 1993: 136). 
En diskussion pågår emellertid om exakt när, i vilken

Figur 17. Analysområdets belägenhet i sydvästra Skåne.

omfattning och även varför ställning av djur införs 
samt när gödsling av åkrar uppträder (Gustafsson 
1995; Welinder 1998; Lagerås & Regnell 1999; Årlin 
1999). Vid den här tiden uppförs många gravhögar och 
bronsimporten ökar, något som brukar sättas i sam
band med en förändring mot ett mer hierarkiskt sam
hälle. Som noterats tidigare är det först något senare, 
vid övergången till den yngre bronsåldern, som en mer 
markant öppning av landskapet blir synlig i pollen
diagrammen.

Landskapsutnyttjande och 
kulturella mönster
En fornlämningsöversikt av Gylletrakten kan nu 
användas som utgångspunkt för att mer ingående 
diskutera delar av den allmänna bild som ovan pre
senterats. Analysområdet omfattar tolv socknar samt 
Trelleborgs stad (figur 17). I figur 18 är markerade 
kända megalitgravar, stridsyxegravar, senneolitiska 
gravar samt bronsåldershögar. Flera källkritiska aspek
ter bör hållas i minnet: det gäller bortodlingsgraden, 
vilken kan antas variera för olika gravtyper, samt 
omständigheter kring hur olika typer av gravar blir 
kända eller påträffas, där ju flatmarksgravar är behäf
tade med ett betydligt större representativitetsproblem 
än de ovan mark synliga gravmonumenten.

Det studerade landskapsutsnittet består dels av en 
kustslätt, dels av ett mer kuperat inland som tar vid 
ungefär två till tre kilometer från dagens kust. Figur 
18 visar en bild av gravskick och dess förändringar 
över tid, där placeringen av varje grav i landskapet 
kan sägas ha skett i specifika förhållanden till en rad 
samhällsfaktorer, allt ifrån det religiösa till det politis
ka, från det privata till det offentliga. Gravarnas belä
genhet kan diskuteras gentemot sådana faktorer. 
Merparten av gravarna ligger i det kuperade inlandet
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Figur 18. I analysområdet registrerade högar, megalitgravar och flatmarksgravar. Siffrorna hänvisar till tabell 1.

Tabell 1.

Nr Socken RAÄ Beskrivning

1 Hammarlöv 3 Delvis undersökt flatmarksgravfält. Stridsyxegravar och senneolitiska gravar, varav en dubbelgrav.

2 V Tommarp 23 Bronsåldershög? samt möjlig senneolitisk flatmarksgrav, alternativt senneolitisk boplats.

3 V Tommarp 24 Stridsyxegrav med tre skelett.

4 Trelleborg 26 Stridsyxegrav.

5 Gylle 63 Stridsyxegrav, senneolitiska flatmarksgravar och hällkista.

6 Kyrkoköpinge - Stridsyxegravgrav.

7 Dalköpinge 13 Senneolitisk grav.

8 Dalköpinge 14 Senneolitisk dubbelgrav.

9 Gislöv 1 Möjliga senneolitiska gravar.

10 Bösarp 1 Tre stridsyxegravar.

11 Bösarp 35 Faltmarksgravfält med en stridsyxegrav samt urne- och skelettgravar från bronsåldern.
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och många är placerade på dess södra kant, vilken vet
ter mot havet. Denna belägenhet är relativt tydlig för 
samtliga gravtyper. Ett annat topografiskt relaterat för
hållande är anknytningen till vattendragen. Det är väl
känt att både megalitgravar och bronsåldershögar på 
många platser har anlagts längs åar och detta kan 
åtminstone delvis ses även här. På den östra delen av 
kustslätten finns megalitgravar, senneolitiska gravar 
och bronsåldershögar, och merparten av dem samlar 
sig kring dagens Dalköpingeå. Det kan i detta samman
hang nämnas den stora mängd megalitgravar som finns 
strax väster om mitt analysområde och som mycket 
tydligt följer vattendraget som mynnar ut vid Maglarp 
(jfr Tilley 1996: 200, figur 4.19). De strandnära gra
varna bör troligen inte ses som indikationer på 
exempelvis jakt/fiskelägen, utan istället att dessa områ
den bestått av lättodlade marker och rika strandängar 
samt haft en närheten till viktiga vattenvägar (jfr L. 
Larsson 1992c: 22, 34).

Jag tänker här endast kortfattat nämna något om 
megalitgravarna och deras utbredning (för en fullstän
digare redogörelse för megalitgravarna på Söderslätt, 
se Sandén 1995). De markerade megalitgravarna om
fattar, förutom dösar och gånggrifter, även en långhög 
som i ett senare skede påbyggts med en dös. Denna 
långhög är den s.k. ”Jättegraven” i Kyrkoköping sock
en (L. Larsson 1992a). Möjligen kan det ha funnits 
flera långhögar i närområdet (Sandén 1995: 31 f.). 
Utbredningen av megalitgravarna följer för det första 
den södra kanten av det kuperade inlandet, för det 
andra finns de intill Dalköpingeåns nedre lopp och för 
det tredje direkt kustnära. Det förefaller inte som att 
någon speciell typ av megalitgrav begränsar sig till ett 
speciellt geografiskt läge. Markeringen vid Gylle- 
högarna (nr 5) utgår ifrån en uppgift om en där bort
odlad dös. Det är emellertid möjligt att denna grav 
bör tolkas som en hällkista (Sandén 1995: 30), och jag 
återkommer till frågan i nästa kapitel. Den relativt 
jämna spridningen och vad som kan uppfattas som 
strategiska belägenheter för gravarna för lätt tankarna 
till territoriella indelningar, religiösa/politiska sam
lingspunkter eller dylikt. Det behöver emellertid också 
påpekas att det på många platser har konstaterats ett 
intimt förhållande mellan megalitgravar och tratt- 
bägarkulturens bosättningar (Tilley 1996:167 ff.). Här 
kan för analysområdets del nämnas RAÄ 17 i Västra 
Vemmerlövs socken, där arkeologiska undersökningar 
genomförts för Sydgasprojektet. Här påträffades rester 
efter ett hus vilket möjligen kan dateras till mellan- 
neolitisk trattbägarkultur (Räf 1996: 278 ff.). Avstån
det till närmast kända megalitgrav, en långdös i en 
hög, är omkring 800 meter. Vid Revsbacken i den 
södra delen av Albäcken, intill de ovan nämnda mega
litgravarna i Maglarp socken, framkom en av de få

kända stenåldersboplatserna i det här området, med 
fynd från trattbägarkultur (Bagge 1942).

Stridsyxekulturens och den senneolitiska periodens 
gravskick kommer att behandlas mer ingående i nästa 
kapitel, men utbredningen av dess gravar inom det 
analyserade området kan här diskuteras. Återigen kan 
det påminnas om den svårbedömda representativite
ten. Det kända antalet gravar från dessa perioder inom 
analysområdet är dock inte besvärande få och med 
tanke på att större delen av området utgörs av full- 
åkersbygd borde det inte heller finnas några skillnader 
som beror på skilda typer av markanvändning. De 
kända stridsyxegravarna och senneolitiska gravarna är 
specificerade i tabell 1.

Det förefaller som om den geografiska spridningen 
av dessa gravar i stort liknar den för megalitgravarna: 
det är längs den södra kanten av det kuperade inlan
det och det är mer kustnära samt i anslutning till 
vattendrag (figur 18). Det är endast en stridsyxegrav, 
RAÄ 35 i Bösarp socken, som avviker genom att den 
legat i ett något tydligare inlandsläge. Denna grav låg 
dock intill ett av tillflödena till dagens Dalköpingå.
Den största samlingen senneolitiska gravar är vid Lilla 
Kulladal. Antalet kända gravlagda individer från sen- 
neolitisk tid inom analysområdet är ungefär dubbelt så 
många som antalet i stridsyxegravarna.

Om vi nu ser till den äldre bronsålderns högar, 
torde det stå klart att det här har skett en förändring i 
den geografiska placeringen av gravarna (det kan fin
nas vissa inslag av både äldre och yngre gravar bland 
högarna, men det rör sig i så fall troligen om en för
hållandevis liten andel, jfr Säfvestad 1993: 162). Gra
varna är inte längre begränsade till vissa topografiska 
lägen utan fördelar sig mer jämnt över landskapet. 
Skillnaden mot de tidigare behandlade gravarna är 
påfallande. Vilka faktorer kan ligga bakom denna för
ändring? En förklaring skulle kunna vara att vi ser en 
kolonisation av nya områden under äldre bronsåldern 
och att högarna visar på ett förändrat och utökat 
landskapsutnyttjande. Som nämnts tidigare finns emel
lertid inga tydliga pollenanalytiska belägg för en sådan 
generell förändring redan under äldre bronsålder.

Ytterligare belägg för att så inte skett får vi om vi 
ser på figur 19. Figuren visar utbredningen av senneo
litiska artefakter, i form av fyndplatser och inventera
de boplatser med senneolitiska föremål. Uppgifterna är 
hämtade ur fornminnesregistret. Till senneolitiska arte
fakter har räknats flintdolkar, parallellhuggna flint
pilspetsar med urnupen bas, halvmånformade flint- 
skäror samt enkla skafthålsyxor. Det finns en risk att 
några av de utprickade föremålen härrör från äldre 
bronsåldern, men det torde röra sig om en mindre 
andel. Sammantaget visar föremålsspridningen en tyd
ligare likhet med bronsåldershögarnas utbredning än
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Figur 19.1 analysområdet registrerade boplatser, fyndplatser och offerplatser innehållande senneolitiska fynd.

med de kända senneolitiska gravarnas utbredning.
Som jämförelse kan nämnas att en tämligen god över
ensstämmelse mellan spridningsmönstret för högar och 
senneolitiska dolkar likaså har påvisats inom Ystads- 
projektet (L. Larsson 1992b: 142 ff.). Det senneolitis
ka landskapsutnyttjandet inom analysområdet förefal
ler alltså att ha omfattat betydligt större områden än 
vad utbredningen av dess gravar gav anledning att tro. 
Det verkar därmed som att en förändring sker under 
den äldre bronsåldern, på så sätt att gravar nu börjar 
anläggas i lägen som tydligare motsvarar det totala 
landskapsutnyttjandet. Hur ser då relationen ut mellan 
senneolitiska boplatser och gravar? Utifrån resultaten 
från analysområdet skulle det kunna föreslås att land
skapsutnyttjandet omfattat minst två typer av bosätt

ningar eller aktiviteter och att gravar anlades endast i 
anslutning till en av dessa.

Omfattningen av stridsyxekulturens utnyttjande av 
inlandet i en mer framskriden fas har för Skånes del 
behandlats av Lars Larsson, som utifrån en samman- 
vägning av arkeologiska och pollenanalytiska resultat 
föreslagit att huvudgårdar och åkrar varit belägna 
främst i de kustnära zonerna och att inlandet ut
nyttjats som betesmarker i en form av betesdrift 
(L. Larsson 1989: 72 ff.; 1992b: 150 ff.). Detta skulle 
kunna vara en bild giltig också för senneolitikum. Om 
vi nämligen ser till utbredningen av flintskäror inom 
analysområdet, så finns de framför allt längs den 
södra kanten av det yttre backlandskapet samt mer 
kustnära i den östra delen (figur 19). Ett enstaka fynd

26 Gylleundersökningarna



finns längst i norr av analysområdet. Det verkar alltså 
som att i analysområdet, om vi ser en koppling mellan 
utbredningen av flintskäror och åkerbruk, skulle vi 
kunna postulera en skillnad mellan dels områden med 
åkerbruk längs den södra delen av det yttre backland
skapet och mer kustnära i den östra delen av området, 
dels ett utnyttjande av det inre backlandskapet som 
kanske istället bestod av betesdrift. De senneolitiska 
gravarna ansluter då till de åkerbrukande platserna 
och inte till övriga utnyttjade delar av landskapet. Det 
är spridningen av exempelvis skafthålsyxor och flint- 
dolkar som istället visar det mer fullständiga och 
varierade landskapsutnyttjandet under senneolitikum. 
Denna bild finner stöd i de spridningskartor över sen
neolitiska föremål som Per Karsten har gjort för hela 
Skåne (Karsten 1994: 76 ff.). Den övervägande kust
nära spridningen av flintskäror på Söderslätt och deras 
relation till åkerbruk har också diskuterats av Sköld 
(1968: 66-69).

Strömberg har visat att det i Hagestadsområdet 
finns en intim koppling mellan de senneolitiska flat- 
marksgravfälten och boplatserna (Strömberg 1984:
69). Björhem och Säfvestad menar också att de sen
neolitiska gravarna i Fosie förefaller ha varit tydligt 
integrerade med boplatserna (Björhem & Säfvestad 
1989: 128). Som nämndes tidigare har Strömberg även 
på en mer övergripande nivå föreslagit att det under 
senneolitikum funnits dels permanenta, dels tillfälliga 
boplatser (Strömberg 1999). Det kan hypotetiskt före
slås att de senneolitiska gravarna i första hand anlades 
i anslutning till de mer permanenta boplatserna.

Huruvida landskapsutnyttjandet i analysområdet 
också under den senare delen av mellanneolitikum 
uppvisat en liknande diskrepans till gravarnas placer
ing som vi ser i senneolitikum är svårare att avgöra. 
Antalet artefaktkategorier som entydigt kan föras till 
stridsyxekulturen är färre och en spridningsbild över 
dessa blir därför behäftad med något större represen- 
tativitetsproblem. Som framgick av pollenanalyserna 
från Ystadsproj ektet, så skulle åtminstone i vissa 
områden en nykolonisering och ett tydligare öppnande 
av landskapet ha kunnat skett under senneolitikum. 
Kanske är det delvis en sådan expansion vi ser i figur 
19, men det finns också klara belägg för att land
skapsutnyttjandet ända från trattbägartid har omfattat 
också de inre, norra delarna av undersökningsområ
det. Exempelvis visar spridningen av tunnackiga flint
yxor att så har varit fallet (Oldeberg 1952: 253). Hur 
pass omfattande utnyttjandet av inlandet var under 
slutet av första halvan av mellanneolitikum i Skåne 
finns det också olika åsikter om. Lars Larsson menar 
att den begynnande stridsyxekulturen var hänvisad till 
de inre delarna av Skåne, eftersom trattbägarkulturens 
människor då i huvudsak dominerade de kustnära

områdena och att inlandet i motsvarande grad var 
betydligt mindre utnyttjat (L. Larsson 1989: 70;
1992b: 146 ff.). Mats Larsson menar istället att det 
från och med MN III sker en ökning av trattbägarkul
turens utnyttjande av inlandet, vilket ses både i pollen
diagram och i spridningen av sena trattbägaryxor (M. 
Larsson 1997: 150). Ur dessa båda olika tolkningar av 
situationen under slutet av MNA dras olika slutsatser 
om huruvida stridsyxekulturen skall ses som invand
rad eller ej, vilket är ett problem som ligger utanför 
det här arbetet.

Vad som är uppenbart är att gravarna från både 
stridsyxetid och senneolitikum uppvisar ungefär sam
ma typ av geografisk spridning, vilket skulle kunna 
tolkas som att det också för stridsyxekulturens del har 
funnits just den uppdelning av central åker bygd och 
ett extensivt utnyttjat kringland som Lars Larsson 
föreslagit (jfr ovan). Utifrån hur föremålen fördelar sig 
i analysområdet går det inte att generellt påvisa ett 
förändrat utnyttjande av inlandet under senneoliti
kum, något som däremot skulle kunna föreslås för den 
äldre bronsåldern utifrån den förändrade utbredningen 
av gravar.

Sammantaget skulle en relativt odramatisk bild 
kunna tecknas av en långsam och kontinuerlig expan
sion i det skånska inlandet under hela neolitikum och 
äldre bronsålder, men där typen av inlandsaktiviteter 
har förändrats. Den ökade utbredningen av gravar som 
märks i och med bronsåldershögarna skulle då kunna 
sammanlänkas med en ökande spridning av vad som 
uppfattades vara huvudbosättningar: Utifrån under
sökningar i Stora Köpingeområdet och i Malmö- 
området har man kunnat visa att avståndet mellan 
bronsåldersboplatser (av både äldre och yngre datum) 
och högar normalt håller sig under en kilometer och 
endast i undantagsfall uppgår till 1,5 kilometer, och att 
utbredningen av högar därmed väl beskriver bosätt
ningsområdena under hela bronsåldern (Säfvestad 
1993: 165 ff.). Utifrån utbredningen av gravar från 
äldre respektive yngre bronsålder i Skåne menar 
Stjernquist också att det troligen inte har förelegat en 
bebyggelseexpansion under yngre bronsålder till områ
den som ej varit bebyggda under äldre bronsålder 
(Stjernquist 1983: 138). Bronsåldershögarna skulle där
med kunna förstås som att de under hela bronsåldern 
symboliserade både en kronologisk kontinuitet och en 
gemensam kollektivitet (jfr Olausson 1993a: 91 ff.).

De kända bronsåldersboplatserna och fyndplatser 
för bronsålderskeramik inom analysområdet ligger alla 
inom en kilometers avstånd från en eller flera högar 
och bekräftar därmed det intima förhållandet mellan 
högar och boplatser. Det rör sig om ett tiotal platser 
varav en ligger kustnära och de andra på den södra 
kanten av det kuperade inlandet. Då 80 procent av

Bebyggelsen och det symboliska landskapet 27



boplatserna har framkommit vid exploateringsgräv- 
ningar just på det sistnämnda topografiska läget, är 
urvalet alltför snävt för att kunna säga något om 
typen av bosättningar i inlandet.

Gylleundersökningarnas boplatslämningar har i 
huvudsak tolkats härröra från den yngre bronsåldern 
och den äldsta järnåldern, men däremot fanns inga 
säkra belägg för bosättning under den äldre brons
åldern. Samma fenomen gäller för övriga boplatsläm
ningar från bronsåldern inom analysområdet, att det 
är den yngre bronsåldern som syns i materialet. 14C- 
dateringar från två av de undersökta ytorna vid Gylle 
visar däremot en betydligt mer kontinuerlig aktivitet 
på platserna och det är möjligt att äldre bronsålders- 
bosättningar gömmer sig i materialet, både vad gäller 
fynd och anläggningar. Vad Gylleundersökningarna 
hur som helst visat är en betydande platskontinuitet, i 
ett område rikt på bronsåldershögar. Urnegraven från 
yngre bronsålder vid RAA 63 var exempelvis belägen 
mindre än tio meter från den öster om undersöknings- 
ytan liggande högen, och som samtliga undersökning
ar runt Gyllehögarna visat har området direkt intill 
högarna utnyttjats för bosättning under bronsåldern 
och yngre järnåldern. Vad Gylleundersökningarna inte 
har kunnat visa är hur förhållandet mellan gravar och 
boplatser såg ut under stridsyxetid och senneolitikum. 
Även om det finns vissa senneolitiska fynd i boplats
materialet så har ingen direkt boplats från samma tid

med säkerhet kunnat påvisas. Här har dock sprid- 
ningsbilderna över gravar och fynd från dessa perioder 
gett ett underlag för att diskutera ett möjligt bosätt
ningsmönster.

Finns det då andra typer av förändringar som kan 
ses i de olika gravskicken från stridsyxetid och senneo- 
litisk tid? I inledningen till det här kapitlet skrev jag 
att placeringen av gravar är rituellt betingad och att 
placeringen därför bör räknas till gravskicket. Hittills 
har dock gravarnas placering behandlats som en rela
tivt okomplicerad avspegling av delar av ett bebyggel
semönster, och den ”kulturella metafysiken” har där
med framstått som i det närmaste oförändrad. Kanske 
är detta en bild av samhällenas beständighet och 
kontinuitet också i tider av förändring. En annan bild 
av gravskicket säger ju emellertid samtidigt att föränd
ringarna är omfattande: att stridsyxekulturens aristo
kratiska prägel, dess betoning av individen och dess 
strikta konformitet byts mot ett mer svårfångat kollek
tiv under senneolitikum, där individen blir mer osynlig 
och kanske hierarkier bryts ned för att på ett nytt sätt 
återkomma och bli synliga i den äldre bronsålderns 
högbyggande. I nästa kapitel skall jag mer närgånget 
studera gravskickets utformning och variation och spe
ciellt de typer av förändringar som sker vid övergång
en från stridsyxekultur till senneolitikum. Vad är det 
som förändras och på vilka sätt kan vi i det utläsa för
ändringar i samhällets övriga delar?
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Begravningar och samhällsförändringar

Finns det något samband mellan en ”aristokratisk” 
stridsyxebegravning och en senneolitisk hällkista eller 
en senneolitisk flatmarksgrav? Och hur kan föränd
ringen tolkas ha skett från det ena gravskicket till det 
andra? Två förhållanden vid begravning kan betraktas 
som direkta uttryck för att självbilden under senneoliti- 
kum var en ny tids: dels begravs de döda nu i utsträckt 
ryggläge, dels är föremålsuppsättningen ny. Som vi 
kommer att se finns det enstaka undantag även här, 
men de är relativt få i jämförelse med andra varierande 
element i gravskicket. Genomgående kommer distink
tionen mellan ”individbetonande” respektive ”kollek- 
tivbetonande” gravskick att kritiskt diskuteras. 

Följande ämnen kommer att diskuteras:
1. Det rumsliga förhållandet mellan stridsyxegravar 

och senneolitiska gravar.
2. Det rumsliga förhållandet mellan hällkistor och 

flatmarksgravar.
3. Flatmarksgravarnas variationer.
4. Betydelsen av individ- respektive kollektivgrav

skick.
Avsnitten kommer i tur och ordning att diskuteras 

med hjälp av exempel först utifrån gravarna vid Lilla 
Kulladal, därefter utifrån de kända gravarna inom 
analysområdet och till slut kommer exempel att häm
tas från övriga delar av Skåne. Som det kommer att 
visa sig, är det dock inte alltid möjligt att diskutera 
dessa avsnitt var för sig, då de i flera fall samvarierar 
och är direkt sammankopplade med varandra. 
Diskussionen fokuserar dels på gravskickets föränd
ring från stridsyxekulturen till den senneolitiska perio
den (avsnitt 1-3), dels på vad det senneolitiska grav
skicket betyder (avsnitt 4).

Den som i stor utsträckning har skrivit om senneoli- 
tikum i Skåne är Märta Strömberg. Som en allmän 
introduktion kan inledningsvis en artikel av Strömberg 
(1984) kort refereras, där hon diskuterar det senneoli
tiska samhällets begravningstraditioner, och då speciellt 
ställt i relation till den föregående stridsyxeperiodens. 
Hon betraktar de påvisbara förändringarna som bero
ende av flera faktorer, både av interregionalt och lokalt 
ursprung. Det interregionala inflytandet kan ses från 
bl.a. klockbägarkulturens håll, medan hon till lokala 
faktorer räknar exempelvis närområdets resursför
hållanden samt gruppernas egna traditioner och före

ställningar (Strömberg 1984: 48). Inom Hagestads- 
projektet undersöktes speciellt vilka typer av gravskick 
som utgjorde tradition från tidigare perioder och vilka 
som var nya, om det fanns kvalitativa skillnader i grav
konstruktioner och gravgåvor samt vilka begravnings
traditioner som oförändrat fortsatte in i bronsåldern 
(a. a.: 49). För detta ändamål analyserar Strömberg det 
senneolitiska gravskickets tre kända begravningsformer 
i Skåne: hällkistorna, flatmarksgravarna samt återan- 
vändningen av tidig/mellanneolitiska megalitgravar. 
Resultaten kan sägas visa på både innovation, tradition 
och återupptagen praxis. Inom sitt undersökningsom
råde finner Strömberg inga säkra belägg för att före
komsten av begravningar i dösar och gånggrifter skulle 
utgöra en direkt tradition från trattbägarkultur via 
stridsyxekultur. Gravfynden är svårdaterade eller uppvi
sar direkta kontinuitetsbrott (a. a.: 50-53). Skulle då 
den senneolitiska hällkistan kunna representera en 
byggnadstradition från mellanneolitikum? För sydöstra 
Skånes del menar Strömberg att det verkar osannolikt, 
men att det däremot är möjligt i en vidare geografisk 
och kulturell kontext (a. a.: 55). Flatmarksgravarna 
representerar den tydligaste kontinuiteten i gravskick 
från stridsyxeperioden. De är oftast anlagda för en per
son menar hon, men dubbelgravar förekommer också. 
Strömberg ser likheter med stridsyxegravar beträffande 
gravens form, förekomsten av stenramverk och ibland 
förekomsten av plankkistor (a. a.: 62). Däremot ser 
hon skillnader i skelettposition, gravorientering, de mer 
vanliga urholkade stockarna istället för plankkistor, en 
mer oregelbunden placering av gravgåvor samt gravar
nas gruppering i de undersökta gravfälten (a. a.: 62). 
Slutsatsen blir att en kombination av tradition och 
innovation varit verksam, där olika platser kan uppvisa 
mer av det ena eller det andra.

Det senneolitiska gravskicket i Skåne består av flera 
urskiljbara typer, men som Strömbergs artikel visar är 
den vanliga uppfattningen att variationerna är tämligen 
klart urskiljbara och typerna relativt homogena i sig: 
det rör sig om sekundärbegravningar i megalitgravar, 
om kollektivbegravningar i hällkistor samt om (övervä
gande) individuella begravningar i flatmarksgravar. Den 
”kollektiva” och den ”individuella” begravningsformen 
framstår som exkluderande varandra, men ett närmare 
studium ger en något annorlunda bild.
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Det rumsliga förhållandet mellan 
stridsyxegravar och senneolitiska gravar

Avståndet mellan stridsyxegraven och de närmaste 
säkra senneolitiska gravarna vid Lilla Kulladal var 
ungefär 75 meter. Om den icke säkert daterade flat- 
marksgraven A342 räknas till de senneolitiska, mins
kar avståndet till ca 30 meter. Avståndet mellan de två 
grupperna av säkra senneolitiska gravar var ungefär 
35 meter. Även om det inte går att ange en exakt siffra 
för det avstånd som indikerat någon form av rituellt 
sammanhang, förefaller det inte otroligt att platsen 
under senneolitikum var känd som en begravnings
plats. Som avståndet mellan de senneolitiska gravarna 
visar var det inte heller en kulturell nödvändighet att 
anlägga gravar direkt intill varandra.

På ytterligare en plats inom analysområdet har 
påträffats stridsyxegravar och senneolitiska gravar i 
direkt närhet av varandra (jfr figur 18 och tabell 1). 
Under 1920-talet delundersöktes ett flatmarksgravfält 
i Hammarlöv socken, RAA 3, på gränsen till Skegrie 
och Bodarps socknar, där tre stridsyxegravar och tre 
senneolitiska flatmarksgravar har undersökts 
(Oldeberg 1952: 225; Malmer 1962: 915). Stridsyxe- 
gravarna bör utifrån bl.a. fynden kunna dateras till 
den senare delen av stridsyxekulturen, medan fynd av 
lancettformade flintdolkar i två av de senneolitiska 
gravarna pekar mot en tidig del av senneolitikum. 
Skelettpositionerna och gravfynden är de för respekti
ve tidsperiod typiska. I en av stridsyxegravarna verkar 
den döde emellertid ha placerats i sittande hocker, vil
ket förekommer också under senneolitikum. Platsen 
kan tolkas som en kontinuerligt använd begravnings
plats.

I analysområdet har slutligen påträffats ett flat- 
marksgravfält vid Västra Virestad i Bösarps socken, 
RAÄ 35. Där undersöktes år 1911 en stridsyxegrav 
samt fem skelettgravar från äldsta bronsåldern vilka 
företer uppenbara likheter med senneolitiska flat
marksgravar. Flera urnegravar påträffades också 
(Rydbeck 1912).

Också på andra platser i Skåne kan ett rumsligt 
samband mellan stridsyxegravar och senneolitiska flat
marksgravar påvisas. Både på gravfältet vid Löderup 
15, med sena stridsyxegravar och tidiga senneolitiska 
flatmarksgravar, (Strömberg 1975) och vid Ingelstorp 
(Strömberg 1982) fanns båda periodernas gravar 
direkt intill varandra. Vidare har vid det välkända 
gravfältet vid Lilla Bedinge undersökts nio stridsyxe
gravar och fyra senneolitiska gravar (Malmer 1962: 
180). En något vidare definierad platskontinuitet kan 
också ses vid Fosie IV, där en tidig senneolitisk flat- 
marksgrav på boplats II och en ca 400 meter norr om 
liggande stridsyxegrav daterad till sen stridsyxekultur

har ansetts indikera kontinuitet mellan perioderna i 
området (Björhem & Säfvestad 1989: 123). Det finns 
också exempel där direkta blandformer mellan de 
båda gravskicken skulle kunna diskuteras, framför 
allt beträffande skelettpositionen (jfr Strömberg 1952: 
161 ff.).

Vad som framträder i dessa exempel är den inte 
helt ovanliga förekomsten av gravfält bestående av 
både stridsyxegravar och senneolitiska flatmarksgra
var, där respekten för äldre begravningar upprätthål
lits. Ingenting pekar här mot att en tydlig förändring i 
gravskick från en betoning av individen till en beto
ning av kollektivet har inträffat.

Ytterligare ett förhållande kan kommenteras, näm
ligen möjligheten att senneolitiska flatmarksgravar på 
vissa platser anlades på rad. Förekomsten av linjegrav- 
fält inom stridsyxekulturen, där gravarna har anlagts 
på rad och ofta längs höj dsträckor i terrängen, upp
märksammades tidigt (Forssander 1933: 3; Malmer 
1962: 241 f.). I Danmark finns liknande gravfält, t.ex. 
från den sena trattbägarkulturens stendyngegravar på 
Jylland (Fabricius & Becker 1996). Också brons
åldershögar har ibland anlagts på rad, där ett närlig
gande exempel utgörs av Gyllehögarna. Att senneoli
tiska flatmarksgravar skulle kunna vara anlagda på 
rad har dock inte kommenterats. Gravarna vid Lilla 
Kulladal ger dock upphov till dylika associationer. 
Flatmarksgravarna är här uppdelade på två grupper, 
vilket i sig inte styrker en linjaritet, men vad som för
stärker det linjära intrycket är att gravarnas orienter
ing ungefärligen sammanfaller med en linje som dras 
genom de två grupperna. Skulle dessutom den fynd- 
tomma flatmarksgraven A342 föras till senneolitikum, 
vilket inte är helt osannolikt, förstärks intrycket ytter
ligare (jfr ovan figur 3).

Om gravarna vid Lilla Kulladal vore de enda 
exemplen på en sådan linjaritet så vore bevisningen 
synnerligen svag. Det finns emellertid ett mycket tyd
ligt exempel, och det är gravfältet vid Lilla Bedinge. 
Gravfältet är framför allt känt för sina stridsyxegravar, 
men det som gör det extra intressant i detta samman
hang är att där dessutom fanns senneolitiska flat
marksgravar. Förbindelsen mellan stridsyxegravarna 
och de senneolitiska gravarna kan argumenteras för 
både utifrån gravarnas inbördes relation och utifrån 
deras liknande stenkonstruktioner (vilket kommer att 
diskuteras vidare nedan). På platsen har det under
sökts nio stridsyxegravar och fyra senneolitiska gravar 
(Malmer 1962: 180). De flesta av gravarna har fram
kommit vid jordbruksarbete och alla hade någon form 
av stenkonstruktion (Malmer 1962: 152), varför det 
kan poängteras att området på intet sätt är totalunder- 
sökt. Vissa fynd tyder också på att fler gravar har fun
nits i närheten av de undersökta (a. a.: 156). På plat
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sen har också undersökts fjorton brandgravar från 
yngre bronsåldern samt flera härdar (Malmer 1962: 
152 f.). Gravarna vid Bedinge ligger på två linjer: dels 
en NNO-SSV:lig, dels en nordväst-sydostlig. De sen- 
neolitiska gravarna ligger alla längs den förstnämnda 
linjen, vilket också fem av stridsyxegravarna gör. Av
ståndet mellan de längst ifrån varandra liggande gra
varna, vilka båda är senneolitiska, är 285 meter. Att 
de senneolitiska gravarna ligger utefter en linje och att 
denna linje är densamma som för flera av stridsyxe- 
gravarna förefaller ställt utom tvivel.

Ett relativt tydligt exempel på senneolitisk grav- 
fältslinjaritet kan slutligen ses vid Löddesborg i västra 
Skåne, där flera senneolitiska flatmarksgravar låg på 
två rader i öst-västlig riktning (Callmer 1973: 19, 
figur 1).

Vad som talar emot senneolitiska linjegravfält är att 
på de platser där flatmarksgravar från senneolitikum 
förekommer i stort antal, såsom t.ex. vid Löderup 
(Strömberg 1975: 97) och Hagestad 40: 1 (Strömberg 
1984: 60), kan ingen linjaritet ses. Löderupsgravfältet 
kan dock vid ett närmare studium ge ytterligare infor
mation. Här fanns tre stridsyxegravar vilka låg på rad. 
En av dessa, A78, företer stora likheter med en av de 
senneolitiska gravarna, A35, och den sistnämnda 
ansluter ungefärligen till den linje längs vilken strids- 
yxegravarna låg (jfr Strömberg 1975: Abb. 18 och 
Abb. 56). I en annan av stridsyxegravarna, A103, 
föreföll skelettet ha legat i utsträckt ryggläge, vilket ju 
är den för senneolitikum vanliga positionen.

Möjligheten finns alltså att det under en övergångs
period, på vissa platser, anlades vad vi klassificerar som 
senneolitiska flatmarksgravar, vilka placerades enligt 
den föregående stridsyxekulturens tankar om linjegrav
fält, men att detta mycket snart övergavs. De senneoli
tiska gravarna vid Lilla Bedinge kan inte säkert dateras 
till den tidigaste fasen av perioden, men deras anslut
ning till stridsyxegravarnas linje är slående. Likaså är 
de senneolitiska gravarnas linjaritet vid Lilla Kulladal 
inte alls så uppenbar som vid vissa stridsyxegravfält, 
men kan ändå uppfattas som en kortlivad rituell rest, 
vars spår hade försvunnit om platsen hade fortsatt att 
användas för senneolitiska begravningar. Ett allmänt 
ökat antal flatmarksbegravningar under senneolitikum 
kan också ha gjort det opraktiskt att bibehålla idén om 
linjegravfält. Det är dessutom möjligt att det på vissa 
platser redan under sen stridsyxekultur sker en upp
luckring av den förhärskande gravfältslinjariteten, 
något som kan anas i gravfält 1 vid Ingelstorp (se 
Strömberg 1982: 53, 66). Tilley menar också att varia
tionsrikedomen i stridsyxegravarna allmänt ökar mot 
slutet av stridsyxeperioden (1982).

Det rumsliga förhållandet mellan 
hällkistor och flatmarksgravar

Ett speciellt förhållande för senneolitikum i Skåne är 
att det här finns bevarat både hällkistor och flatmarks
gravar. Dessutom är flatmarksgravarnas antal tämligen 
stort, som det förefaller delvis på hällkistornas bekost
nad. Det är emellertid inte så enkelt att hällkistor och 
flatmarksgravar geografiskt utesluter varandra, vilket 
ju framgår bl.a. av gravarna vid Lilla Kulladal. I syd
östra Skåne är bilden mer komplex: här finns en av de 
största ansamlingarna av hällkistor i landskapet 
(Johansson 1961) men antalet flatmarksgravar är 
också betydande och de båda gravformerna uppträder 
både geografiskt åtskilda och geografiskt blandade 
(Strömberg 1984: 54). Tillgängligt byggnadsmaterial 
skulle kunna vara en förklaring, men det har visats att 
på vissa platser har inga större senneolitiska hällkistor 
byggts även om utmärkta hällar varit tillgängliga, 
medan däremot mindre kist/flatmarksgravar byggts av 
hällar (Strömberg 1984: 54). Tillgängligt byggnads
material kan alltså inte ensamt förklara vilken typ av 
grav som byggdes.

Antalet kända flatmarksgravar från senneolitikum i 
Skåne torde, utifrån en snabb uppskattning, vara 
åtminstone lika många som de från stridsyxekulturen, 
och de förstnämnda bildar på vissa platser betydligt 
större gravfält än vad stridsyxekulturens linjegravfält 
gör. De senneolitiska hällkistorna och flatmarksgra- 
varna innehåller därmed tillsammans betydligt fler 
gravlagda individer än gravarna från stridsyxekultur. 
Även om den senneolitiska perioden är något längre 
än den mellanneolitiska stridsyxeperioden, förefaller 
det som att antalet gravlagda per år måste ha ökat. En 
mer exakt beräkning skulle kanske kunna indikera om 
detta främst kan förklaras med befolkningsökning 
eller om en större andel av befolkningen har begravts 
på för oss synliga sätt. Strömberg menar att ingen 
befolkningsökning behöver antas (Strömberg 1999: 
656 f.). Det bör dock poängteras att det finns en stor 
lokal variation i antalet kända flatmarksgravar. Att 
inte antalet påträffade senneolitiska gravar vid Fosie 
var fler tolkar undersökarna som ett resultat av ett dif
ferentierat gravskick, där endast en ringa del av 
befolkningen begravts i senneolitiska flatmarksgravar 
(Björhem 8c Säfvestad 1989: 119). Som beskrivits 
ovan kan på andra platser antalet gravlagda knappast 
anses utgöra en ringa del. Det är alltså möjligt och 
kanske t.o.m. troligt att det fanns lokala variationer 
beträffande omfattningen av flatmarksgravskicket 
under senneolitikum i Skåne.

De skånska hällkistorna uppvisar en betydande 
storleksvariation och antalet begravda i dem kan vari
era från ett tjugotal individer till små kistor med
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enbart en eller två individer (Strömberg 1952: 159; 
1984: 54 f.). Hällkistorna förekommer ibland också 
flera tillsammans, som vid Löderup där sammanlagt 
åtta stycken har undersökts (Strömberg 1975: 52 ff.). 
Samtidigt bör det poängteras att det i de allra flesta 
fall där senneolitiska gravar har undersökts har varit 
möjligt att karaktärisera dem som antingen flatmarks- 
gravar eller hällkistor: gravformerna är således av två 
skilda slag.

Lämningarna vid Lilla Kulladal utgör ett av de tyd
ligaste exemplen på samspelet mellan senneolitiska 
flatmarksgravar och hällkistor. Som nämnts tidigare 
finns också möjligheten att det mellan Gyllehögarna 
har funnits en i dag bortodlad hällkista (jfr Sandén 
1995: 30) och vid utgrävningarna vid de norra Gylle
högarna framkom avlånga nedgrävningar som tolka
des som möjliga senneolitiska flatmarksgravar (Wallin 
1985: 6-7).

Ytterligare exempel finns vid Abbekås, där en läm
ning liknande den vid Lilla Kulladal har undersökts. 
Där påträffades ett tiotal flatmarksgravar och en häll
kista under en hög. Undersökaren Folke Hansen tolka
de det som att högen hade byggts över samtliga dessa 
gravar och att hällkistan fortsatt att användas under 
den äldre bronsåldern samt att flatmarksgravarna 
anlagts under både senneolitikum och den äldre brons
åldern (Hansen 1924; Olausson 1993a: 95). I Dan
mark har också en lämning av den här typen under
sökts, Klokkerhøj (Lomborg 1973: 104 ff.).

Det har inte gått att fastställa någon eventuell kro
nologisk sekvens i anläggandet av de senneolitiska gra
varna vid Lilla Kulladal och mer generellt finns inga 
klara belägg för att flatmarksgravar och hällkistor 
skulle ha anlagts under skilda faser av senneolitikum. 
Att flatmarksgravar av senneolitisk typ fortsätter att 
anläggas också under äldre bronsåldern finns exempel 
på vid Västra Virestad inom analysområdet (se ovan) 
och vid Abbekås (Hansen 1924; Forssander 1932).
Som diskuterats ovan har dessutom hällkistan och fem 
av flatmarksgravarna vid Lilla Kulladal möjligen varit 
täckta av en gemensam hög, vilket ytterligare skulle 
understryka att de båda gravformerna inte bara existe
rat samtidigt utan att de också utgjort två möjliga 
gravskick inom samma kultur. Här bör också Löderup 
nämnas, där ju flera mindre hällkistor fanns anlagda 
bland den stora mängden flatmarksgravar (Strömberg 
1975). Även på gravfält 2 vid Ingelstorp fanns två häll
kistor bland flatmarksgravarna (Strömberg 1982: 84, 
94). Strömberg vill hålla möjligheten öppen för att 
tolka flatmarksgravar respektive hällkistor som avspeg
lande olika lokalgrupper med skilda gravseder, även i 
de fall då gravformerna förekommer på samma plats 
(Strömberg 1984: 69), men gravarna vid Lilla Kulladal 
tycks göra en sådan tolkning överflödig. Det verkar

som att motiven till de skilda gravformerna kanske 
snarare bör sökas inom en gemensam senneolitisk sam
hällsform.

Flatmarksgravarnas variationer

Hittills har de senneolitiska flatmarksgravarna 
behandlats som en tämligen homogen fornlämnings- 
typ. Vid en närmare granskning framträder dock 
intressanta variationer. Flatmarksgravar kan inte ute
slutande likställas med ”enpersons”-begravningar. 
Redan under stridsyxetid förekom ju dubbelbegrav
ningar, och variationsrikedomen generellt bland strids- 
yxegravar förefaller ofta vara större än vad som vanli
gen uppmärksammas (jfr Tilley 1982: 12 ff.). Denna 
variationsrikedom ökar ytterligare under senneo
litikum. Att också hällkistorna varierar i storlek och 
utförande kan återigen påpekas (se Strömberg 1984:
53 ff.).

Den vanligaste formen av senneolitisk flatmarks- 
grav kan beskrivas som en drygt personlång nedgrav
ning, på vars botten varit placerad en kista, ofta en 
urholkad trädstam, i vilket den döde legat i utsträckt 
ryggläge. Ibland har kistan vilat på stenar. Ovanpå 
och/eller runtom kistan har lagts stenar. Ofta har den 
döde fått gravgåvor med sig. För sydöstra Skånes del 
har Strömberg räknat ut ett medeltal på 1,6-1,9 före
mål per individ (Strömberg 1984: 64).

Flatmarksgravarna vid Lilla Kulladal kan användas 
som utgångspunkt för att identifiera några av de sätt 
på vilka den beskrivna grundformen systematiskt vari
erats. För det första: av de sju säkra flatmarksgravarna 
vid Lilla Kulladal var sex anlagda parvis. I ett fall var 
till och med de parvisa gravarna anlagda i en gemen
sam nedgravning. För det andra: två av de sju gra
varna var dubbelgravar, alltså innehållande två skelett. 
Båda dessa varianter kan sägas utgöra sätt att delvis 
frångå strikta enkelbegravningar.

Det parvisa anläggandet av gravar kan ses också 
på andra platser, dock inte inom analysområdet. På 
Löderupsgravfältet fanns flera exempel där flat
marksgravar låg parvis i samma nedgravning, och 
detta gällde både små hällkistor och flatmarksgravar 
(Strömberg 1975: 52 ff., 129). Speciellt intressanta är 
gravarna nr 90-92 i Löderup. I en gemensam grop låg 
här två parallella flatmarksgravar med varsin individ i 
utsträckt ryggläge, och vid deras fotända fanns ytterli
gare en grav som var betydligt kortare och där den 
döde förefaller ha placerats i sittande hocker (a. a.: 65 
ff.). På botten av den sistnämnda graven fanns dess
utom ett sotigt lager med brända människoben, en 
flintpilspets med urnupen bas, flintföremål och en 
krukskärva (a.a.: 68 ff.). Möjligen har flatmarksgravar
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anlagts parvis också vid Ingelstorp, även om detta är 
svårare att utläsa (Strömberg 1982: 99). Det finns 
också exempel på parvist anlagda gravar från strids- 
yxekulturen. Ett mycket tydligt exempel är det nyligen 
undersökta linjegravfältet vid Dösjebro, där åtminsto
ne sex av dem låg parvis i längdriktningen (muntlig 
uppgift, Mac Svensson, UV Syd).

Beträffande dubbelgravarna, har det inom analys
området, förutom vid Lilla Kulladal, påträffats en i 
Hammarlöv socken, RAÄ 3 (se figur 18 och tabell 1). 
Som omnämnts ovan fanns här tre stridsyxegravar och 
tre senneolitiska flatmarksgravar. En av de sen- 
neolitiska gravarna var en dubbelgrav, med två skelett 
liggande skavfötters. I graven påträffades också ett 
skifferbryne och en flintdolk. Vidare har en dubbel
grav framkommit i Dalköpinge socken, RAÄ 14 (se 
figur 18 och tabell 1). Graven var orienterad i nord- 
sydlig riktning. Den var täckt med stenar och på bot
ten låg skeletten efter en ung och en gammal individ. 
Då graven delvis förstördes vid upptäckten och endast 
kunde efterundersökas av Folke Hansen, är det inte 
helt säkert hur de två skeletten låg i förhållande till 
varandra, men Hansen tolkade det som att båda ske
letten låg med huvudena mot norr. Inga gravgåvor 
påträffades. Inom analysområdet kan också nämnas 
RAÄ 35 i Bösarp socken (se figur 19 och tabell 1), där 
det påträffats dels en stridsyxegrav, dels flera dubbel
gravar. Dubbelgravarna är av typiskt senneolitisk typ, 
med de döda placerade skavfötters, men fynden i dem 
gör att de kan dateras till äldre bronsåldern. I en av 
dessa var det tydligt att begravning hade skett i två 
olika omgångar.

Strax väster om analysområdet, vid Albäcksbacken 
i Maglarp socken, har UV Syd undersökt en senneoli
tisk flatmarksgrav med två skelett liggande skavfötters 
(Jacobsson 1984: 11). Båda skeletten låg på sidan och 
som gravgåvor hade de fått en omhuggen flintdolk och 
ett flintspån. Skeletten härrörde troligen från en gam
mal och en ung individ (a. a.: 22 f.). En intressant grav 
är den vid Kiaby i nordöstra Skåne, där fyra skelett 
låg parvis skavfötters i samma grav, i vad som troligen 
varit kistor-av urholkade stockar (Järbe 1950; Callmer 
1973: 27). Vid Vellinge i sydvästra Skåne har en grav 
med hela sex skelett, placerade parvis skavfötters, 
undersökts, och den graven daterar sig till sen strids- 
yxetid (Rydbeck 1910). Liknande dubbelgravar från 
Danmark behandlas av Järbe, som menar att den här 
typen av dubbelgrav endast återfinns i Skåne samt på 
Själland och Fyn (1950: 86 ff.). Han påpekar också 
den tydliga kopplingen till stridsyxekulturens grav
skick beträffande dubbelbegravningar (a. a.: 93 f.).

Slutligen kan nämnas det senneolitiska gravfältet 
vid Löddesborg, Löddeköpinge socken, där det dels 
fanns tre flatmarksgravar av ”vanlig” typ innehållande

dubbelbegravningar, dels fyra sammanbyggda flat
marksgravar av mer ovanlig utformning (Callmer 
1973).

Också från stridsyxetid finns flera exempel på dub
belbegravningar, exempelvis vid Lilla Bedinge. I det 
ovan nämnda stridsyxegravfältet vid Dösjebro fanns 
till och med två dubbelbegravningar i en gemensam 
grop (muntlig uppgift, Mac Svensson, UV Syd).

Förutom de ovan beskrivna kombinationerna av 
gravlagda, förekommer också mer komplicerade varia
tioner, vilka på olika sätt förefaller att inkorporera 
flera ritualer i gravläggningen. Ett par av dessa sätt 
skall här diskuteras: det första är flatmarksgravar som 
i eller strax utanför den ena kortändan har en offer
grop; det andra är en större rektangulär konstruktion 
av kantställda stenar, som innanför den ena långsidan 
har en markering där den döde placerats och som på 
andra platser i konstruktionen bär spår av olika offer
handlingar.

Flatmarksgravar i kombination med offergropar har 
framkommit vid Ingelstorp. I nio fall kunde där kon
stateras offergropar, varav i ett fall gropen låg intill en 
nedstörtad hällkista. Nästan alla gropar innehöll stenar 
och i de flesta fall låg gropen vid gravens huvudända. I 
mer än hälften fanns sot eller kol. I tre gropar låg skål- 
gropsstenar och i sex av intilliggande flatmarksgravar 
låg mal- eller slipstenar. I en av offergroparna fanns 
brända människoben, i övrigt fanns fynd av flinta och 
keramik (Strömberg 1982: 101 f.). I sammanhanget 
kan också nämnas gravgruppen 61-63, där fem sten- 
fyllda gropar samt två stolphål låg runt tre senneoli
tiska flatmarksgravar (a.a.: 91, Abb. 69). Strömberg 
föreslår att det kan ha stått någon form av konstruk
tion över gravarna (a. a.: 94). Ett något annorlunda 
exempel är gravarna 90-92 (beskrivna ovan), med två 
parallella flatmarksgravar vid vars fötter fanns en kor
tare grav med den döde placerad i sittande hocker. På 
bottnen av den sistnämnda graven fanns en sotfylld 
grop med brända människoben, keramik och flint
föremål. Här förefaller det alltså som att någon typ av 
offergrop funnits direkt i graven.

Till slut skall beskrivas flatmarksgravar inom större 
rektangulära konstruktioner. Denna typ av gravform 
har likheter med rektangulära, timrade gravkammare 
från snörkeramiska områden i Nord- och Västeuropa 
(Hvass 1992: 221 ff.). Vid Löderup påträffades två 
gravar av denna typ, dels en från stridsyxetid, dels en 
senneolitisk. Båda gravarna har en liknande uppbygg
nad: en flatmarksgrav, där den döde legat i utsträckt 
ryggläge, var placerad innanför den nordvästra kanten 
av en större rektangulär nedgravning. Inom den större 
konstruktionen fanns en eller flera offergropar med 
flinta och keramik. Intill den grav som förts till strids
yxetid fanns ett djupt stolphål (Strömberg 1975: 15
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ff.; 41 ff.). Vid Stora Köpinge har en liknande anlägg
ning undersökts, daterad till senneolitisk tid. Den stör
re nedgravningen hade runt kanterna en kraftig sten- 
packning och innanför den ena långsidan fanns ett 
rektangulärt område med ”golv” av mindre sten, vil
ket tolkades som den plats där den döde varit placerad 
(inga skelettrester fanns). Inom golvytan påträffades 
en flintskära och ett skifferhänge. Två offergropar 
fanns innanför den ena kortsidan på den större kon
struktionen, och i dem fanns keramik och en flintborr. 
Ett stolphål fanns vid den ena långsidan (L. Larsson 
1992b: 124 f.). En tydlig kronologisk koppling verkar 
finnas för denna gravtyp till övergångsfasen mellan 
stridsyxekultur och senneolitikum. Förekomsten av en 
avgränsad yta inom ett större gravrum kan också ses i 
megalitgravar: i Carlshögen, i sydöstra Skåne, fanns 
ett stenlagt golv, tydligt avgränsat från det mellan- 
neolitiska lagret, där sju individer begravts under sen
neolitikum (Strömberg 1971).

Stolphål intill stridsyxegravar är inte helt ovanligt, 
och man har föreslagit någon form av överbyggnad 
(jfr L. Larsson 1988). Exempel på senneolitiska gravar 
med stolphål intill finns också, bl.a. vid Piledal, Stora 
Herrestad socken (L. Larsson 1992b: 122 f.) och vid 
Hagestad 44 (Strömberg 1975: 25). De offergropar 
med bl.a. keramik i som diskuterades ovan kan vidare 
jämföras med keramikfynd i fyllningen till stridsyxe
gravar, vilka ibland har tolkats som offer (L. Larsson 
1988).

Dödshus och brandgravar från stridsyxekulturens 
slutskede är ju också kända från flera platser i landet 
(Löfqvist 1995; Malmer 1962: 223 ff.) och senneoli
tiska brandgravar förekommer sporadiskt (Nordström 
1997).

Sammanfattningsvis ser vi variationer vilka kompli
cerar uppdelningen av gravskick i sådana som betonar 
individen respektive sådana som betonar kollektivet. 
Skillnaden kvarstår mellan hällkistor och flatmarks- 
gravar, men skillnaden verkar vara mer komplicerad 
än vad motsatsparet individ - kollektiv ger rättvisa åt.

Betydelsen av individ- respektive 
kollektivgravskick

Både byggnadstekniskt och idémässigt kan influenser 
till de senneolitiska gravskicken spåras bakåt till före
gående perioder. Förutom de relationer mellan strids
yxegravar och senneolitiska gravar som behandlats 
ovan, kan de bornholmska stridsyxegravarna sägas 
innehålla flera element som återfinns i det skånska 
senneolitiska gravskicket. Vid Snogebæk på Bornholm 
undersöktes redan 1878 sex stenkistor med spår av 
obrända skelett i utsträckt ryggläge och fynd av tjock-

bladiga håleggade yxor. På 1950-talet undersöktes 
ytterligare tretton gravar vid Snogebæk. Av de tretton 
nyfunna gravarna var elva av liknande typ som de 
tidigare funna. I en grav var två ändstenar i sydost 
placerade så att ett förrum bildats (Becker 1986: 27). 
En liknande gravkista finns från Grødeby (Vedel 
1886), likaså en vid Limensgård (Nielsen & Nielsen 
1986) samt en förstörd kista vid Balka (Becker 1986: 
27). Dessa typer av gravkistor verkar vara stridsyxe
kulturens vanliga gravform på Bornholm (Becker 
1986: 27).

I Sverige finns också exempel på stridsyxegravar 
uppbyggda av hällar. Inom analysområdet var strids- 
yxegraven vid Västra Virestad troligen konstruerad 
med flata hällar. Vid Hagestad 44 var en stridsyxegrav 
omgiven av en kistformig inramning av stenplattor 
(Strömberg 1975: 25 f.; 1986: 26 f.). I Värlanda, 
Nöbbele socken, Småland, påträffades, enligt uppgift 
år 1842, en båtyxa och flera ”flintstycken”, i en sten
eller hällkista (Oldeberg 1952: 90, 230). Liknande 
lämningar finns också från Torslunda på Öland 
(Becker 1986: 26-27; Malmer 1962: 236 f.). I grav IX 
i Bedinge fanns en intressant stenkonstruktion med 
flera gravlagda individer (Hansen 1934; Malmer 1962: 
162 f.). Stenkonstruktionen var ovanligt stor, ca 4,5 
meter lång och två meter bred. Gravens botten var 
täckt av stenplattor. På dessa föreföll en träkammare 
ha stått och ovanpå denna hade lagts två stora sten
block vilka var 1,4 respektive 1,2 meter långa och ca 
en meter breda. I gravkammaren fanns skeletten efter 
sammanlagt fem individer: tre vuxna i sittande hocker 
på rad efter varandra samt två små barn mellan två av 
de vuxna. I graven påträffades endast ett fynd, en 
fragmentarisk sidöglenål vilken påminner om sidögle- 
nålarna i Linköpingsgraven (Malmer 1975: 49). 
Sammanfattningsvis menar Malmer att det i området 
Sydöstskåne, Bornholm och Öland under stridsyxekul
turens slutfas uppträder ett gravskick med stenkistor 
eller kistliknande konstruktioner ”som förebådar den 
senneolitiska tidens hällkistor.” (Malmer 1975: 50).

Det finns alltså historiska influenser att lyfta fram, 
för både hällkistan och flatmarksgraven. Antalet 
begravda i gravarna varierar både under stridsyxetid 
och under senneolitikum. Från stridsyxetid har ju 
också konstaterats direkta ”massgravar” (Malmer 
1962: 232 ff.). Det gravskick som etableras under sen
neolitikum kan i huvudsak delas upp i dels hällkistor, 
dels flatmarksgravar. Dessutom förekommer också 
återbruket av megalitgravar för begravningar. I häll
kistor samlas på ett systematiskt sätt flera döda under 
en längre tidsperiod. Flatmarksgravarna verkar där
emot på ett mer komplicerat sätt förhålla sig till 
varandra såsom upprepningar. Men varför utkristalli
serades dessa två skilda begravningsformer? För att
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försöka finna ett svar kan det först vara lämpligt att 
kritiskt diskutera en av de förklaringsmodeller som 
ofta används. Det finns en spridd uppfattning i tolk
ningar av stenålderns gravskick, som gör gällande att 
en principiell skillnad existerat mellan individuella och 
kollektiva begravningsformer, och att denna skillnad 
utgår ifrån en motsvarande skillnad i samhällsform. 
Tydligare uttryckt så förstås varje samhälle ha en indi
viduell och en kollektiv komponent vilka står i mot
sättning till varandra. Sociala alternativt politiska 
grupper eller strukturer begränsar i olika hög grad 
individens frihet att agera och detta sker exempelvis 
genom ideologier, sanktioner och liknande. Förskjut
ningar i styrkeförhållandet mellan dessa komponenter 
kan avläsas i fyndmaterialet för olika perioder - och 
då speciellt i gravskicket - och det relativa styrkeför
hållandet ger också en fingervisning om graden av 
social ojämlikhet.

Denna beskrivning av samspelet mellan individer 
och kollektiv förefaller ligga nära den klassiska libera
lismens, med dess problematiserande av förhållandet 
stat - individ. Individers fria vilja, äganderätt och 
egendomsinnehav begränsas där definitionsmässigt av 
varje form av central statsmakt. Genom att på det sät
tet lägga individer respektive överindividuella, ”kollek
tiva” bildningar på kollisionskurs med varandra, för
lorar man dock lätt det perspektiv som uppfattar män
niskor som sociala agenter. Problematiken i hur vi 
uppfattar och beskriver skillnaden mellan individuella 
och sociala fenomen har i flera arbeten belysts av 
Norbert Elias (1991).

Ett alternativt sätt att betrakta individers funda
mentala frihet är exempelvis utifrån en existentiell filo
sofisk ståndpunkt. En radikal individuell frihet ger där 
istället upphov till en existentiell ångest, snarare än till 
individuellt förverkligande. Denna ångest kan vändas 
till något positivt endast genom att individen engage
rar sig i sin omvärld. Människan kan därför enbart 
vara fri genom att vara involverad och engagerad i sin 
omvärld. En sådan kritik får dock inte skymma det 
faktum att det inom alla kollektiv finns skillnader i 
personlig frihet och att sådana skillnader s.a.s. är rik
tade in mot dessa kollektiv. Människor är centralt eller 
perifert placerade i samhällskroppen; önskan om ökad 
frihet får då förstås som relaterad till andras frihet och 
till specifika mål (jfr t.ex. de Beauvoir 1999: 24-25).

En alltför ensidig uppmärksamhet på polariseringen 
mellan individ och kollektiv kan alltså kritiseras, då 
det kan leda till ett förbiseende av faktumet att indivi
der agerar och uppställer önskemål inom sociala sam
manhang. Här kan som exempel beskrivas det sätt på 
vilket personlig framgång i förkapitalistiska samhällen 
ofta ingår i det sociala spelet att anskaffa och utdela 
gåvor och tjänster: en sådan gåvoekonomi kan beskri

vas som en ekonomi baserad på skuldsättning (jfr 
Mauss 1967). Personlig framgång och social ställning 
vid gåvoutbyten utgår ifrån en önskan att samla ett så 
stort följe av människor som möjligt, vilka står i skuld 
till givaren. De skuldsatta ”gåvo-tagarna” utgör basen 
för makt (Gregory 1982: 51). Strategier för att öka 
den personliga makten och inflytandet kan då ta sig 
följande uttryck: ”To possess is to give. Thus the main 
symptoms of being powerful is to be wealthy, and of 
wealth is to be generous” (Malinowski 1922: 97). 
Individuell framgång är således intimt förknippad med 
ett kollektivs stöd och beroende. Bourdieu har diskute
rat strategi ur det perspektivet, och han menar att:
”It's clear that the problem should not be discussed in 
terms of spontaneity and constraint, freedom and 
necessity, individual and society. The habitus as the 
feel for the game is the social game embodied and 
turned into a second nature. Nothing is simultaneous
ly freer and more constrained than the action of the 
good player.” (Bourdieu 1990: 63.) Naturligtvis måste 
man föreställa sig existensen av flera och motstridiga 
”lekar” i ett samhälle, men individer kan bara vara 
framgångsrika eller misslyckas inom de lekar som 
finns (eller uppfinns). Att spela själv är i det samman
hanget inte en framgång för individen.

Det senneolitiska gravskicket kan nu beskrivas 
utifrån delvis andra motsatspar, där syftet är att söka 
efter alternativa ”kollektiv”, inom vilka individer kan 
förstås vara verksamma. En första åtskillnad kan 
exempelvis göras mellan enpersonsgravar och flerper- 
sonsgravar:

Hällkista Flatmarksgrav

Strukturell Strukturell enpersons-
flerpersonsgrav grav, sporadiskt anlagd

som flerpersonsgrav

Hällkistan representerade strukturellt en flerper
sonsgrav. Flatmarksgraven var på motsvarande sätt i 
sin grundform en enpersonsgrav. Dubbelgravar och 
parvist anlagda flatmarksgravar utgör däremot exem
pel på begravningsritualer som resulterat i flerper- 
sonsgravar, men där de i jämförelse med hällkistan 
framstår som av mer tillfällig art. En andra åtskillnad 
kan göras mellan gravar som var resultat av flera 
begravningstillfällen respektive ett begravningstillfälle.

Hällkista Flatmarksgrav

Upprepade Ett begravningstillfälle
begravningstillfällen

Hällkistan utgjorde här den förstnämnda typen och
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flatmarksgravar den andra. Hällkistan kan därigenom 
sägas ha ställt krav på framtida begravningsritualer på 
ett sätt som flatmarks begravningar inte gjort. I häll
kistan byggdes en framtida uppmaning till kommande 
generationer in, något som naturligtvis kan gå fel. På 
motsvarande sätt kan man säga att det i flatmarks- 
graven saknas en sådan uppmaning. Att omfattningen 
av framtida begravningar är osäker kan bl.a. ses i för
hållandet mellan hällkistornas storlek och antalet 
begravda. Vid Lilla Köpinge påträffades exempelvis en 
liten hällkista, 1,8 meter lång och 0,9 meter bred, vil
ken innehöll resterna efter 15 till 20 begravda indivi
der (L. Larsson 1992b: 126).

Vad betydde då hällkistan? Det finns förslag på 
”permanens”, att hällkistan sågs som något som 
kunde vara för evigt, som ett samhällskitt (Holm et al. 
1997: 254). De upprepade konstruktionerna av flat
marksgravar kan då omvänt tolkas såsom en möjlighet 
att lyfta fram alternativa ”permanenser” av kortare 
och mer förhandlingsbara slag. För att förtydliga och 
fördjupa ett sådant resonemang behöver vissa funktio
nella aspekter läggas på begravningsritualerna och 
etnografiskt beskrivna förhållanden utnyttjas. Följande 
exempel är hämtade från etnografiska beskrivningar 
av förhållanden i Melanesien. Enligt Thune innebär 
exempelvis varje dödsfall på Normanby Island en 
fundamentalt antisocial handling, eftersom det linjära 
släktskapets strävanden efter berömmelse avbryts 
(Thune 1989: 154). Begravningsritualerna måste då 
reparera det som förstörts. På det närbelägna Trobri- 
anderna tjänar begravningsritualerna på liknande sätt 
flera syften, bl.a. att bevara de matrilinjära släktskaps- 
linjerna och att rekonstruera de utbytesnätverk som 
förstörs vid ett dödsfall (Weiner 1976).

Mot en sådan bakgrund är det möjligt att skissera 
en motsättning mellan olika begravningsritualer, där 
olika tonvikt kan läggas på att antingen bevara ett 
släktskapssystem eller på andra alternativ, t.ex. att 
rekonstruera förstörda utbytesnätverk. I en historisk 
process är en sådan motsättning oavslutad: olika soci
ala lojalitetsbånd stod i konflikt med varandra och ett 
av syftena med begravningsritualerna var att framhäva 
de lojalitetsbånd som ansågs vara mest fördelaktiga 
och ”rätt”. Linder senneolitikum skulle en sådan kon
flikt kunna förstås ligga bakom de begravningsritualer 
som resulterade i hällkistan respektive flatmarksgra- 
ven. Om hällkistan är den begravningsform där den 
lokala släktlinjen betonas och görs viktig, så är flat- 
marksgraven den begravningsform där andra band ges 
utrymme, och dessa andra band kan då t.ex. vara in
gifta släktlinjer eller utomstående handelspartners.
Här finns alltså i begravningsritualen en möjlighet att 
knyta samman och reparera andra band än den egna 
släktlinjens. Närmast till hands är kanske att förstå

dessa som allianser mellan lokala och ingifta, där 
dessa allianser i vardagslag utnyttjades för utbyteshan- 
del och externa kontakter. De parvist anlagda 
flatmarksgravarna och dubbelgravarna kan ha varit 
olika sätt att sammanföra exempelvis ingifta släkting
ar. Vad som inte syns i det arkeologiska källmaterialet, 
men som kan ha spelat en viktig roll vid dödsfall, var 
sammansättningen av det följe som samlades till 
begravningsritualerna. Som jag ser det var den 
sammansättningen direkt relaterad till den typ av 
begravning som var aktuell.

Genom att begrava i flatmarksgrav var det således 
ett annat kollektiv som gjordes viktigt, till en del på 
den lokala släktlinjens bekostnad. Det är samtidigt 
möjligt att basen för att utveckla externa kontakter 
fanns inom den egna släktlinjens ramar. Det behöver 
därför inte ha varit aktuellt att uttalat ta avstånd från 
släktlinjen, och gravarnas geografiska anknytning till 
mer fasta boplatser pekar mot ett beroende av en tyd
lig lokal grupptillhörighet.

Kanske var denna försiktiga utmaning av ett linjärt 
släktskapssystem under senneolitikum direkt relaterad 
till försök att utveckla externa kontakter. Vandkilde 
har föreslagit att flintdistributionen under senneoliti
kum försiggick som släktskapsbaserade transaktioner, 
men att metallföremålen kan ha utbytts enligt delvis 
andra transaktionsprinciper (Vandkilde 1996: 298). I 
fortsättningen blir den politiska utvecklingen synkro
niserad med en försvagning av släktskapssystemens 
betydelse. Under senneolitikum behöver det dock inte 
ha varit avgjort vilken typ av allianssystem som bäst 
främjade exempelvis externa ut by teskontakter: om det 
var den lokala släktlinjen eller om det var någon 
annan form av kontaktnät.

Likheterna mellan stridsyxekulturens gravar och de 
senneolitiska flatmarksgravarna som diskuterades 
ovan, kan betyda att stridsyxekulturens begravnings
ritual på liknande sätt delvis var inriktat på att främja 
andra allianser än släktskapets, och att stridsyxekultu
rens släktskapssystem var öppet för förändringar i 
styrkeförhållanden mellan grupper. Hur återanvänd- 
ningen av megalitgravar under senneolitikum skall för
stås är i denna tolkning oklar. Megalitgraven bör ha 
uppfattats som en strukturell flerpersonsgrav och möj
ligheten till upprepade begravningar fanns likaså, vil
ket skulle kunna betyda att megalitgravar uppfattades 
som likvärdiga med hällkistor. Den faktiska omfatt
ningen av upprepade begravningar i megalitgravar 
under senneolitikum är däremot svårare att fastställa, 
och det sporadiska användandet av megalitgravar 
under perioden kan istället betyda att de i likhet med 
flatmarksgravarna uppfattades som ett alternativ till 
hällkistbegravning.

Jag har här tolkat den senneolitiska flatmarksgra-
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ven som en del av en strategisk begravningsritual där 
alternativa lojalitetsbånd betonades, samtidigt som 
den lokala släktlinjen inte tydligt utmanades. Hällkist- 
begravningarna koncentrerade sig istället på släktlin
jens bevarande, för att därigenom behålla en stark bas

för handel och utbyte. Den senneolitiska perioden i 
Skåne förstås därmed som präglad av vissa sociala 
motsättningar och spänningat, vilka kom att påverka 
den fortsatta samhällsutvecklingen.
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Sammanfattning och slutsats

De arkeologiska undersökningarna vid Gylle berörde i 
huvudsak boplatslämningar från bronsålder och äldre 
järnålder samt gravar från mellan- och senneolitikum. 
Lämningarna har diskuterats på två sätt: dels har de 
ingått i en undersökning av landskapsutnyttjande över 
lång tid, tillsammans med flera kompletterande 
fornlämningskategorier, dels har det senneolitiska 
gravskicket analyserats mer ingående, i ett försök att 
närmare förstå några av de motiv som formade det 
senneolitiska samhället.

De näringsekonomiska förhållandena samt bosätt- 
ningsmönstren, från mellanneolitikum till yngre brons
ålder, har för Skånes del översiktligt beskrivits. Ett 
återkommande drag utgörs av två komponenter i jord
bruket, nämligen åkerbruket och husdjurshållningen. 
Likaså kan två komponenter i bosättningarna ses: de 
mer fasta boplatserna och de mer tillfälliga. Land- 
skapsutnyttjandet kan i stort beskrivas som att basen 
för de fastare bosättningarna över lag har en dragning 
till den mer kustnära delen av det yttre backlandska
pet, medan de inre delarna av landskapet utnyttjats på 
ett rörligare sätt. Denna tolkning fann stöd i en under
sökning av utbredningen av senneolitiska artefakter.
De mer fasta eller permanenta boplatserna skall här 
inte förstås som att de med nödvändighet var konti
nuerligt utnyttjade, utan man får också tänka sig att 
man återkom till dessa lägen som en följd av ett rörligt 
åkerbruk. En generell tolkning är dock att den stadig
varande bofastheten successivt ökar med tiden.

Utifrån utbredningen av gravarnas lägen, från mel
lanneolitikum till äldre bronsålder, verkar det som att 
det under den äldre bronsåldern sker en tydlig för
ändring gentemot tidigare perioder. Gravarna från 
stenåldern anlades primärt längst den kustnära delen 
av backlandskapet, medan bronsåldershögarna upp
fördes i betydlig mer varierade lägen och tydligare i 
inlandet. Förstådd som gravskicksförändring kan detta 
tolkas på två sätt: antingen uppfördes bronsålders
högar intill mer varierade typer av bosättningar eller 
så skedde en förändring under äldre bronsålder i 
bosättningsmönstret, så att inlandet mer togs i 
anspråk också för permanenta bosättningar och att 
bronsåldershögarna - liksom tidigare gravläggningar - 
fortsatte att anläggas enbart invid de mer permanenta 
boplatserna.

En mer detaljerad analys genomfördes kring det 
senneolitiska gravskicket, vilket i Skåne framför allt 
representeras av hällkistor och flatmarksgravar. Det 
poängterades att hällkistor och flatmarksgravar åter
finns både direkt intill varandra och rumsligt separera
de. Till en del kontrasterades dessa gravskick mot det 
föregående stridsyxegravskicket. Generellt kunde inget 
tydligt brott påvisas mellan de två perioderna. Den 
mest påtagliga förändringen är hällkistans uppträdan
de, men förekomsten av flerpersonsgravar både under 
stridsyxetid och senneolitikum gör att idén om det 
gemensamma gravutrymmet ändå kan göras begripligt 
inom de traditionella gravritualerna. På flera platser 
kan man också se att stridsyxegravar och senneolitiska 
gravar har anlagts intill varandra, som det verkar i ett 
okomplicerat fortsatt utnyttjande av existerande grav
platser. Det procentuella antalet begravda förefaller 
dock att ha ökat under senneolitikum.

Vid en närmare undersökning av de senneolitiska 
flatmarksgravarna konstaterades flera varianter som 
dels påvisade tydliga och återkommande flatmarks
gravar med flerpersonsbegravningar, dels påvisade 
förekomsten av offerhandlingar i eller i närheten av 
flatmarksgravar. Dessa mer komplicerade former av 
flatmarksgravar kunde till viss grad jämföras med lik
nande variationer i stridsyxegravskicket, framför allt 
från den senare delen av stridsyxetiden. Det förefaller 
som om det under senneolitikum i Skåne funnits en 
mer uttalad rituell variation i flatmarksgravskicket än 
i hällkistgravskicket.

I ett försök att tolka det varierade gravskicket 
under senneolitikum i Skåne, har flatmarksgravar och 
hällkistor uppfattats som resultatet av två principiellt 
olika gravritualer. De två gravformerna har inte beto
nat individen respektive kollektivet, utan har var för 
sig givit individen en plats i ett speciellt socialt sam
manhang, utifrån en strategiskt konstruerad begrav
ningsritual. Två delvis olika sociala funktioner kan ha 
legat bakom de skilda gravformerna. Grunden var att 
vid varje dödsfall raserades, i varierande omfattning, 
två olika nätverk: dels släktskapsbanden, dels person
ligt uppbyggda band vilka den döde hade till andra 
personer. Det har tolkats som att begravningar i häll
kistor i första hand markerade en vilja att återskapa 
raserade släktskapsband, medan begravningar i flat-
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marksgravar istället utgick ifrån de efterlevandes öns
kan att reparera mer personligt skapade lojalitetsbånd. 
Det är tydligt att det i Skåne fanns lokala skillnader 
beträffande vilken typ av begravningsritual som premi
erades.

Om det under senneolitikum fanns en önskan att 
utveckla externa kontakter, kan det vara svårt att 
avgöra vilken strategi som i längden lönade sig bäst; 
om det var att betona den egna släktlinjen eller om det

var att betona andra former av kontaktnät. Svagheten 
med det förstnämnda alternativet är att externa kon
takter kan ha försummats, medan svagheten med det 
sistnämnda alternativet är att basen för den egna posi
tionen kan ha försvagats. Att den politiska makten 
varit lokalt förankrad förefaller tydligt utifrån den 
kontinuerliga kopplingen mellan gravar och boplatser. 
Externa kontakter bör samtidigt ha varit en nödvän
dighet för att nå social och politisk framgång.

Sammanfattnng och slutsats 39



Referenser

Andersen, B. 1988. Fyra bronsåldersboplatser på 
Söderslätt. Seminarieuppsats i arkeologi, ssk nord
europeisk. Lunds universitet. Lund.

Bagge, A. 1942. Stenålderskeramik från ”Revsbacken” 
vid Albäcksborg i Maglarp socken, Skåne. Forn- 
vännen, s. 70-72. Stockholm.

Becker, C. J. 1986. Nørre Sandegård og Snogebæk. En 
boplads og en gravplads på Bornholm med fund fra 
stridsøksekulturen. I: Adamsen, C. & Ebbesen, K. 
(red.). Stridsøksetid i Sydskandinavien. Beretning 
fra et symposium 28.-30.X.1985 i Vejle. Køben
havn.

Berglund, B. E. (ed.). 1991. The cultural landscape 
during 6000 years in southern Sweden - the Ystad 
Project. Ecological Bulletins 41. Copenhagen.

Björhem, N. &c Säfvestad, U. 1989. Fosie IV. Bygg
nadstradition och bosättningsmönster under sen- 
neolitikum. Malmöfynd 5. Malmö.

- 1993. Fosie IV. Bebyggelsen under brons- och järn
ålder. Malmöfynd 6. Malmö.

Bourdieu, R 1990. In Other Words. Essays towards a 
Reflexive Sociology. Cambridge.

Bronk Ramsey, C. 1994. Analysis of Chronological 
Information and Radiocarbon Calibration: The 
Program OxCal Newsletter 41 11-16 (Kalibrerings
program).

Callmer, J. 1973. A Contribution to the Knowledge of 
the Burial Customs in Southern Scandinavia at the 
Beginning of the Second Millenium B. C. Med
delanden från Lunds Universitets Historiska 
Museum 1971-1972. Lund.

de Beauvoir, S. 1999 (1949). Det andra könet. 
Norstedts.

Edenmo, R., Larsson, M., Nordqvist, B. &c Olsson, E. 
Gropkeramikerna - fanns de? Materiell kultur och 
ideologisk förändring. I: Larsson, M. & Olsson, E. 
(red.). 1997. Regionalt och interregionalt. Sten- 
åldersundersökningar i Syd- och Mellansverige. 
Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersök
ningar, Skrifter nr 23, s. 135-213. Stockholm.

Elias, N. 1991. The Society of Individuals. Oxford.
Engelmark, R. 1992. A review of the farming econo

my in South Scania based on botanical evidence.
I: Larsson, L., Callmer, J. &c Stjernquist, B. (eds.). 
The Archaeology of the Cultural Landscape. Field

work and research in a south Swedish rural region. 
Acta Archaeologica Lundensia Series in 4°. s. 369- 
375. N° 19. Lund.

Fabricius, K. & Becker C. J. 1996. Stendyngegrave og 
Kulthuse. Studier over Tragtbægerkulturen i Nord 
og Vestjylland. København.

Forssander, J. E. 1932. Från hällkisttid och äldre 
bronsålder i Skåne. Meddelande från Lunds 
Universitets Historiska Museum, s. 8-24. Lund.

Gregory, C. A. 1982. Gifts and Commodities. London.
Gustafsson, S. 1995. Fosie IV. Jordbrukets förändring 

och utveckling från senneolitikum till yngre järn
ålder. Stadsantikvariska avdelningen Malmö 
Museer. Rapport nr 5. Malmö.

Hansen, F. 1924. Gravhögar vid Abbekås fiskeläge. 
Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i 
Lund, Årsberättelse, 1923-1924. Lund.

- 1934. Gravundersökningar i sydligaste Skåne. 
Meddelande från Lunds Universitets Historiska 
Museum, s. 142-147. Lund.

Holm, J., Olsson, E. & Weiler, E. 1997. Kontinuitet 
och förändring i senneolitikum. I: Larsson, M. & 
Olsson, E. (red.). Regionalt och interregionalt. 
Stenålder sunder sökningar i Syd- och Mellansverige. 
Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersök
ningar, Skrifter nr 23. Stockholm.

Hvass, L. 1992. Die Einzelgrabkultur in Jütland, 
Dänemark. Die kontinentaleuropäischen Gruppen 
der Kultur mit Schnurkeramik. Schnurkeramik
symposium 1990. Praehistorica XIX. Praha.

Jacobsson, B. 1978. En nyupptäckt stridsyxgrav. Ale, nr 1.
- 1984. Albäcksbacken i Maglarp. Gravar från 

stenålder, bronsålder och järnålder. Riksantikvarie
ämbetet rapport UV 1984:32.

Johansson, B. O. H. 1961. Stenåldershällkistor från 
svensk-norska gränslandskap. Tor VII. Uppsala.

Järbe, B. 1950. An inhumation burial from the stone 
cist period at ICiaby. Meddelande från Lunds 
Universitets Historiska Museum. Lund.

Kaelas, L. 1964. Senneolitikum i Norden. Tor X. 
Uppsala.

Karsten, P. 1994. Att kasta yxan i sjön. En studie över 
rituell tradition och förändring utifrån skånska 
neolitiska offerfynd. Acta Archaeologica Lundensia, 
Series in 8°, No. 23. Stockholm.

40 Gylleundersökningarna



Knutsson, H. 1995. Slutvandrat? Aspekter på över
gången från rörlig till bofast tillvaro. AUN 20. 
Uppsala.

Lagerås, P. & Regnell, M. 1999. Agrar förändring under 
sydsvensk bronsålder - en diskussion om skenbara 
samband och olösta gåtor. I: Olausson, M. (red.). 
Spiralens öga. Tjugo artiklar kring aktuell bronsål- 
dersforskning. Riksantikvarieämbete. Avdelningen 
för arkeologiska undersökningar. Skrifter nr 25. 
Stockholm.

Larsson, L. 1988. Mortuary Building above Stone Age 
Grave. A Grave from the Battle Axe Culture at 
Ullstorp, Southern Scania, Sweden. Meddelanden 
från Lunds Universitets Historiska Museum 
1991-1992. New Series Vol. 7. Lund.

- 1989. Boplatser, bebyggelse och bygder. Stridsyxe- 
kultur i södra Skåne. I: Larsson, L. (red.). Stridsyxe- 
kultur i Sydskandinavien. Lund.

- 1992a. Faęade for the Dead. A Preliminary Report 
on the Excavation of a Long Barrow in Southern 
Scania. Meddelanden från Lunds Universitets 
Historiska Museum 1991-1992. New Series Vol. 9. 
Lund.

- 1992b. Settlement and environment during the 
Middle Neolithic and Late Neolithic. I: Larsson, L. 
Callmer, J. & Stjernquist, B. (eds.). The Archaeol
ogy of the Cultural Landscape. Field work and 
research in a south Swedish rural region. Acta 
Archaeologica Lundensia Series in 4°. N° 19. Lund.

- 1992c. Neolithic Settlement in the Skateholm Area, 
Southern Scania. Meddelanden från Lunds Univer
sitets Historiska Museum 1991-1992. New Series 
Vol. 9. Lund.

- (red.). 1993. Bronsålderns gravhögar. University of 
Lund. Institute of Archaeology Report Series
No. 48. Lund.

Larsson, M. 1997. Gropkeramikerna - fanns de? 
Materiell kultur och ideologisk förändring. 
Sydsverige. I: Larsson, M. & Olsson, E. (red.). 
Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersök- 
ningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarie
ämbetet. Arkeologiska undersökningar, Skrifter 
nr 23. Stockholm.

Larsson, M. & Olsson, E. (red.) 1997. Regionalt och 
interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd- 
och- Mellansverige. Riksantikvarieämbetet. Arkeo
logiska undersökningar, Skrifter nr 23. Stockholm.

Larsson, M. & Torstensdotter-Åhlin, I. 1997. Sten
ålderns hyddor och hus i Syd- och Mellansverige. 
Sydsverige. I: Larsson, M. & Olsson, E. (red.). 
Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersök
ningar i Syd- och Mellansverige. Riksantikvarie
ämbetet. Arkeologiska undersökningar, Skrifter 
nr 23. Stockholm.

Lom borg, E. 1973. Die Flintdolche Dänemarks. 
Studien über Chronologie und Kulturbeziehungen 
des südskandinavischen Spätneolithikums. Køben
havn.

Löfqvist, C. 1995. Brandgravar från stridsyxekulturen: 
omöjlighet, tillfällighet eller kontinuitet? C-uppsats 
vid arkeologiska institutionen, Stockholms univer
sitet. Stockholm.

Madsen, T. 1978. Perioder og periodeovergange i neo- 
litikum. Hikuin 4, s. 51-60.

Malinowski, B. 1922. Argonauts of the Western 
Pacific. An Account of Native Enterprise and 
Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New 
Guinea. London.

Malmer, M. 1962. Jungneolithische Studien. Acta 
Archeologica Lundensia. Series in 8°. No. 2. Lund.

- 1975. Stridsyxekulturen i Sverige och Norge. Lund.
Mauss, M. 1967. The Gift. New York.
Nielsen, F. O. & Nielsen, P. O. 1986. En boplads med 

hustomter fra mellem- og senneolitikum ved Limens
gård, Bornholm. Adamsen, C. & Ebbesen, K. (red.). 
Stridsøksetid i Sydskandinavien. Beretning fra et 
symposium 28.-30.X.1985 i Vejle. København.

Nordström, M. 1997. Gravar? Det ser ju ut som ett 
...golv. Om några förhistoriska gravar vid Lagan i 
Åkers socken. I: Det nära förflutna - om arkeologi 
i Jönköpings län. Meddelanden från Jönköping läns 
hembygdsförbund och stiftelsen Jönköpings läns 
museum LXVII. Jönköping.

Olausson, D. 1992. The Archaeology of the Bronze 
Age Cultural Landscape - research goals, methods, 
and results. I: Larsson, L., Callmer, J. & Stjernquist, 
B. (eds.). The Archaeology of the Cultural Land
scape. Field work and research in a south Swedish 
rural region. Acta Archaeologica Lundensia Series 
in 4°. N° 19. Lund.

- 1993a. The Bronze Age Barrow as a Symbol. I: 
Larsson, L. (red.). Bronsålderns gravhögar. 
University of Lund. Institute of Archaeology 
Report Series No. 48. Lund.

- 1993b. Flav och äng, skog och åker. Bronsålders- 
bondens levnadssätt i södra Sverige. I: Forsberg, L. 
& Larsson, T. B. (red.). Ekonomi och näringsfor
mer i nordisk bronsålder. Studia Archaeologica 
Universitatis Umensis 3. Umeå.

Oldeberg, A. 1952. Studien über die schwedische 
Bootaxtkultur. KVHAA. Stockholm.

Rydbeck, O. 1910. Markgrafvar från stenåldern i 
Skåne. Fornvännen. Stockholm.

- 1912. Ett graffält under flat mark från sten- och 
bronsåldern. Fornvännen. Stockholm.

Räf, E. 1996. Rämpedal 1:2, Vemmerlöv 1:2, V 
Vemmerlövs sn. RAÄ 17. Arkeologisk slutunder
sökning. Sydgasprojektet, grenledning Trelleborg,

Referenser 41



P 26.1: Skåne på längden. Sydgasundersökningarna 
1983-1985. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska 
undersökningar. Rapport UV Syd 1996:58. Lund. 

Sandén, U. 1995. Bevare oss väl. En studie av megalit
gravarnas bevaringsgrad på Söderslätt. C-uppsats. 
Institutionen för arkeologi. Lund.

Sköld, P. E. 1968. Söderslätts förhistoria. Lund. 
Stjernquist, B. 1983. Gravarna som källa till kunskap 

om den yngre bronsålderns bebyggelse i Skåne. I: 
Stjernquist, B. (red.). Struktur och förändring i 
bronsålderns samhälle. University of Lund Institute 
of Archaeology Report Series No. 17. Lund. 

Strömberg, M. 1952. Die Besattungsformen in Sconen 
während des Spätneolithikums. Meddelanden från 
Lunds Universitets Historiska Museum. Lund.

- 1971. Die Megalithgräber von Hagestad. Acta 
Archaeologica Lundensia Series in 8°. N° 9. Lund.

- 1975. Studien zu einem Gräberfeld in Löderup. 
Grabsitte - Kontinuität - Sozialstruktur. Acta 
Archaeologica Lundensia. Series in 8°. N° 10. Lund.

- 1982. Ingelstorp. Zur Siedlungsentwicklung eines 
südschwedischen Dorfes. Lund.

- 1984. Burial Traditions in Late Neolithic Society. 
Models and Results in the Hagestad Project. 
Meddelanden från Lunds Universitets Historiska 
Museum 1983-1984. New Series Vol. 5. Lund.

- 1986. En ovanlig stenåldersgrav i Hagestad. Här 
Ostpå, nr 2.

- 1993. Gravhögars källvärde i relation till andra 
lämningar. Exempel från sydöstra Skåne. I:
Larsson, L. (red.). Bronsålderns gravhögar. 
University of Lund. Institute of Archaeology 
Report Series No. 48. Lund.

- 1999. Många fynd - många människor? Frågor 
kring gruppering i bosättningen under senneoliti- 
kum - tidig bronsålder i skånsk kustbygd.
I: Gustafsson, A. & Karlsson, H. (red.). Glyfer och 
arkeologiska rum — en vänbok till Jarl Nordbladh. 
Gotarc Series A vol. 3. Göteborg.

Stuiver, M., Reimer, P. J., Bard, E., Beck, J. W.,
Burr, G. S., Hughen, K. A., Kromet, B.,
McCormac, F. G., v. d. Plicht, J., and Spurk, M., 
1998a. INT CAL98 Radiocarbon age calibration 
24,000-0 cal BP. Radiocarbon 40:1041-1083. 
(Kalibreringskurva.)

Säfvestad, U. 1993. Högen och bygden - territoriell 
organisation i skånsk bronsålder. I: Larsson, L. (red.). 
Bronsålderns gravhögar. University of Lund. Institute 
of Archaeology Report Series No. 48. Lund.

Tesch, S. 1993. Houses, Farmsteads, and Long-term 
Change. A regional study of prehistoric settlements 
in the Köpinge area, in Scania, southern Sweden. 
Departement of Archaeology, Uppsala University. 
Uppsala.

Thune, C. E. 1989. Death and Matrilineal Reincorpor
ation on Normanby Island. I: Damon, F. H. & 
Wagner, R. (eds.). Death Rituals and Life in the 
Societies of the Kula Ring. DeKalb, Illinois.

Tilley, C. 1982. An Assessment of the Scanian Battle- 
Axe Tradition: Towards a Social Perspective.
Scripta Minora 1981-1982. Lund.

- 1996. An Ethnography of the Neolithic. Early pre
historic societies in southern Scandinavia. 
Cambridge.

Vandkilde, H. 1996. From Stone to Bronze. The 
Metalwork of the Late Neolithic and Earliest 
Bronze Age in Denmark. Jutland Archaeological 
Society Publications XXXII. Højbjerg.

Wallin, L. 1985. Boplatslämningar vid Gyllhögarna. 
Fornlämning 6:6, Gylle socken, Skåne. 
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska 
Museer. Rapport UV 1985:11. Lund.

Weiner, A. 1976. Women of Value, Men of Renown. 
Austin.

Welinder, S. 1998. Del 1. Neoliticum-bronsålder, 
3900-500 f.Kr. I: Welinder, S., Pedersen, E. A. & 
Widgren, M. 1998. Det svenska jordbrukets histo
ria. Jordbrukets första femtusen år. 4000 f.Kr.-1000 
e.Kr. Natur och Kultur/LTs förlag.

Widholm, D. 1980. Problems Concerning Bronze Age 
Settlements in Southern Sweden. Meddelanden från 
Lunds Universitets Historiska Museum 
1979-1980. New Series Vol. 3. Lund.

Årlin, C. 1999. Under samma tak - om ”husstallets” 
uppkomst och betydelse under bronsåldern ur ett 
sydskandinaviskt perspektiv. I: Olausson, M. (red.). 
Spiralens öga. Tjugo artiklar kring aktuell brons- 
äldersforskning. Riksantikvarieämbete.
Avdelningen för arkeologiska undersökningar. 
Skrifter nr 25. Stockholm.

42 Gylleundersökningarna



Rapport

RAÄ S3 (Gylle 1:8); RAÄ 78 (Gylle 9:1); RAÄ 8 
(Fjärdingslöv 15:3); RAÄ 63 (Fjärdingslöv 15:9 Lilla 
Kulladal), Gylle socken, Trelleborgs kommun, Skåne.

Inledning

Inför byggnadsarbeten för Fortifikationsforvaltningen 
utförde UV Syd arkeologiska undersökningar inom 
fyra områden i Gylle socken. Områdena var belägna 
inom fastigheterna Fjärdingslöv 15:9 (Lilla Kulladal), 
Fjärdingslöv 15:3, Gylle 1:8 och Gylle 9:1. Undersök
ningarna genomfördes under åren 1977 till 1978. Vid 
undersökningarna påträffades två skilda typer av för
historiska lämningar: dels boplatslämningar från yngre 
bronsålder och äldre järnålder, dels gravar från mel
lan- och senneolitikum. Gravarna från stenåldern var 
alla belägna inom Fjärdingslöv 15:9, där de överlagra
des av boplatslämningar. Inom denna yta fanns också 
en brandgrav från bronsåldern och en odaterad 
skelettgrav. Inom övriga ytor fanns endast boplats
lämningar.

Eftersom bearbetningen av gravmaterialet samtidigt 
behandlas i artikelform, har rapporten formen av en 
grundläggande redovisning. I artikeln finns de kultur
historiska sammanhangen och materialets forsknings
relevans presenterad på ett mer utförligt sätt. 
Rapporten och artikeln kompletterar på så sätt 
varandra. Rapporten syftar till att ge en baspresenta
tion av undersökningsresultaten, där fokus ligger på 
översiktlighet och tydlighet. Rapporten innehåller inte 
några fullständiga anläggnings- eller fyndlistor. För 
dessa uppgifter och för samtliga anläggningsritningar 
hänvisas till ATA.

Rapportens genomförande och struktur

Föreliggande rapport har utarbetats med hjälp av 
handlingar och fältmaterial förvarade hos Riks
antikvarieämbetet i Stockholm samt de arkeologiska 
fynden. Jag har vid rapportarbetet haft tillgång till allt 
fältmaterial, bestående av ritningar, planer, fynd- och 
anläggningslistor, 14C-analyser och fotografier. Jag har 
dessutom haft kontinuerlig kontakt med grävnings-

ledaren Bengt Jakobsson (UV Syd), och han har bistått 
med goda råd och minnesbilder. Fynden förvaras i 
LUHM och Trelleborgs museum samt hos Fortifika
tionsforvaltningen. Jag har besökt de båda förstnämn
da platserna och översiktligt gått igenom fyndmateria
let. Fynden hos Fortifikationsforvaltningen har jag sett 
avtecknade och fotograferade.

Redovisningen av varje undersökningsområde har i 
rapporten organiserats på samma sätt: redovisningen 
inleds med en kort översikt och därefter behandlas i 
följande ordning anläggningar, eventuella hus samt 
fynd. Dessa kapitel avslutas ofta av en kommentar. 
Därefter avslutas redovisningen av varje undersök
ningsområde med en sammanfattning.

Fynden är uppställda efter material, där keramiken 
och övriga lerartefakter inleder, följt av flintan.
Enklare fyndtabeller finns i slutet av rapporten, för 
mer detaljerade fyndlistor hänvisas till ATA.

Grävmetod och utförande

En förundersökning genomfördes 1977 inom RAA 63, 
Fjärdingslöv 15:9. Sammanlagt upptogs 390 meter 
sökschakt, varvid anläggningar och fynd från en yngre 
bronsåldersboplats påträffades. Arkeologiska under
sökningar genomfördes under 1978 inom samtliga 
fyra fornlämningar. Matjorden avbanades till stor del 
av exploatören, och avbaningen skedde ner till anlägg- 
ningsnivå. Metoden att maskinavbana stora samman
hängande ytor var relativt ny i Sverige vid denna tid. 
Större boplatsområden kunde nu undersökas med 
mycket positiva resultat som följd. Då metoden var ny 
kan det dock i Gylleundersökningarna anas att maski
nerna gått något för hårt fram och att otydligare 
anläggningar inte alltid uppmärksammats. Vid RAÄ 
63 genomfördes exempelvis i ett framskridet skede av 
undersökningen en ytterligare avbaning inom en 
avgränsad yta, varvid flera stolphål och gropar påträf
fades.

De påträffade anläggningarna ritades i plan för 
hand och lades också in på en schaktplan. Samtliga 
anläggningar snittades och ritades i profil. Höjder togs 
med avvägningsinstrument. Alla anläggningar profil- 
grävdes och ritades. I anläggningarna tillvaratogs
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eventuella fynd samt koi för 14C-datering. De flesta 
anläggningar ritades i skala 1:20 samt lades in på 
schaktplan i skala 1:200. De gravar som påträffades 
fotograferades, liksom en del av fynden. Vissa över- 
siktsfotografier togs också.

RAÄ 78 (Gylle 9:1)

Området längst i väster. Avschaktad yta ca 12 500 m2.
I den norra kanten av schaktet påträffades tre anlägg
ningar (Al-3). Al och A3 var runda gropar med lerig 
fyllning och något kolstänk (Al något bränd lera och 
sot i ytan), ca 1,0 till 1,2 meter i diameter och 0,4 
meter djupa. A2 var en större grop, ca 2 meter i dia
meter och 1,2 meter djup. Fyllningen bestod av grå 
lera, vattenbemängd mot botten. A2 tolkades som en 
möjlig brunn av undersökarna. I anläggningarna hitta
des fynd av flinta, keramik och ben (ej tillvarataget).

I den västra delen av det norra schaktområdet 
påträffades även rest av en grop, A4, vilken inte är 
närmare beskriven.

Anläggningarna utgör möjligen utkanten av ett 
boplatsområde, vilket i så fall bör vara beläget norr 
om schaktet.

RAÄ 53 (Gylle 1:8)

Det största avbanade området, ca 20 000 m2. Schak
ten befinner sig på nivåer mellan ca 36 till 41 meter 
över havet. Inom ytan var det mycket tätt med anlägg
ningar, något minskande mot de norra och södra 
schaktkanterna. Ett långt sökschakt strax väster om 
huvudschaktet visar att anläggningarna även avtar i 
antal mot väster. Den östra avgränsningen är icke fast
ställd. En väg löper ca 20 meter öster om schaktet.

Anläggningar
Sammanlagt påträffades 578 anläggningar. Flertalet 
anläggningar finns ritade i skala 1:20 samt på en över
siktsplan i skala 1:200. Anläggningarna var framför 
allt av fyra typer: härd/härdgrop, kokgrop, grop samt 
stolphål. Benämningarna sotfläck respektive sotlins 
används ibland för delvis bortodlade härdar. En 
specialtyp av härd benämndes långhärd. Kokgroparna 
utgjordes av härdliknande anläggningar med rundad 
botten och lite eller ingen sten. Fyllningen var ofta 
sotig och det fanns en stratigrafiskt skillnad mellan 
stenfyllningen och eventuell sot/kol.

Merparten av anläggningarna, 203 stycken, är här- 
dar/härdgropar. Två av härdarna betraktades vidare 
som möjliga ugnar (se nedan, A35 och 488). Samman
lagt 19 anläggningar karaktäriserades vidare som sot

fläckar och 97 anläggningar benämndes kokgropar. 
Endast sex stycken av dessa saknade i det närmaste 
helt sot eller kol i fyllningen; övriga innehöll sot/kol 
och skörbränd sten. Antalet gropar var 56 stycken. 
Bland dessa finns dock vad som kan misstänkas vara 
andra typer av anläggningar. Vid rapportarbetet upp
fattades 57 gropar som möjliga stolphål. I de fall då 
dessa gropar sammanfaller med stolphålen till tolkade 
hus har det ansetts säkert att de utgör stolphål. Vidare 
fanns ett grophus, några möjliga brunnar samt några 
möjliga ugnar. För övriga gropar finns två huvudtolk
ningar; dels lertäktsgropar, dels förrådsgropar. I många 
av de större groparna, vilka i första hand bör ha varit 
lertäktsgropar, syns att de har tillkommit genom att 
flera mindre gropar har grävts intill varandra. Av de 
mindre groparna är det svårt att avgöra funktion, vil
ket gör att både förrådsgrop och lertäktsgrop får fin
nas som alternativ. Beträffande lertäktsgropar verkar 
det som att de i de flesta fall var placerade så nära 
husen som möjligt. De flesta gropar har i efterhand 
använts som avfallsplatser. I de flesta större gropar 
syns tydligt flera igenfyllnadsfaser, ibland med sot/kol 
och skörbränd sten. Stolphålen slutligen var 98 till 
antalet.

De fyra gropar som möjligen bör uppfattas som 
ugnar var A35, 39, 391 och 488. A35 var ca 1,4 
meter i diameter och 0,4 meter djup. Anläggningen 
hade raka nedgravningskanter och plan botten, starkt 
sotig fyllning med enstaka skörbrända stenar. En kom
pakt sotlins fanns i botten, leran runt kanterna var 
rödbränd. A3 9 var ca 1,6 meter i diameter och 0,4 
meter djup. Mot botten var starkt sotig fyllning med 
skörbrända stenar, över det lerig humus med sotstänk.
I kanterna fanns bränd lera som överst går in i fyll
ningen. Över detta gul lera med sotstänk. A35 och 39 
ligger bara fyra meter ifrån varandra. A391 var en 
rektangulär grop med fyllning av sotstänkt lerig 
humus med skörbränd sten. Omgivande lera var röd
bränd. A4 8 8 var en rektangulär grop med raka ned- 
grävningskanter, sotig fyllning med enstaka skörbrän
da stenar. Omgivande lera var rödbränd.

Tre anläggningar var möjliga brunnar: Al 80 var en 
stor grop med flera nedgrävningar. I den västra delen 
fanns en djupare nedgravning med raka kanter, ca 1,6 
meter djup och 1,2 meter i diameter, i vars botten vat
ten sipprade fram. A492 var ca 1,2 meter i diameter 
och 1,2 meter djup, och hade närmast raka nedgräv- 
ningskanter. A497 var 1,1 meter i diameter och 1,0 
meter djup, och hade närmast raka nedgravningskan
ter.

Al69 och 407 tolkades som möjliga grophus. Al 69 
var rundad till formen, ca 4 x 3 meter stor och 0,8 
meter djup. Den hade helt plan botten och rundade 
nedgrävningssidor. A407 var rundad/rektangulär, 5x5
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meter stor och 1 meter djup, med en relativt plan bot
ten.

Slutligen kan nämnas några svårtolkade anlägg
ningar. Al 84 och 185 avviker från övriga gropar. De 
låg ca 0,4 meter ifrån varandra. Al 84 överlagrades 
delvis av en härdrest och var 1,1 x 0,8 meter stor och 
0,8 meter djup. Fyllningen bestod av grå lera och i 
anläggningen fanns relativt rikligt med sten (skoning?). 
Al85 var mycket lik Al84. Båda var djupa, stora 
stenfyllda gropar, placerade intill varandra. Vidare var 
A168 en stor grund grop, alternativt en kulturlager- 
rest. I anläggningen fanns en fördjupning med stenfyll- 
ning samt två mindre gropar. Al 79 slutligen var en 
stor grop, där vatten sipprade fram i den relativt plana 
bottnen. Mot botten fanns även någon form av sten- 
konstruktion, men endast halva anläggningen är 
undersökt och dokumenterad.

Hus
Sammanlagt fanns rester efter fem hus.

Hus 1: Stolphål, A432, 433, 434, 435, 436, 437, 
438, 439, 440 (429?). Huset hade åtta bevarade stolp
hål efter fyra stolppar samt ett stolphål från ytterligare 
ett par. Inga väggstolpar fanns bevarade. Det låg i när
mast öst-västlig riktning på drygt 38 meter över havet. 
Avståndet mellan de inre takbärande stolparna var ca 
2 meter, något bredare mot den östra änden. Avstån
det mellan stolpparen varierade från ca 3,2 meter till
6,5 meter. Huset bör ha varit över 20 meter långt. Om 
ett stolphål längre västerut, A429, har ingått i den 
södra stolpraden kan huset ha varit mer än 25 meter 
långt. Utifrån stolpsättningen kan huset jämföras med 
Fosie-hus som har daterats till äldre järnålder 
(Björhem & Säfvestad 1993: 183 ff.).

Hus 2: Stolphål, A345, 346, 347, 348, 349, 350, 
351, 352, 353, 360, 361. Av huset återstod endast 
sporadiska stolphål och inga säkra stolppar kunde 
identifieras. Huset har legat i VNV-OSO:lig riktning. 
Utifrån de bevarade stolphålen är det troligt att huset 
kan dateras till yngre bronsåldern: mittspannet bör ha 
varit tämligen brett, drygt 3 meter, och stolpparen 
förefaller ha stått relativt tätt (jfr Björhem & Säfvestad 
1993: 83 ff.).

Hus 3: Stolphål, A458, 459, 460, 461, 462, 463, 
464, 478, 479, 480.1 huset påträffades tre tydliga 
stolphålspar, varav ett av paren var omsatt. Ytterligare 
två stolphål i husets förlängning mot väster har ingått 
i konstruktionen. Huset har legat i närmast öst-västlig 
riktning. Stolphålsparen låg inte riktigt på linje, fram
för allt var det omsatta paret något förskjutet mot 
norr. Mittspannet har varit ca 2 meter brett, något 
som möjligen kan datera huset till äldre järnålder (jfr 
hus 1).

Hus 4: Stolphål, A198, 203, 216, 225, 233, 239,

288. Vid platsen för huset framkom en mängd stolp
hål. Dessa kan antingen höra till ett eller flera hus men 
det är också möjligt att exempelvis olika hägnader har 
stått på platsen. Det finns egentligen flera olika tolk
ningsmöjligheter för hur huset har sett ut, men det 
som ansetts troligast är ett hus med indragna ingångar 
på båda långsidorna och en stolpsättning med brett 
mittspann. Bredden på den inre takbärande konstruk
tionen har i så fall varit 3,75 till 4,0 meter och huset 
har varit orienterat i VSV-ONO:lig riktning. Huset bör 
troligen dateras till yngre bronsålder.

Hus 5: Stolphål, A420, 422, 424, 425, 427, 431 
(428?). Huset var orienterat i VNV-OSO:lig riktning 
och låg direkt söder om hus 1. De båda husen kan inte 
ha stått samtidigt, då de delvis korsar varandra. Bred
den mellan de inre takbärande stolparna bör ha varit 
ca 2 meter, vilket skulle tala för en datering till äldre 
järnålder.

Fynd
Samtliga fynd påträffades i anläggningar (jfr ovan, 
kapitlet Grävmetod och utförande).
• Keramiken. Totalt framkom ca 38 kg keramik, för

delat på 35 anläggningar. I A253, en grop, fanns 
hela 16 kg keramik, motsvarande uppskattningsvis 
mellan 20 och 30 kärl. Enligt Andersens genom
gång är de vanligaste typerna av ytbehandling rab- 
big/slammad yta eller slät yta (Andersen 1988:5). 
Det fanns sparsamt med glättade eller polerade 
kärl. Vanligaste typ av ornament består av vulster, 
knoppar och åsar, ibland försedda med nagelintryck 
(a. a.: 5-6). Kärlformerna visar framför allt på 
stora tunnformiga förrådskärl. Vissa bikoniska kärl 
förekom också, liksom låga, vida skålar (a. a.:
6-10). Övervägande har keramiken en datering till 
yngre bronsåldern men några kärl kan dateras till 
äldre järnålder. I A278, en grop, framkom en skär
va av ett silkärl.

• Degelfragment. I den fyndrika gropen A253 fanns 
även sex degelfragment med spår av brons på in
sidan.

• Vävtyngd. I A306, en grop, fanns ett fragment av 
en lodformad vävtyngd.

• Lerblock. I sju anläggningar påträffades fragment 
av lerblock, A38, 40, 169, 318?, 322, 563, 569, 
samtliga gropar (eller grophus A169). I gropen 
A563 fanns nio skärvor varav sex kunde samman
fogas. Detta lerblock var ornerat med dubbla rader 
diagonala snörlinjer.

• Lerklining/bränd lera. I tio anläggningar påträffa
des bränd lera och i två av dessa fanns även lerkli- 
ning. I ytterligare två anläggningar fanns enbart 
lerklining. De flesta anläggningarna var gropar.
Flera av anläggningarna låg i undersökningsområ-
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dets nordvästra del och de flesta i den norra halvan 
av ytan.

• Flinta. Sammanlagt fanns det flintartefakter i 25 
anläggningar. Den övervägande delen av fynden 
bestod av avslag och avfall. Dessutom påträffades 
en skivskrapa, tre spån samt tio s.k. lövknivar. Sju 
av de sistnämnda framkom i den fyndrika gropen 
A253.

e Bensyl. I A253 påträffades tre bensylar. Den ena 
var spetsig i båda ändarna.

• Hornredskap. I A568 fanns ett flåredskap av horn 
där taggänden var planslipad. Redskapet var ca 
20 cm långt.

• Islägg. I A568 fanns främre delen av en islägg.
184 mm lång och 46 mm bred.

• Djurben. Den vanligaste fyndkategorin var djurben. 
De påträffades i sammanlagt 50 anläggningar.
Benen är inte osteologiskt bestämda.

• Järnföremål. I sökschaktet i väster framkom järn
föremål i tre anläggningar. Keramiken i dessa 
anläggningar kan dateras till slutet av bronsåldern 
eller möjligen början av förromersk järnålder. 
Anläggningarna ligger, som det förefaller, i utkanten 
av bronsåldersboplatsen.

• Knacksten. I A253, en knacksten, 110 x 35 mm.
• Nätsänke? I A569 fanns en sten med ett borrat hål, 

som tolkades som nätsänke.

Fyndkommentar
Flera daterbara fyndkategorier pekar enhälligt mot 
yngre bronsålder samt i mindre utsträckning också 
äldsta järnålder.

Av speciellt intresse är A253, en stor grop i under- 
sökningsytans nordvästra kant. Gropen verkar i hög 
utsträckning ha använts som avfallsgrop: i gropen 
fanns ca 16 kg keramik, inklusive degelfragment, ca
1,5 kg flinta, en knacksten, tre bensylar, ca 2,8 kg 
djurben samt 850 g lerklining och bränd lera. Bland 
flintan fanns fem hela och två fragmentariska löv
knivar.

,4C-dateringar
Tre 14C-dateringar har gjorts på kol från tre anlägg
ningar: A101, A246 och A304, två härdar respektive 
en grop (jfr ovan, figur 17). Härdarna gav relativt 
samstämmiga dateringar, ca 1400—400 BC efter 
kalibrering vid två sigma. Som synes stora standard
avvikelser, men grovt faller de i yngre bronsåldern och 
överensstämmer med övriga iakttagelser. Gropen A304 
avviker däremot något, då det kalibrerade värdet vid 
två sigma ger 1900-1050 BC. Detta pekar alltså sna
rare mot äldre bronsåldern. A304 är belägen i det 
sydöstra hörnet av ytan, och kanske är det möjligt att 
det här har funnits en tidigare fas av bosättningen. De

två daterade härdarna låg i mellersta och norra delen 
av undersökningsytan. Dateringarna visar att platsen 
kan ha utnyttjats under lång tid, kanske under en stor 
del av bronsåldern och ända fram mot början av järn
åldern.

RAÄ 63 (Fjärdingslöv 15:9, Lilla Kulladal)

Inom den undersökta ytan påträffades boplatsläm
ningar från i huvudsak yngre bronsålder samt gravar 
från mellanneolitikum, senneolitikum och yngre 
bronsålder. Totalt avbanades ca 14 000 m2, på nivåer 
mellan ca 36 och 39 meter över havet. Ytan var myck
et anläggningstät, dock var det något mindre tätt med 
anläggningar i schaktets centrala del. Övervägande del 
av anläggningarna bestod av härdar och gropar. Inom 
ytans centrala del genomfördes en mer noggrann avba- 
ning, varvid framkom flera svagt synliga stolphål. Den 
exakta omfattningen av denna schaktning finns dock 
inte redogjord.

Boplatsen sträcker sig norrut, in på tomten 
Fjärdingslöv 15:10 (se vidare artikeldelen).

Gravar
Sammanlagt påträffades elva gravanläggningar, av 
olika datering och typer. Den äldsta graven är anlagd 
under stridsyxetid. Flertalet gravar är anlagda under 
senneolitisk tid, och dessa består av en hällkista samt 
sju eller möjligen åtta flatmarksgravar. Dessutom 
påträffades en urnegrav från yngre bronsåldern.

Stridsyxegraven
Graven, A273, syntes vid avbaningen som en rektang
ulär nedgravning med avvikande fyllning, orienterad i 
NNO-SSV riktning. Graven var ca 2,2 x 1,55 meter 
stor i ytan, med något avrundade hörn. Strax under 
ytan framkom en stenfyllning, vilken fortsatte ända 
ner mot botten. Stenarna var ca 0,1 till 0,4 meter 
stora. I de övre lagren var stenfyllningen glesare ut 
mot kanterna. Graven var omkring 0,7 meter djup och 
fyllningen mellan stenarna bestod av grå lerig humus. 
Gravens sidor lutade svagt inåt och i botten var gra
ven ca 1,7 x 1,3 meter stor. På botten fanns en rek
tangulär yta med en några centimeter lägre nivå vilken 
tolkades vara det område där en kista stått. Kistan 
skulle i så fall ha varit omkring 1,5 x 0,9 meter stor. 
Kistans storlek tyder på att den gravlagde låg i hocker- 
position, vilket ju är den för stridsyxekulturen domi
nerande positionen. Samtliga fynd påträffades inom 
detta kistområde.

På botten av kistområdet fanns dels fragment av 
människoben, dels gravgåvor. Människobenen bestod 
av några tandfragment samt av mycket dåligt bevara-
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de rester av ben från vad som kan antas vara fot eller 
underben. Tandfragmenten låg i gravens norra ände 
och den döde låg troligen på vänster sida med ansiktet 
vänt mot öster. Strax söder om tänderna, vid den 
dödes bröstkorg, låg en liten slipad, håleggad flintyxa. 
Framför den dödes ansikte låg ett flintspån och vid 
fotänden fanns ytterligare ett flintspån. Mot den östra 
kistkanten slutligen stod ett mycket dåligt bevarat 
stridsyxekärl med snörornering. Kärlets storlek har 
inte kunnat fastställas och kärlet har inte heller kunnat
bestämmas typologiskt.

F 110 Ben, människa (ej tillvaratagna).
F 111 Tänder, fragment av människa.
F 112 Lerkärl, kraftigt upplöst stridsyxekärl 

med snörornamentik. Ej möjlig att 
rekonstruera.

F 113 Flintyxa, håleggad. 94 mm 1, 39 mm br, 
22 mm tj.

F 114 Flintspån, 70 mm 1, 16 mm br.
F 115 Flintspån, 72 mm 1, 14 mm br.

Den senneolitiska hällkistan
Vid avbaningen framkom resterna efter en hällkista,
A35 6, som varit något nedgrävd i marken. Samtliga 
hällar var bortodlade men hällkistans nedre del var 
välbevarad och begravnings utrymmet var inte förstört 
av plogen. I hällkistan fanns dels de orörda resterna 
efter den senast gravlagda individen, dels de omrörda 
resterna efter minst sex tidigare begravda individer. 
Bland benen fanns flera gravgåvor.

Efter avbaning syntes en något oregelbundet rek
tangulär färgning med enstaka stenar synliga, omkring 
åtta meter lång och sex meter bred, orienterad i VNV- 
OSO riktning. Anläggningen grävdes skiktvis och en 
profil lades tvärs över graven, i NNO-SSV riktning.

Förhållandet att kistans samtliga hällar var bort
odlade bör till en del ha påverkat läget för det övriga 
stenmaterialet i graven. Man får också tänka sig att 
takhällarna i ett första skede har bortodlats. Nedgräv- 
ningarna efter hällarna syntes tydligt runt gravkamma
ren, och nedgrävningarna visar att hällarna inte har 
bestått av flata stenar utan av mer rundade block. 
Sammanlagt finns märken efter nio sådana block. I 
gravens östra ände, där öppningen varit, låg två 
avlånga tröskelstenar, 0,4 respektive 0,5 meter långa. 
Runtom kammaren, och också delvis i kammaren, 
fanns rikligt med stenar, ca 0,1 till 0,4 meter stora, 
vilka har utgjort utfyllnad mellan de större blocken.

Innanför hällarna fanns ett golvlager, ca 2,5 meter 
långt och 1,0 till 1,2 meter brett. Golvlagret hade inte 
någon egentlig beläggning, utan uppfattades mer som 
en slät bottenyta med en något mörkare ton än om
givande mark. På golvlagret fanns de omrörda skelett
resterna efter mist sex individer. Skallarna låg i huvud

sak i den östra änden av kammaren medan övriga ben, 
mest bestående av långa rörben, låg längs de södra, 
västra och norra kanterna. Ovanpå dessa benrester, 
och placerad i mitten av kammaren, låg det nästan 
kompletta skelettet efter den sist gravlagde individen. 
Kroppen hade placerats utsträckt på rygg med huvu
det i öster. Inga skelett har könsbestämts.

Flera gravgåvor fanns i graven. På höger axel på 
den sist begravda personen låg en spjutspets av flinta 
(F136). Vid samma skeletts vänstra handled låg ett 
flintspån (F125), vilket troligen också kan knytas till 
just den begravningen. Ytterligare ett flintspån (F124) 
låg strax utanför detta skeletts högra armbåge och på 
samma nivå som skelettet, varför även detta fynd kan 
ha nedlagts för denna individ. Övriga fynd låg utsprid
da tillsammans med de omrörda skelettdelarna. Dessa 
fynd utgjordes av ännu en spjutspets av flinta (F138), 
en flintpilspets (F126), två flintspån (F124, 125), ett 
flintavslag (F127), ett skifferhänge (F134) och kruk- 
skärvor (F129, 130, 137).

Det är tydligt att hällkistan varit delvis nedgrävd i 
marken. Golvlagrets botten låg på ca 38,10 meter över 
havet, ungefär samma nivå som de intilliggande flat-
marksgravarnas botten. När dagens ploglager hade 
avlägsnats var det ca 0,6 meter ner till botten.

F 124 Flintspån, 70 mm 1, 23 mm br.
F 125 Flintspån (fragm.), 32 mm 1, 16 mm br.
F 126 Flintpilspets med urnupen bas.
F 127 Flintavslag.
F 128 Tandkronor, människa.
F 129 Krukskärva, ornerad meter horisontell 

fåror.
F 130 Krukskärva, ornerad meter horisontella 

fåror.
F 131 Underkäke av människa.
F 132 Underkäke av människa.
F 133 Kranium av människa.
F 134 Skifferhänge med borrat hål, 77 mm 1, 

13 mm br, 9 mm tj.
F 135 Kranium av människa.
F 136 Flintspjutspets, 82 mm 1, 35 mm br,

9 mm tj.
F 137 Krukskärva.
F 138 Flintspjutspets, 105 mm 1, 23 mm br,

13 mm tj.
F 139 Kranium av människa.
F 140 Kranium och benrester från hel individ.
F 141 Kranium av människa.
F 142 Människoben, tänder.

De senneolitiska flatmarksgravarna 
Direkt söder och väster om hällkistan låg fem senneoli
tiska flatmarksgravar (A207a-b, 208, 250, 251). De låg 
på rad i VNV-OSO:lig riktning och fyra av dem var pla

Rapport 47



cerade parvis bredvid varandra. Omkring 35 meter 
nordväst om dessa låg ytterligare två parvis placerade 
senneolitiska flatmarksgravar (A363-364), orienterade 
ungefär i öst-västlig riktning.

A207a-b: Efter avbaning syntes en ca 3,2 meter 
lång och 2,0 meter bred nedgravning, vilken bildats av 
två gravar anlagda parallellt, kant i kant med varand
ra. De föreföll anlagda samtidigt, ingen nedgrävnings- 
kant syntes mellan gravarna. Den norra graven,
A207a, var något längre än den södra graven. A207a:s 
norra ände tangerade flatmarksgraven A208.

Uppodlingen av marken i modern tid hade gjort att 
endast den nedre delen av gravarna återstod, och dju
pet var som mest omkring 0,2 meter. Fyllningen 
bestod av grå, lerig humus och omgivande mark av 
lera. I fyllningen till A207a fanns en del kolstänk och 
klumpar av bränd lera. I gravarna fanns en hel del 
sten, varav en del skörbränd, och de var ca 0,1 till 0,4 
meter stora. En del av stenen har säkerligen utgjort 
fyllning i gravarna, speciellt i A207a. I A207a fanns 
på botten av anläggningen spår av trä vilka tolkades 
vara rester efter en kista och det verkar som om ste
narna här har legat ovanpå kistan. I A207b däremot 
är det möjligt att stenarna, vilka till en del låg på rad, 
har legat under en kista (jfr nedan A251).

I A207a tillvaratogs endast kol. I A207b fanns i 
den nordvästra änden keramikskärvor vilka tillsam
mans bildade ett närmast helt lerkärl av senneolitisk 
typ.

A207a, F 89 Kol.
A207b, F 90 Keramik. Blomkruksliknande kärl, 

till största delen möjlig att sam
manfoga. Bevarad (ej fullständig) 
höjd 95 mm, bottendiameter 77 
mm, största diameter 103 mm.

A208: Anläggningen påträffades direkt nordväst 
om A207a, och var ca 3,0 x 1,1 meter stor och 0,3 
meter djup. I anläggningen fanns en hel del sten sär
skilt mot botten, ca 0,1 till 0,3 meter stora varav de 
flesta var av den mindre storleken. Några stenar var 
skörbrända. Stenarna har troligen legat runt och ovan
på en kista, och har sedan fallit ner på gravens botten 
när kistan förmultnat. Fyllningen bestod av grå, lerig 
humus. Inga fynd påträffades.

A250: Belägen strax öster om A207a. Anlägg
ningen var ca 3,6 meter lång och 1,2 meter bred. 
Fyllningen bestod av grå, lerig humus. Gravens djup 
var ca 0,4 meter. På botten av graven låg ca 0,1 till 
0,35 meter stora stenar, placerade ungefär som en 
ram. Här är det möjligt att stenarna har fungerat som 
ett stöd för en kista. Ungefär i samma nivå som ste
narnas ovansidor påträffades rester efter två individer 
samt en flintdolk. I gravens västra ände låg tretton 
tänder av människa samt sex små kraniefragment. I

mitten av graven fanns dåligt bevarade rester av rör
ben och i gravens östra del fanns 17 hela och 15 frag
mentariska tandkronor. Intill de sistnämnda tänderna 
låg flintdolken. Det verkar alltså som att de båda 
gravlagda har legat skavfötters, med huvudena i var 
sin ände av graven. Det kan också noteras att den 
här graven är något längre än de övriga flatmarksgra- 
varna.

F 100 Tänder från människa.
F 101 Ben och tänder från människa.
F 102 Ben från människa.
F 103 Flintdolk, 14,4 mm 1, 27 mm br,

1,6 mm tj.
A251: Graven låg något söder om A250 och var 

3,2 meter lång och 0,7 till 1,1 meter bred. Anlägg
ningen var nästan helt bortodlad, och den var som 
mest 0,15 meter djup. Formen var närmast timglaslik- 
nande i plan, vilket kan förklaras med att det var så 
nedgravningens botten såg ut. På botten av graven 
fanns enstaka 0,1 till 0,3 meter stora stenar, utplace
rade i ändarna och i mitten. Här tolkades dessa stenar 
också som stöd för en kista. Fyllningen bestod av grå, 
lerig humus och inga fynd påträffades.

A363 och A364: Drygt 30 meter nordväst om 
flatmarksgraven A208 låg A363 och 364. Dessa flat
marksgravar låg parallellt bredvid varandra i närmast 
öst-västlig riktning. Runt gravarna och även direkt 
ovanpå dem låg flera härdar, vilka troligen bör anses 
vara anlagda i samband med den efterföljande bosätt- 
ningsfasen från yngre bronsålder.

A363 framkom vid avbaningen som en ca 3,0 x 1,1 
meter stor avlång färgning. Flera 0,1 till 0,3 meter 
stora stenar syntes i ytan, främst runt gravens kanter. 
Nedgravningen var ca 0,4 meter djup och stenmateria
let fortsatte ned mot botten, nästan uteslutande lagda 
runt kanterna. Fyllningen bestod av gulbrun humös 
lera. På botten av graven, i dess östra ände, påträffa
des flera tänder (F145). Inga andra fynd framkom.

F 145 Tandkronor av människa, fragment.
A364 syntes i ytan som en närmast rektangulär 

färgning, ca 4,0 x 1,6 till 2,1 meter stor, bredast i den 
västra änden. I ytan fanns 0,2 till 0,5 meter stora ste
nar. Över den norra långsidan och den östra kortsidan 
låg senare anlagda härdar. Den södra långsidan låg 
kant i kant med A358 (se ovan). Graven var 0,4 till 
0,5 meter djup och den relativt rikliga stenfyllningen 
fortsatte ned mot botten. Fyllningen i övrigt bestod av 
gulbrun humös lera. Stenarna på botten låg tydligare 
placerade längs kanterna, så att en relativt stor stenfri 
yta bildades på botten. Inom denna stenfria yta på 
botten fanns tandfragment på två ställen samt ett 
dåligt bevarat rörben däremellan. Tänderna låg dels 
vid den östra änden, dels centralt i graven, något mot 
väster. Fynden tyder på att graven innehållit två indivi-
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der. Den ena individen bör ha legat med huvudet i 
öster, men åt vilket håll den andra individens huvud 
varit placerat kan inte avgöras. Om de två begravda 
varit placerade skavfötters, som i A250, har ett stort 
utrymme i gravens västra del varit tomt. Om den 
andra individen å andra sidan också varit placerad 
med huvudet mot öster, tyder det korta utrymmet mel
lan tänderna och gravens västra kant, ca en meter, att 
den döde antingen har varit ett barn eller har legat i 
hockerposition. Hockerpositionen förefaller dock 
mindre trolig, då den generellt inte är ett senneolitiskt 
fenomen. Troligare tolkningar är att det antingen varit 
ett barn eller att de döda placerats skavfötters. Om de 
legat skavfötters kan man spekulera i att i dag för
multnade gravgåvor varit placerade i gravens västra 
del.

F 146 Tandkronor av människa, fragment.
F 147 Tandkronor av människa, fragment.
A342 framkom i den östra kanten av schaktet, 

omkring åtta meter norr om urnegraven A297. Under 
ploglagret syntes en avlång mörkfärgning i NNO-SSV 
riktning, ca 1,7 x 0,7 meter stor. I anläggningen fanns 
mycket 0,1 till 0,3 meter stora stenar. Anläggningen 
var omkring 0,3 meter djup men kan antas ha skadats 
i sin övre del av plogen. Mot botten av anläggningen 
fanns ett ca 1,2 x 0,4 meter stort och 0,5 centimeter 
tjockt, mörkfärgat område, med inslag av sot och kol, 
vilket troligen var spår efter en kista. Inga fynd påträf
fades. Anläggningens form och stenfyllning företer lik
heter med de senneolitiska flatmarksgravarna, även 
om riktningen avviker.

Urnegrav från yngre bronsålder 
A297, framkom vid avbaning i den östra kanten av 
schaktet, direkt sydväst om en större grop. I en ca 
0,35 meter i diameter och 0,2 meter djup grop fanns 
resterna efter en gravurna (Fl 19) samt brända ben 
(F118). Urnan var delvis sönderplöjd och dessutom 
kraftigt vittrad.

F 118 Brända ben av människa, 560 g.
F 119 Gravurna, kraftigt vittrad och delvis 

sönderplöjd.

Sammanfattning av fynd i gravarna

Sakord Anläggningsnummer
Keramik 207b, 273, 297, 356
Skifferhänge 356
Flintyxa 273
Flintdolk 250
Flintspjutspets 356
Flintpilspets 356
Flintspån 273, 356
Flintavslag 356
Människoben 250, 273, 297, 356, 363, 364

Boplatsanläggningar
Anläggningarna var framför allt av fyra typer: 
härd/härdgrop, kokgrop, grop samt stolphål. Sotfläck 
eller sotlins har tolkats som delvis bortodlade härdar. 
En specialtyp av härd benämndes långhärd. Några av 
anläggningar var mer osäkra, såsom brunn, grophus, 
rest av kulturlager och grav (se vidare nedan).

Härd/härdgropar och kokgropar var de vanligast 
förekommande anläggningarna och fanns över hela 
undersökningsytan, med tydligare koncentrationer i de 
östra och sydvästra delarna samt i den norra delen. 
Anläggningarna varierade i storlek från ca 0,5 meter i 
diameter till drygt 2,5 meter i diameter. Djupet varie
rade från 0,1 meter till 0,5 meter. Fyllningen bestod 
oftast av lerig, ibland humös mylla med varierande 
inslag av sot/kol och skörbrända stenar. Det som skil
jer kokgropar från härdar är att fyllningen innehåller 
skörbränd sten men lite eller ingen kol eller sot samt 
att sten och sot/kol i förekommande fall är stratigra- 
fiskt separerade.

Antalet härdar/härdgropar var 230 stycken. Antalet 
sotfläckar var 14 stycken. Kokgroparna var 53 till 
antalet. Utbredningen av kokgropar följer i stort 
utbredningen av härdar. Kokgroparna kan dock sägas 
vara något mer koncentrerade till härdområdena i den 
sydvästra kanten och i den östra kanten; mot norr och 
nordväst förekommer de något mera spridda. I den 
sydvästra koncentrationen är det också så att kokgro
parna dominerar över härdarna, medan i den östra 
kanten är antalet härdar fler än antalet kokgropar.

Stolphålen var nio till antalet. A340, 341, 344 och 
345 var de fyra stolphål som framkom vid den förfina
de avbaningen som utfördes i ett som det verkade 
centralt beläget men anläggningstomt område av 
undersökningsytan. Intill dessa fanns också en mindre 
grop, A346. Det är möjligt att vi här har resterna efter 
ett stolpburet långhus. De tre stolphålen A347, 348 
och 349 framkom i den sydöstra kanten av undersök
ningsytan och kan naturligtvis inte med någon säkerhet 
tolkas som delar av ett hus. Det kan dock inte uteslutas 
att så är fallet.

Antalet gropar var 47 stycken. Några av dem har 
möjligen utgjorts av andra anläggningstyper, såsom 
brunn, grophus, kulturlagerrest samt grav (se vidare 
nedan). Groparna är från ca 0,5 meter i diameter och 
0,15 meter djupa till stora gropsystem om som störst 
8x4 meter. De mindre groparna är mestadels runda till 
formen, medan de större är oregelbundna till formen. 
Detta kan förklaras med att de större groparna är 
resultat av flera nedgrävningar som ligger intill och del
vis i varandra. Profilerna visar att de flesta gropar har 
två eller flera igenfyllnadsfaser. I fyllningen, som i 
huvudsak bestod av olika lerlager, förekommer ibland 
bränd lera, sot, kol, skörbränd sten samt olika fynd.
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A214 tolkades som ett möjligt grophus. Anlägg
ningen var en stor, närmast rund grop med relativt 
plan botten,. 3,4 x 3,1 meter stor och 0,65 meter djup. 
Som det verkar fanns två igenfyllnadsfaser. Tolkningen 
måste betraktas som osäker; till stöd för tolkningen 
talar formen i ytan (närmast rund men tendens till 
rektangulär) och den relativt plana bottnen.

A274, 279, A269 var tre gropar som mycket osä
kert har föreslagits som möjliga gravar. De tre anlägg
ningarna var orienterade ungefär i N/NV-S/SO:lig rikt
ning. A274 var avlång, ca 2,65 x 1,0 meter stor och 
0,47 meter djup. I tvärprofil var anläggningen något 
spetsig mot botten. Fyllningen bestod av lerig humus 
med enstaka kolstänk och enstaka skörbränd sten. 
A279 var avlång, 2,6 x 0,9 meter stor och 0,5 meter 
djup. Fyllningen bestod av lerig humus med enstaka 
skörbränd sten på botten. Botten var plan. A269 var 
söndergrävd av en kokgrop och endast den södra hal
van återstod, vilken var 1,4 x 0,8 meter stor och 0,2 
meter djup med plan botten. Fyllningen bestod av lerig 
humus. De skiljer sig åt i bottenprofil och de innehål
ler skörbränd sten bland annat.

A123 tolkades som en möjlig brunn. Anläggningen 
låg i undersökningsytans nordvästra del, bland en 
mängd härdar. I ytan var den oval och ca 1,8 x 1,5 
meter stor. Ytterkanten av anläggningen var ca 0,2 
meter djup. I mitten av anläggningen, inom ett 0,6 
meter i diameter stort område, var det mycket djupare, 
från ytan ca 1,1 meter. Den skiljer sig därigenom från 
övriga gropar.

A259 och 261 tolkades som möjliga rester efter 
kulturlager. Anläggningarna låg i den södra delen av 
undersökningsytan. A259 var oregelbundet avlång, 2,4 
meter lång och 1,2 till 0,5 meter bred, orienterad i 
nordöst-sydvästlig riktning. Anläggningen var ca 0,15 
meter djup och hade plan botten. Fyllningen bestod av 
grå lerig humus med enstaka skörbrända stenar och 
med en större sotinblandning i den norra delen. A261 
var närmast oval, 1,9 meter lång och 1 meter bred, 
orienterad i OSO-VNV riktning. Djupet var ca 0,12 
meter och bottnen var plan. Fyllningen bestod av lerig 
humus.

Kommentarer
Boplatsens allmänna struktur eller utseende kan sägas 
inte skilja sig från RAÄ 53. Det som saknas är tydliga 
hus, annars finns här samma uppsättning anläggningar 
och också fynd (se nedan). Funktionsmässigt kan de 
indelas i härd/kokgropar vilka bör tolkas som framför 
allt resultat av matlagning. Fynd av degelfragment gör 
att också hantverk kan rymmas här. Groparna kan tol
kas som lertäkter, för lerklining av husens väggar, eller 
som förrådsgropar alternativt avfallsgropar. Placering 
av hus kan föreslås, det förefaller exempelvis troligt

att den tomma ytan centralt har härbärgerat hus (jfr
vidare nedan om fynden, bl.a. den brända lerans
utbredning).

Fynd från boplatsen
• Keramik. Keramik påträffades i 35 anläggningar, 

sammanlagt drygt 24 kg. Keramikmaterialet skiljer 
sig något från den på RAA 8 och 53. På de sist
nämnda ytorna dominerade kärl med rabbig yta, 
men på RAÄ 63 fanns en jämnare fördelning i 
ytbehandlingen mellan rabbig och slät yta.
Dessutom var fragment med polerad eller glättad 
yta betydligt vanligare (Andersen 1988: 15). 
Huvuddelen av keramiken förefaller ändå kunna 
dateras till yngre bronsålder. Det finns en del kärl
fragment vars tillkomst snarare ligger i förromersk 
eller äldre romersk järnålder samt naturligtvis 
också stenålderskeramiken från gravarna. A255 
innehöll drygt 0,5 kg keramik, varav två skärvor 
från silkärl. I A343 fanns ca 6,5 kg keramik, varav 
en skärva från ett silkärl.

• Lerblock. I fyra anläggningar fanns fragment av 
lerblock. Dessutom fanns ett osäkert fragment i 
ytterligare en anläggning.

• Bränd lera. 118 anläggningar fanns bränd lera. I 
två av dessa fanns också lerklining. En stor del av 
anläggningarna med bränd lera låg centralt i områ
det eller något mot sydost, delvis runt ytan där den 
finare avbaningen frambringade ytterligare stolphål. 
Detta förstärker antagandet att det här har legat ett 
eller flera stolphus.

• Flintdolk. I A205, en grop belägen centralt i områ
det, påträffades ett fragment av en parallellhuggen 
dolk eller spjutspets, 95 mm lång. I A232, en grop 
belägen centralt mot söder och ca 20 meter söder 
om A205, påträffades ännu ett fragment av en 
parallellhuggen dolk, 39 mm långt och mycket fint 
tillslaget. Dessa båda fynd kan troligen dateras till 
senneolitikum.

• Flintyxa. I A205, en grop centralt belägen, påträffa
des en skivyxa, 80 mm lång och 34 mm bred.

• Flintspån. I fem anläggningar påträffades samman
lagt nio flintspån.

• Flintspånskrapa. I Al 69, en kokgrop i norra kanten.
• Flintskivskrapa. I Al 99, en kokgrop belägen i väst

ra kanten, fanns en fragmentarisk, bränd skivskra- 
pa. I A255, grop i södra kanten, påträffades en 
fragmentarisk skivskrapa, och i A343 fanns en 
avlång skivskrapa.

• Flintlövkniv. I A343 påträffades en spån/lövkniv.
• Flintavslag. I sammanlagt 28 anläggningar fanns 

flintavslag.
• Flintavfall. Flintavfall konstaterades i 21 anlägg

ningar.
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• Brända ben. I en anläggning påträffades fragment 
av brända ben.

• Djurben. I sammanlagt 33 anläggningar fanns djur
ben, en mycket vanlig fyndkategori.

• Bryne. I två anläggningar.
• Nätsänke. I en anläggning.
• Maisten. I tre anläggningar.
• Knacksten. I två anläggningar.

14C-dateringar
Kol från A69 (härd) och A152 (härdgrop) har 14C- 
daterats. Båda har stor standardavvikelse men faller 
inom bronsåldern. A69 ligger vid två sigma inom 
intervallet 1550-900 BC. A152 vid två sigma inom 
intervallet 1200-200 BC. Sammantaget en ganska stor 
spridning alltså, men man kan nog säga att det är hela 
bronsåldern som gäller men att boplatsen inom denna 
långa period inte kan dateras närmare än så med hjälp 
av 14C-analyserna (jfr ovan, figur 17).

RAÄ 8 (Fjärdingslöv 15:3)

Avbanad yta var ca 13 500 m2, och området låg mel
lan 33 och 39 meter över havet. Stora delar av ytan 
saknade anläggningar. Samtliga anläggningar återfanns 
på nivåer under 36 meter över havet. Tätast med 
anläggningar var det mot öster. Det färre antalet 
anläggningar kan tolkas som att vi här har att göra 
med ett mindre intensivt utnyttjat boplatsområde, 
kanske utnyttjat under en kortare period. Det kan 
också vara så att anläggningarna i högre utsträckning 
varit utsatta för bortodling.

Anläggningar
Tre typer av anläggningar framkom: gropar, härdgro
par/bottnar och kokgropar. Gränsdragningen mellan 
härd och kokgrop kan ibland vara osäker, generellt 
innehöll kokgroparna mer skörbränd sten och var tyd
ligt rundade och med tydligt djup.

Antalet härdar var 34 stycken. Härdarna beskrevs 
vid undersökningen som härdgropar eller härdbottnar, 
där härdgroparna var tydligt nedgrävda och härdbott
narna antingen kan anses ha varit mer ytligt liggande 
härdar eller var rester efter bortodlade härdgropar. 
Anläggningarna var ca 0,5 till 2,0 meter i diameter 
och de var upp till 0,5 meter djupa. Flera av de större 
härdarna har en oval utsträckning. Härdarna återfinns 
nästan över hela den avbanade ytan, förutom i den 
anläggningstomma mitten, med tydligare koncentratio
ner i den östra och västra delen. Fyllningen bestod av 
sotig, lerig humus, ofta med skörbrända stenar.

De 13 stycken kokgroparna skiljer sig från härd
groparna genom sin större mängd skörbrända stenar.

Antalet gropar var 40 stycken. Groparna var 
runda, ovala eller oregelbundna nedgrävningar utan 
spår av sot eller kol i fyllningen. I en del fall kan man 
i profilen se att gropen har grävts i flera omgångar. 
Fyllningen bestod oftast av humös sandig lera. De fles
ta fynden framkom i gropar. Om groparna tolkas som 
lertäktsgropar bör fynden i dem ha hamnat där som 
en del i en avfallshantering. Groparnas storlek varie
rade från ca 1 meter i diameter till som störst oregel
bundet 5x8 meter. Djupet varierade från ca 0,1 meter 
till som mest 1,3 meter. Ingen rumslig separation finns 
mellan små och stora gropar, och gropar ligger ofta i 
direkt anslutning till härdar/kokgropar.

Av särskilt intresse är A19-21, flera sammanhäng
ande nedgrävningar, med speciellt mycket fynd i A21. 
A19-21 låg i områdets sydöstra del. Anläggningen var 
oregelbunden i ytan, ca 4,5 meter lång och mellan 2,1 
och 3,0 meter bred, orienterad i N-S riktning. Den 
norra delen utgjordes av den djupaste nedgravningen, 
ca 1,3 meter djup. Här framkom omkring 1,3 kg kera
mik, ett degelfragment, ca 1,5 kg flinta, tre knack- 
stenar samt djurben och horn. Flintan bestod i huvud
sak av avslag och avfall.

Fynd
Samtliga fynd påträffades i anläggningar och av 
anläggningstyperna var det i groparna som flest fynd 
framkom. Det antas att groparna sekundärt har 
använts som avfallsplatser. Den största delen av fynd
materialet bestod av keramik samt flintavslag och 
flintavfall. Ingen osteologisk analys av benen har 
gjorts.
• Keramik. Keramiken ha analyserats av Andersen 

(1988). Totalt fann man 12,25 kg keramik, fördela
de i 16 anläggningar. Mest keramik, ca 5,2 kg, 
framkom i den största gropen, A25. Den helt domi
nerande ytbehandlingen var rabbig eller slammad 
yta. Mycket lite av keramikmaterialet var ornerat. 
Ett par exempel fanns på knoppförsedda rabbiga 
kärl. I rabbningen förekommer också ibland finger- 
dragna märken. På ett skulderfragment fanns en 
inristad horisontell fåra. Kärlen verkar övervägande 
bestå av stora, enkla förrådskärl. Keramiken kan 
troligen dateras till yngre bronsålder, period IV-VI 
(Andersen 1988: 13-14).

• Lerblock: I A23 fanns sju fragment av lerblock, 
varav en kantbit. I A25 fanns en liten skärva av ett 
lerblock med två plana sidor.

• Degelfragment: I A21 fanns ett mynningsfragment 
till en smältdegel, med spår av brons på insidan.

• Bränd lera fanns i mindre mängd i A25 samt i 
något större mängd i A63. Den brända leran kan ju 
ge en svag antydan om den möjliga närheten till 
lerklinade hus.
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• Flintskära, parallellhuggen, 74 mm lång, i A36. 
Skäran kan troligen dateras till senneolitisk tid.

• Flintskrapor (både skiv- och spån-). Skivskrapor i 
sex anläggningar, spånskrapor i två anläggningar. 
Skiv- respektive spånskrapor fanns inte i samma 
anläggningar.

• Flintspån. I en anläggning.
• Flintborr i tre anläggningar.
• Flintkärnor i fyra anläggningar.
• Eldslagningsflinta i tre anläggningar.
• Flintavslag påträffades i 14 anläggningar.
• Flintavfall påträffades i 14 anläggningar.
• Knacksten. Knacksten fanns i fyra anläggningar. I 

dessa anläggningar fanns också både flintavslag och 
flintavfall.

• Slipsten. I en anläggning fanns en slipsten.
• Djurben. Sammanlagt 927 g föredelade på fem 

anläggningar. Störst mängd i A21 med 790 gram.
• Horn. I A21 fanns 290 g horn.

Kommentar
Det är framför allt keramiken som gör det möjligt att 
närmare datera den undersökta ytan. Utifrån den 
fyndkatergorin förefaller anläggningarna uteslutande 
ha anlagts under yngre bronsålder. Ett fynd gör det 
emellertid möjligt att se också en annan tidsperiod, 
nämligen den parallellhuggna flintskäran i A36, vilken 
kan dateras till senneolitikum eller äldre bronsålder. 
Det finns dock inget keramikmaterial från dessa perio
der.
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