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Med denna bok avslutas publiceringen av det arkeo
logiska Västkustbaneprojektet, som startade redan 
1995 och som 1998 kulminerade med storskaliga arkeo
logiska fältarbeten längs järnvägssträckan Kävlinge- 
Landskrona. Arbetet med att publicera de intressanta 
resultaten har engagerat många arkeologer och övriga 
skribenter under lång tid. Föreliggande bok är den 
sista av elva volymer i serien Skånska spår - arkeologi 
längs Västkustbanan. Utöver denna serie har projektet 
också resulterat i boken Stone Age Scania, med fokus 
på en internationell läsekrets, samt otaliga artiklar i 
både facktidskrifter, hembygdsböcker och tidningar. 
Förmedling har också skett via konferenser, föredrag, 
utställningar, hemsidor, radio och TV. Den förhopp
ning som Ulf Säfvestad uttryckte, att projektet skulle 
innebära en ny fas i skånsk arkeologi och att det skulle 
få många efterföljare, har till stor del infriats. Ulf var 
den visionäre arkeolog som var chef på Riksantikvarie
ämbetets arkeologiska kontor i Lund när projektet star
tade. Hans alltför tidiga bortgång år 2005 var en stor 
förlust, men den grund han skapade för att utveckla 
arkeologin i Skåne har förvaltats av entusiastiska och 
kunniga arkeologer i såväl Västkustbaneprojektet som 
andra senare projekt.

Undersökningarna i Dösjebro som presenteras i 
denna bok ingick i delprojektet Det neolitiska rummet. 
Detta delprojekt behandlade de tidig- och mellanneo- 
litiska lämningarna inom Västkustbaneprojektet och 
leddes av Mac Svensson Bank, som också var övergri
pande projektledare för arkeologiska utredningar och 
förundersökningar inom hela Västkustbaneprojektet. 
Under hans ledning har många unga arkeologer fått 
utbildning och praktisk vägledning i fältarkeologi.

Det redaktionella arbetet med att fullborda denna 
den sista boken i serien har letts av Per Lagerås. Artik
larna är författade av Mac Svensson Bank, Anna 
Lagergren och Janis Runcis, och behandlar de spän
nande neolitiska lämningarna i Dösjebro - palissaden, 
gravfältet och yxtillverkningsplatserna.

Projektet Västkustbanan, även populärt kallat 
VKB-projektet, har varit ett i alla avseenden stort pro
jekt. Järnvägsbygget berörde ett 3 miljoner kvadrat
meter stort område i en fornlämningstät bygd, där 
de arkeologiska undersökningsytorna har tagits fram 
genom hårda prioriteringar. Projektet har genom sin 
omfattning och höga ambitionsnivå bidragit till att ut
veckla och föra svensk uppdragsarkeologi framåt, och 
jag hoppas att serien Skånska spår - arkeologi längs 
Västkustbanan, tillsammans med den övriga doku
mentationen, också framöver ska få betydelse för den 
arkeologiska forskningen. VKB-projektet har inneburit 
mycket hårt arbete och många problem har lösts under 
resans gång, tack vare goda insatser från alla duktiga 
medarbetare. Två personer som varit med ända från 
start till slut förtjänar ett särskilt tack för sina insat
ser. Anders Wihlborg på Länsstyrelsen i Malmö som 
trott på projektet och stöttat det under alla år och Jan 
Kjällkvist, projektledare på Banverket, som visat en 
stor insikt och förståelse för vårt arbete.

Det är med stolthet och viss lättnad som jag kan 
konstatera att vi nu rott ett av Sveriges största arkeo
logiska projekt i hamn.

Lund i juni 2008 
Anders Löfgren 
Enhetschef, UV Syd
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För 4700 år sedan brann palissaden i Dösjebro. På bilden har tända marschaller placerats på de drygt fem hundra stolphålen. Foto: Henrik Pihl.

Approximately 4700 years ago the palisade in Dösjebro was burnt down. Burning candles were placed on the five hundred postholes in an 
attempt to visualise the palisade and the destruction of it.



Dösjebro
...Dessa tidigare helt okända fornlämningar upptäcktes i samband med en arkeologisk utredning 

och kom åren därpå att bli föremål för omfattande undersökningar och dokumentation. Den stora 

slutundersökningen av platsen genomfördes från april till december 1998 av en grupp på drygt tjugo 

arkeologer. Resultaten från utgrävningen tillsammans med tolkningar och vidare diskussioner kring 

denna fascinerande plats presenteras i föreliggande bok...

- introduktion till en plats, ett projekt och en bok.



per Lagerås

I utkanten av Dösjebro i västra Skåne upptäcktes hös
ten 1995 ett intressant komplex av neolitiska lämningar. 
Dessa tidigare helt okända fornlämningar upptäcktes i 
samband med en arkeologisk utredning och kom åren 
därpå att bli föremål för omfattande undersökningar 
och dokumentation. Den stora slutundersökningen av 
platsen genomfördes från april till december 1998 av 
en grupp på drygt tjugo arkeologer. Resultaten från 
utgrävningen tillsammans med tolkningar och vidare 
diskussioner kring denna fascinerande plats presenteras 
i föreliggande bok.

Dösjebro ligger en dryg halvmil in från kusten, i en 
flack dalgång i ett mjukt böljande jordbrukslandskap 
som är rikt på fornlämningar. Söderut och norrut flan
keras dalgången av de markanta höjdpartierna Karaby 
backar respektive Dagstorpsåsen, som båda är rikt 
beströdda med gravhögar och utgör karaktärsfulla sil
huetter i det till stor del trädlösa landskapet. På dal
gångens botten, i direkt anslutning till den arkeologiska 
undersökningsytan, rinner ett litet vattendrag som 
heter Välabäcken. Några hundra meter nedströms rin
ner denna bäck samman med Saxån, som sedan sling
rar sig vidare mot nordväst och mynnar i Öresund 
strax söder om Landskrona.

Utgrävningen i Dösjebro ingick i ett stort uppdrags- 
arkeologiskt projekt, det så kallade Västkustbaneprojek- 
tet, som föranleddes av Banverkets utbyggnad av järn
vägen på sträckan Helsingborg-Landskrona-Kävlinge. 
Inför denna omfattande exploatering genomfördes arkeo
logiska undersökningar, inte bara vid Dösjebro utan längs 
hela den cirka fyra mil långa sträckan. Den nya järnvägen, 
och därmed också det arkeologiska projektets undersök
ningsområde, sträcker sig i nästan hela sin längd genom 
uppodlad fullåkersbygd. En färd längs den nya järnvägen 
från norr mot söder ser ut som följer (fig. 1): Med början 
i utkanten av Helsingborg passeras först Rååns dalgång. 
Därifrån och vidare söderut till Landskrona går järn
vägen parallellt med kusten, på ett avstånd av ungefär 
två kilometer. Halvvägs till Landskrona klättrar den upp 
över Glumslövs backar, som utgör ett markant avbrott 
i den annars låglänta terrängen. Söder om Landskrona 
når järnvägen nästan ända ut i kustbandet, men svänger 
sedan av inåt land för att följa Saxåns dalgång fram 
till Dösjebro, och sedan vidare längs Välabäcken förbi 
Västra Karaby backar och Dagstorpsåsen fram till Käv- 
linge. Särskilt fornlämningstät är sträckan längs Saxån 
och Välabäcken och det var också där som de flesta 
arkeologiska slutundersökningarna genomfördes.



D ö s j e b r o

12

ÖRESUND
N

Figur 1 a och b. Kartor över Västkustbaneprojektets sträckning i västra 
Skåne med Dösjebro markerat. På den vänstra kartan visas den nya 
järnvägssträckningen och nutida tätorter för orientering. På den högra 
visas topografin samt vattendragens sträckning så som de framträder 
på Skånska rekognosceringskartan från år 1812-1820, det vill säga 
före det moderna jordbrukets torrläggning av landskapet.

Maps of the investigation area for The West Coast Line Project in 
western Scania, southern Sweden. The archaeological site Dösjebro 
is indicated, as well as the l/l/est Coast Railway Line.
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Figur 2. Karta över Dösjebro med omnejd och fornlämningsbild. 
Omarbetad efter Strömberg (2005).

Map of the Dösjebro area with prehistoric remains.
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Undersökningarna längs Västkustbanan började med 
utredningar sommaren 1995. Då konstaterades att så 
mycket som 32 procent av exploateringsytan utgjordes 
av fornlämningar, vilka kunde avgränsas som 82 
separata fornlämningsplatser utspridda längs hela 
sträckan. Av dessa valdes 49 ut för förundersökningar, 
som sedan genomfördes åren 1996 och 1997. Utifrån 
förundersökningsresultaten gjordes ytterligare prio
riteringar så att slutligen 30 platser blev föremål för 
mer detaljerade utgrävningar och undersökningar. 
Därtill kommer fyra undersökta platser på anslutande 
vägsträckningar. Slutundersökningarna genomfördes 
huvudsakligen under säsongerna 1997 och 1998.

Hela det arkeologiska projektet har drivits av 
Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska 
undersökningar, UV Syd i Lund. Utifrån vetenskapliga 
frågeställningar och fornlämningsbild delades projektet 
in i sju delprojekt (Karsten m.fl. 1996, Svensson 2002). 
Ett av dessa var Det neolitiska rummet (projektledare: 
Mac Svensson Bank) som fokuserade på tidig- och 
mellanneolitikum, där Dösjebro med sina intressanta 
lämningar från just dessa perioder är en nyckellokal. 
Föreliggande bok är den tredje från delprojektet Det 
neolitiska rummet i serien Skånska spår - arkeologi 
längs Västkustbanan. De tidigare två är I det neolitiska 
rummet (red. Svensson 2003), som är en artikelsamling, 
och Making place in the landscape (Andersson 2004), 
som också finns i en svenskspråkig version med titeln 
Skapa plats i Landskapet (Andersson 2003). Sistnämnda 
lades fram som doktorsavhandling i arkeologi vid Lunds 
universitet. Neolitikum inom Västkustbaneprojektet 
presenteras också i Stone Age Scania (Andersson m.fl. 
2004), samt i den paleoekologiska boken: Ecology and 
economy in Stone Age and Bronze Age Scania (red. 
Sjögren 2006).

Utöver dessa böcker har delprojektet också gene
rerat flera rapporter och artiklar. I den antikvariska 
handläggningen var undersökningsområdet i Dösjebro 
uppdelat i två olika slutundersökningsytor, norr och 
söder om Välabäcken, med beteckningarna SU17 res
pektive SU19 (fig. 3). Dessa finns avrapporterade i två

separata rapporter (Månsson & Pihi 1999, Andersson 
m.fl. 1999). Efter avslutad slutundersökning genom
fördes dessutom inom SU19-området en seminarie- 
grävning med studenter från Lunds universitet, vilken 
även den finns redovisad i en rapport (Svensson m.fl. 
2001).

De arkeologiska lämningarna i Dösjebro var av 
skiftande slag, men det är framför allt tre konstruk
tioner eller anläggningar som sticker ut från de övriga 
och som gör platsen speciell: en palissadanläggning, 
ett gravfält och en grupp yxtillverkningsplatser. Dessa 
tre strukturer behandlas ingående i separata artiklar i 
denna bok och ska här bara omnämnas kort.

Palissaden bestod av cirka 500 stolpar och omgär
dade en yta på drygt tre hektar precis söder om Väla
bäcken (fig. 3). Den har daterats till mellersta delen av 
mellanneolitikum och kan genom fynd knytas till den 
tidigaste fasen av stridsyxekulturen. Mellanneolitiska 
palissadanläggningar är trots sin storlek en nyupp
täckt fornlämningstyp. Det var inte förrän 1989 som 
Skandinaviens första upptäcktes i Hyllie i utkanten av 
Malmö. Sedan dess har fler upptäckts och bitvis doku
menterats, men fortfarande återstår många frågetecken 
kring deras funktion, ålder och sociala sammanhang. 
Palissaden i Dösjebro blev den första i Sverige som blev 
föremål för en mer omfattande dokumentation. Mac 
Svensson Bank presenterade resultaten och tolkningar
na tillsammans med en omfattande forskningsöversikt 
i en artikel med titeln Palisade enclosures: the second 
generation of enclosed sites in the Neolithic of northern 
Europe (Svensson 2002). Artikeln är skriven på engel
ska och publicerades i BAR International Series. Den 
har nu översatts till svenska och utgör i reviderad och 
kompletterad form en av artiklarna i denna bok.

Gravfältet i Dösjebro var ett linjegravfält bestående 
av tre gravar från stridsyxekulturen samt en från tidig- 
neolitisk trattbägarkultur. Därtill fanns ytterligare några 
anläggningar som eventuellt kan ha varit gravar, samt 
rituella depositioner. Anna Lagergren presenterar i sin 
artikel gravfältet och de anslutande anläggningarna och 
sätter dem i ett större sammanhang. Gravfältet låg två
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Yxtillverkning

Linjegravfält

Palissad

Figur 3. Plan över grävytorna i Dösjebro med viktiga strukturer markerade. 

The excavation at Dösjebro with archaeological features.
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Figur 4. Flygfoto över Dösjebrolokalen. I förgrunden syns den framschaktade palissaden och i bildens överkant, på andra sidan Välabäcken, syns 
grävytorna med linjegravfältet och yxtillverkningsplatserna. Foto: Lars Bygdemark.

Aerial photo of Dösjebro with the palisade in the foreground and the gravefield and axe manufacturing sites in the background.
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hundra meter nordväst om palissaden, på andra sidan 
Välabäcken. Mycket talar för att det anlagts längs ett 
vägstråk som ledde ner till ett vad över bäcken. Dösje- 
bros läge nära sammanflödet mellan Välabäcken och 
Saxån har över huvud taget varit strategiskt ur kom
munikationssynpunkt, vilket kan ha haft betydelse för 
lokaliseringen inte bara av gravfältet utan också av 
palissaden och de övriga anläggningarna.

I anslutning till gravfältet undersöktes också lämning
arna efter en omfattande yxtillverkning. Det rör sig om 
tusentals avslag efter tillverkningen av flintyxor. Sam
manlagt insamlades och dokumenterades drygt 240 kg 
sådana avslag. Merparten låg koncentrerat i ett område 
hundra meter norr om gravfältet, men det fanns också 
spår av yxtillverkning söder om Välabäcken, i nära 
anslutning till palissaden. Janis Runcis presenterar och 
diskuterar i sin artikel flintyxtillverkningen i Dösjebro 
och sätter in den i ett större forskningssammanhang.

Sammantaget visar de arkeologiska spåren att Dösje
bro som plats haft betydelse under större delen av neo- 
litikum. Utöver de tidig- och mellanneolitiska lämning
arna fanns också spår från senneolitikum, detta i form 
av två huskonstruktioner där den ena kan tolkas som 
ett så kallat dödshus. Men vad som kanske är det mest 
intressanta och tankeväckande är att flera av struktu
rerna och artefakterna på platsen härrör från den tid då 
trattbägarkulturen ersattes av stridsyxekultur, det som 
på arkeologiskt språk betecknas som övergången mellan 
MNA och MNB. Denna intressanta brytningstid och 
till synes skarpa kulturgräns har diskuterats sedan 
arkeologins barndom (Müller 1898). Tidiga modeller 
om ett invandrande stridsyxefolk som trängde undan 
de bofasta trattbägarbönderna har efterhand gett vika 
för mer fredliga modeller, där skillnaden mellan kultu
rerna hellre tolkas som idéströmningar och innovatio
ner med endast ett begränsat inslag av folkvandring 
(Malmer 1975, 2002 och där refererad litteratur).

Men frågan är om inte de nyupptäckta palissad- 
anläggningarna kan ge nytt bränsle till diskussionen. 
Det är i vissa fall svårt att helt säkert avgöra om de 
mellanneolitiska palissaderna ska knytas till den allra 
sista fasen av trattbägarkulturen eller den tidiga strids- 
yxekulturen, men oavsett vilket kan vi konstatera att 
dessa imponerande anläggningar uppförts vid bryt
ningstiden, och att de på ett eller annat sätt bör spegla 
speciella förhållanden vid just denna tid. Det ligger i 
mina ögon nära till hands att se dem som uttryck för 
social oro och fientlighet mellan grupper, där det fun
nits behov av att skydda folk och kanske framför allt 
kreatur. En alternativ tolkning, som också är den domi
nerande tolkningen, är att i första hand se palissaderna 
som mötesplatser, där handel, gåvoutbyten och ritualer 
ägt rum (Svensson 2002 och denna volym, Andersson 
2003, Thörn 2007). Vilken tolkning av palissadernas 
funktion man än föredrar, så speglar konstruktionerna 
i sig ett folkrikt och organiserat lokalsamhälle, som 
kunde samla tillräckligt många människor för den 
stora arbetsinsats och den gemensamma manifestation 
som uppförandet av en palissad måste ha inneburit. 
Basen för detta måste ha varit det agrarsamhälle som 
etablerats och utvidgats under loppet av tidig- och 
mellanneolitikum. Ett intressant resultat från Dösjebro 
är att samma plats varit av central betydelse under 
både trattbägarkulturen och stridsyxekulturen, där 
inte minst gravfältet och de rituella depositionerna 
visar någon form av kontinuitet över kulturgränsen.

Forskningen kring de mellanneolitiska palissad- 
anläggningarna är fortfarande i sin linda, och det 
är fortfarande en öppen fråga vad som egentligen 
hände vid övergången från trattbägarkultur till 
stridsyxekultur. Platser som Dösjebro, med ett 
komplext och mångfacetterat material från båda 
kulturgrupperna, kommer att vara viktiga för den 
fortsatta diskussionen.

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK
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Summary

Dösjebro - introduction to a site, a project, 
and a book

In this book we present the archaeological site Dösjebro 
and its interesting Neolithic remains. The site was dis
covered in 1995 and subject to excavation in 1998, and 
the results and interpretations together with further 
discussions are presented in this book.

Dösjebro is situated in an open agricultural lands
cape, approximately 6 km from the coast of the Öresund 
sound in western Scania, southern Sweden. Adjacent to 
the archaeological site runs the small river Välabäcken, 
which a few hundred metres downstream meets the 
somewhat larger river Saxån. The river course may 
have been used for communication between inland and 
coast during the Neolithic and other periods. The vici
nity is rich in prehistoric remains, in particular burial 
monuments from the Neolithic and the Bronze Age.

The archaeological remains excavated in Dösjebro 
cover most of the Neolithic. However, the most inte
resting remains could be chronologically pin-pointed 
to the Middle Neolithic, i.e. around the transition 
between the Funnel Beaker Culture (Sw: trattbägar-

kulturen, TRB) and the Battle Axe Culture (Sw: strids- 
yxekulturen, SYK). The most important Middle Neo
lithic remains investigated at Dösjebro were a wooden 
palisade, a small grave field, and a group of flint-axe 
production sites. In this book, these three structures are 
presented and discussed in individual papers, by Mac 
Svensson Bank, Anna Lagergren, and Janis Runcis, 
respectively.

The Dösjebro excavation was part of The West 
Coast Line Project (Sw: Västkustbaneprojektet, VKB) 
run by the National Heritage Board (Sw: Riksantik
varieämbetet), Archaeological Excavations Depart
ment, with its branch office in Lund. It was a large- 
scale contract archaeology project occasioned by the 
National Rail Administration’s expansion of the West 
Coast Railway Line in western Scania. The project was 
divided into several subprojects, of which Neolithic 
Space (Sw: Det neolitiska rummet; project leader: Mac 
Svensson Bank) covered the Early and Middle Neolithic. 
Dösjebro was one of the key sites for this subproject.
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Mellanneolitiska palissadanläggningar
Palissaden i Dösjebro i ett nordeuropeiskt perspektiv'

...Upptäckten av dessa palissader är ett av uppdragsarkeologins viktigaste bidrag till skandinavisk

arkeologi. Till skillnad från i en del andra länder kan de sydskandinaviska palissaderna med några få

undantag inte identifieras med hjälp av flygfoton. De har i stället upptäckts och identifierats i sam

band med sökschaktning och utgrävning. Eftersom anläggningarna i sig är mycket vidsträckta krävs det

storska liga utgrävningar för en mer djupgående analys och tolkning...



Mac svensson B a n k

Inledning
Inhägnade platser från neolitikum är kända från flera 
håll i Europa, såväl på kontinenten som i Skandinavien 
och på de brittiska öarna. De har anlagts och nytt
jats inom olika neolitiska kulturer över en period 
som sträcker sig från cirka 6000 till 2000 f. Kr. 
(Andersen 1997). Även om de förekommer i större 
delen av Europa uppträder de särskilt talrikt i de cen
trala och västra delarna. Det verkliga antalet är natur
ligtvis inte känt, men har uppskattats till mer än två 
tusen (Raetzel-Fabian 2002).

Begreppet inhägnad plats täcker en heterogen grupp 
av neolitiska monument som i den arkeologiska littera
turen går under en rad skilda beteckningar. Det gemen
samma draget är att de inhägnar en yta, vilken ofta är 
av ansenlig storlek. Den spretiga terminologin speglar 
till viss del faktiska skillnader i inhägnadernas utseende 
och konstruktion, men kanske i lika hög grad hur deras 
funktion och betydelse tolkats av olika författare. Det 
är uppenbart att de ofta monumentala inhägnaderna 
måste ha haft stor betydelse i det neolitiska samhället, 
men deras funktion är oklar och omdebatterad. Knap
past någon annan typ av neolitisk konstruktion har 
tolkats på så många skilda sätt. Nästan varje tänkbar 
tolkning har föreslagits: begravningsplatser, astrono
miska observatorier, boplatser, försvarsanläggningar, 
boskapsfållor, marknadsplatser, hantverksplatser, kult
platser och centrala mötesplatser.

De olika tolkningsperspektiven speglar i sin tur skif
tande vetenskapliga paradigm, forskningstraditioner 
och politiska situationer liksom naturligtvis skillnader 
i forskarnas individuella uppfattningar och intressen. 
Den empiriska grunden för diskussionen har varit 
relativt svag eftersom endast några få platser blivit total- 
undersökta, och övergripande jämförelser försvåras av 
att kvaliteten på undersökningar och publikationer 
varierar stort mellan olika områden (Andersen 1997). 
Men det breda spektrumet av olika tolkningar speglar 
också att de neolitiska inhägnade platserna är ett kom
plext och svårtolkat fenomen. På samma sätt som de 
visar stor geografisk spridning och stor variation i kon
struktion och storlek, så speglar de med största san
nolikhet också ett brett spektrum av funktioner i det 
dåtida samhället. På sätt och vis är varje inhägnad unik 
och har sin egen historia. Men det finns också en del 
återkommande generella drag, vilket Andersen har visat 
i sin studie av Sarupsanläggningar i nordvästra Europa 
(Andersen 1997). Även om vi arkeologer gärna definie
rar olika kategorier och fornlämningstyper så måste vi 
vara försiktiga med att ge varje enskild typ en specifik 
tolkning. Samma typ kan ha anlagts, använts och för
ändrats på olika sätt och fått olika funktion i skilda om
råden och i olika sociala situationer. Utmaningen ligger 
i att ta hänsyn till både det generella och det specifika 
vid tolkningen av dessa fascinerande platser.

1 Denna artikel är en översättning och bearbetning av en engelskspråkig artikel av Mac Svensson Bank publicerad i BAR 2002 (Svensson 2002). 
Originalartikeln har i denna bearbetade version kompletterats med omarbetade avsnitt från rapporttexter (framför allt från Andersson m.fl. 1999 
och Svensson m.fl. 2001), i syfte att ge en mer detaljerad presentation av Dösjebropalissaden. Några avsnitt från originalartikeln har också lyfts ut, 
eftersom de till innehåll skulle ha överlappat med Anna Lagergrens och Janis Runcis artiklar i denna bok. Vad det gäller den bild av forskningsläget 
som ges, så speglar den i huvudsak kunskapsläget 2002, då originalartikeln publicerades. I en del fall har texten dock uppdaterats med uppgifter 
från senare publikationer, vilket då anges i fotnot. Översättningen och bearbetningen är gjord av Per Lagerås.
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Sarupsanläggningar - den första 
generationen inhägnade platser
Att inhägnade platser förekom inom trattbägarkulturen 
upptäcktes relativt nyligen. Den första upptäcktes 1968 
vid Biidelsdorf i norra Tyskland (Hingst 1971) och sedan 
följde bland annat undersökningarna av de numera 
välkända strukturerna i Sarup på Fyn (Andersen 1997, 
1999a, b). Idag är närmare ett trettiotal hägnadsanlägg- 
ningar av Sarupstyp kända från trattbägarkulturens om
råde och då framför allt från Danmark (Andersen 1997, 
Hassmann 2000). Till utseende och innehåll uppvisar de 
likheter framför allt med inhägnade platser inom kultur
grupperna Michelsberg, Chasséen och Windmill Hill i 
andra delar av nordvästra Europa (Andersen 1997). 
Sarupsanläggningarna i Danmark inramar stora ytor 
(1,6-20 hektar) och kännetecknas av strategiskt arrang
erade dikessystem, ibland kombinerade med palissader.

Anläggningarna av Sarupstyp verkar ha uppförts 
under en relativt kort period, närmare bestämt mellan 
3500 och 3200 f.Kr. Det motsvarar de arkeologiska 
faserna TNII, MNAI och MNAII, det vill säga tiden 
kring övergången mellan tidig- och mellanneolitikum. 
Detta är en period som också kännetecknas av flera 
andra nya idéer och innovationer, manifesterat bland 
annat i uppförandet av ett stort antal megalitgravar, 
introduktionen av årdret samt det första uppträdandet 
av importerade metallföremål. Strukturerna i Sarup är 
så gott som totalundersökta och utförligt publicerade 
(Andersen 1997, 1999a, b), men de flesta andra plat
serna av Sarupstyp har bara blivit föremål för begrän
sade utgrävningar.

En uppfattning som verkar delas av de flesta arkeo
loger som intresserat sig för Sarupsanläggningar är att 
de utgjort någon form av regionala centra och mötes
platser, med ett starkt inslag av riter och kult (Madsen 
1988, Andersen 1997). I monografierna om Sarup 
betonas kopplingen till begravningsritualer och an
läggningarna tolkas som temporära gravplatser innan 
den slutliga placeringen av kroppen i megalitgravarna 
(Andersen 1997).

Vad som är anmärkningsvärt i sammanhanget är 
att det från svenskt område endast finns en Sarups- 
anläggning, trots att flera storskaliga arkeologiska

undersökningar genomförts inom trattbägarkulturens 
områden. Dateringen av denna enda plats är dess
utom osäker. Anläggningen ligger på en höj drygg in
till Kävlingeån vid Stävie i västra Skåne och utgörs av 
ett enkelt dikessystem med offergropar. Earsson har 
daterat dikessystemet till slutfasen a v trattbägarkulturen 
(MNAV) (Larsson 1982), men dateringen har ifrågasatts 
av Madsen som menar att den inte gäller de understa 
delarna av stratigrafin i dikena och därmed inte daterar 
själva anläggandet. Detta frågetecken kring dateringen 
kan bara rätas ut genom fortsatta undersökningar. Hur 
som helst så kan vi konstatera att Sarupsanläggningar 
är betydligt mer sällsynta i södra Sverige än i Danmark, 
vilket kan indikera att behovet av inhägnade platser 
har varierat i tid och rum, även inom ett så begränsat 
och relativt homogent område som södra Skandinavien 
(Karsten 1994).

Centralboplatser - från dikessystem 
till palissader
I början av neolitikum var boplatserna små och spridda 
men mot slutet av trattbägarkulturen (MNAII-V) 
etablerades större centralboplatser som täckte flera 
hektar (Skaarup 1985). En del av dessa är mycket 
fyndrika och de kan också innehålla anläggningar. 
I Sarup och på flera andra platser i Danmark har inhäg
nade platser av Sarupstyp med tiden övergått i sådana 
centralboplatser (Andersen 1997). Dessa boplatser är 
till stor del profana till sin karaktär, men som fram
går bland annat av undersökningen vid Hindby mosse 
som presenteras nedan, innebar de inte ett slut på ritu
ella aktiviteter. Även om inga nya dikessystem anlades 
eller palissader restes, så har äldre diken och struktu
rer, i synnerhet under slutfasen av trattbägarkulturen, 
återanvänts för nedläggelser (Andersen 1997, Larsson 
2001). Etableringen av centralboplatser markerar en 
förändring i bebyggelsemönstret och troligen också i 
den sociala organisationen, där åtminstone delar av 
befolkningen bildade större boplatser och slöt sig sam
man i större sociala grupper (Svensson 1986, Andersen
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områdenas lokalisering och begränsning. Ett problem 
vid tolkningen av palissadanläggningar är i flera fall att 
endast små utsnitt av dem blivit dokumenterade och 
utgrävda. I Dösjebro, där den första omfattande under
sökningen av en palissadanläggning ägde rum, täckte 
det mellanneolitiska fyndkomplexet en yta på cirka 30 
hektar, av vilka palissaden omgärdat drygt 3 hektar. 
Ungefär 15 % av dessa 30 hektar undersöktes.

Trots ett något problematiskt källäge görs här 
ett försök att summera och ge en överblick över det 
skandinaviska materialet och det rådande kunskaps
läget. Nedan presenteras palissadanläggningarna plats 
för plats, med uppgifter om datering och konstruktion, 
samt övergripande tolkningar av funktion och kultu
rella sammanhang.

1997). Centralboplatserna intar en nyckelposition för 
att förstå händelseförloppet under tidsperioden mellan 
Sarupsanläggningarna och de senare palissadanlägg
ningarna.

Hindby mosse i sydvästra Skåne är ett exempel på 
en centralboplats (Svensson 1986). Den var placerad 
på en udde ut i en liten sjö och var alltså till stor del 
omgiven av vatten. Huruvida udden var avskärmad från 
fastlandet genom någon form av konstruerad barriär 
blev tyvärr inte klarlagt i samband med utgrävningen 
som utfördes i början av 1970-talet. Lämningarna 
utgjordes av ett så gott som cirkelrunt kulturlager med 
anläggningar runt en stor öppen yta om cirka 80x60 m. 
Endast 15 % av boplatsytan undersöktes men trots 
det utgör materialet det största fyndmaterial från tratt- 
bägarkulturen som hittills tagits till vara i Sverige. Det 
speglar till stor del vardagliga hushållsaktiviteter, men 
innehåller också människoben från åtminstone 20 
individer, avsiktligt brända flintyxor och välordnade 
nedläggelser av yxor, krukor och djurben - fynd som 
tydligt speglar rituella aktiviteter. Sammantaget ger 
platsen och fyndmaterialet en bild av hur uttryck för 
profant och sakralt, liksom för liv och död, kan flätas 
samman på en och samma plats.

Palissadanläggningar - 
en presentation
Under senare år har en ny typ av inhägnade neolitiska 
platser - så kallade palissadanläggningar - upptäckts i 
södra Skandinavien (fig. 1). Upptäckten av dessa palis- 
sader är ett av uppdragsarkeologins viktigaste bidrag 
till skandinavisk arkeologi. Till skillnad från i en del 
andra länder kan de sydskandinaviska palissaderna 
med några få undantag inte identifieras med hjälp av 
flygfoton. De har i stället upptäckts och identifierats i 
samband med sökschaktning och utgrävning. Eftersom 
anläggningarna i sig är mycket vidsträckta krävs det 
storskaliga utgrävningar för en mer djupgående analys 
och tolkning. Uppdragsarkeologin kan ge möjlighet 
till detta, men är naturligtvis styrd av exploaterings

Dösjebro
(Svensson 1998a, b, Karsten & Svensson 1998, Andersson & Svensson 
1999, Månsson & Pihi 1999, Svensson, Pihi & Andersson 2001)

Inom det arkeologiska Västkustbaneprojektet under
söktes under åren 1995-1998 ett system av välbevarade 
neolitiska platser mellan Landskrona och Kävlinge i 
västra Skåne. Platserna låg i anslutning till vattendra
gen Saxån och Välabäcken och utgjordes av våtmarks- 
depositioner, boplatser, gravar och en palissad. Tillsam
mans bildar de en kontinuerlig kronologisk sekvens från 
den äldsta till den yngsta fasen av trattbägarkulturen 
och stridsyxekulturen. Resultat från dessa undersök
ningar presenteras, förutom i föreliggande bok, också 
i två andra böcker från Västkustbaneprojektet - dels 
artikelsamlingen I det neolitiska rummet (Svensson 
2003), dels monografin Making place in the lands
cape (Andersson 2004) samt även i Stone Age Scania 
(Andersson m.fl. 2004). I detta sammanhang läggs 
fokus på de mellanneolitiska lämningarna i Dösjebro.

Den arkeologiska lokalen Dösjebro är belägen 
omedelbart öster om det lilla samhället, 6 km från 
kusten (se fig. 2 och 3 i Lagerås inledande artikel). Det 
mellanneolitiska fornlämningskomplexet ligger i en
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Figur 1. Mellanneolitiska palissadanläggningar i södra Skandinavien. 1 Dösjebro, 2 Hyllie, 3 Bunkeflo, 4 Vasagård, 5 Rispebjerg, 6 Sigersted, 
7 Brunnshög, 8 Helgeshøj, 9 Bakkegård, 10 St Herrestad, 11 Bunkeflostrand, 12 V Klagstorp.

Sites with Middle Neolithic palisade enclosures in southern Scandinavia.

flack dalgång och breder ut sig på ömse sidor om Väla- 
bäcken. Platsen har en ur topografisk synvinkel strate
gisk placering nära sammanflödet mellan Välabäcken 
och Saxån. Dalgången kantas här av Västra Karaby 
backar i söder och Dagstorps backar i norr, som utgör 
de högsta punkterna i omgivningen och är markanta 
och väl synliga inslag i slättlandskapet. Ett stort antal 
gravhögar finns på dessa höjdryggar och gånggriften 
Harald Hildetands grav återfinns endast några hundra 
meter österut i dalgången. Ytterligare megalitgravar 
samt våtmarksmiljöer med offerfynd finns inom några 
kilometers avstånd. Fynden från Dagstorps mosse, 
två kilometer öster om palissadinhägnaden, är bland

de mest omfattande våtmarksfynd som gjorts i Skåne 
(Karsten 1994: 222). Tidsmässigt härrör de från en 
lång period av neolitikum (TNII-SN) och utgörs av 
både enstaka nedläggelser och depåfynd. Sarups- 
anläggningen vid Stävie är belägen endast sex kilometer 
söderut vid Kävlingeån (Nagmér 1979; Larsson 1982). 
Flera neolitiska boplatser är kända i närområdet. Längs 
bäcken österut vid Dagstorp undersöktes en omfattande 
boplatsmiljö med ett flera huslämningar (SU21) i sam
band med Västkustbaneprojektet. Platsen verkar vara 
i det närmaste kontinuerligt utnyttjad under tratt- 
bägarkulturen från TNI till och med MNAIII (Artursson 
m.fl. 2003, Lagergren-Olsson 2003).
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Figur 2. Schematiska planer över mellanneolitiska palissader från södra Skandinavien. Bunkeflo och Bunkeflostrand efter Thöm (2007), Hyllie efter 
Brink & Hydén (2006), Rispebjerg och Vasagård efter F. O. Nielsen (1998, 2000, 2001).

Middle Neolithic palisade enclosures from southern Scandinavia.
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Figur 3. Översiktsplan över palissadområdet (SU 19) med samtliga inmätta arkeologiska anläggningar. 

The excavation area in Dösjebro with all the documented archaeological features.

De mellanneolitiska lämningarna i Dösjebro är 
komplexa och omfattande och bestod av flera struktu
rer, av vilka de mer framträdande var palissadanlägg- 
ningen, ett gravfält samt flera tillverkningsplatser för 
flintyxor. Nedan läggs fokus på palissadanläggningen 
medan gravfältet och flintslagningsplatserna presen
teras i separata artiklar av Anna Lagergren och Janis 
Runcis i denna bok.

Palissaden i Dösjebro utgjordes av en enkel rad av 
cirka 500 stolpar som bildade en närmast U-formad 
konstruktion (fig. 3). Stolphålsradens utsträckning 
mot Välabäcken i norr är dock oklar. I samband med 
att bäcken rätades ut för hundra år sedan, men även 
vid senare markarbeten, har både den västra och östra

delen av palissaden kapats. Den kan ha bildat en sluten 
konstruktion där Välabäcken och den forna våtmarken 
utgjort den nordliga gränsen, även om utformningen 
av palissadens norra del antyder att stolpraderna böjer 
av mot öster respektive väster för att mötas och bilda 
en helt sluten palissadinhägnad. Sammantaget hägnar 
palissaden och bäcken idag in ett område på omkring 
3 hektar. Endast perifera delar av det inhägnade områ
det berördes av utgrävningen och inom de undersökta 
ytorna kunde endast ett fåtal strukturer knytas till pa
lissaden. Av stolphålen i själva palissaden grävdes cirka 
hälften ut.

Palissadstolparna har varit fristående med ett in
bördes avstånd av cirka en meter (fig. 4). Fragment av
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bränd lera i stolphålsfyllningen antyder att stolparna 
rimligen varit förbundna av en flätverkskonstruktion 
som klinats med lera. Enstaka sektioner avviker dock 
från denna bild genom att stolparna där har placerats 
tätt intill varandra ställda i rännor. Stolparna har haft 
en diameter på 0,15-0,30 m, och djupet på stolpned- 
grävningarna, upp till 0,7 meter, antyder att palis- 
saden åtminstone varit av manshöjd. En del stolphål 
var stenskodda, i de flesta fall med skörbrända stenar. 
Den övre delen av stolpfärgningen var sotig eller kol- 
bemängd, vilket visar att palissaden brunnit, snarare 
än att ändarna på stolparna kolats för att inte ruttna. 
Avsaknaden av stolpomsättningar samt det faktum att 
hela palissadkomplexet har brunnit ned och inte åter- 
uppförts tyder på att inhägnaden endast varit i bruk 
under en kort period.

Figur 4. Rad av stolphål efter palissaden i Dösjebro. 

Line of postholes from the Dösjebro palisade.

I palissadens stolphål påträffades en del fynd. Kera
mik var relativt vanligt förekommande och utgjordes 
till allra största delen av små skärvor utan ornamentik. 
I några enstaka fall kunde dekor i form av bandmönster 
utförda i tandstämpel, snörornamentik, gropintryck 
och nagelintryck konstateras. I två stolphål i omedel
bar anslutning till palissaden tillvaratogs tandstämpel- 
ornerad keramik av stridsyxetyp. Sammantaget anger 
keramikmaterialet från palissaden en datering till 
stridsyxekultur. I flera av stolphålen, framför allt i 
hägnadens södra och östra del, tillvaratogs yxtillverk- 
ningsavslag. Avslagen, som dominerades av danien- 
flinta, var koncentrerade till stolphålens ytskikt men 
kunde ändå med säkerhet knytas till anläggningsfyll- 
ningarna. I vissa fall påträffades yxtillverkningsavsla- 
gen tätt intill varandra, vertikalt stående i ”knutor”. 
Fyndomständigheterna gav intrycket av att avslagen 
placerats i en behållare, exempelvis en läderpung, 
intill stolparna i samband med palissadens uppförande. 
I palissadens sydöstra del tillvaratogs eggdelen till en 
slipad tjocknackig flintyxa. Inom samma del av hägna- 
den påträffades också en oslipad miniatyryxa. Måttliga 
mängder av flintavslag och flintavfall förekom jämnt 
spritt över hela palissaden. I enstaka stolphål tillvara
togs också mindre fragment av brända ben.

Tre 14C-dateringar föreligger från stolphål i palis
saden. Kolproverna är tagna ur säkert dokumenterade 
färgningar av nedbrända stolpar och analyserna har gett 
mycket väl överensstämmande dateringar till 4130±55 
BP, 4165±70 BP respektive 4185±55 BP (Ua-8790, 
Ua-25097, Ua-8791). Kalibrerat med 1 sigma omspän
ner dateringarna tidsintervallet 2880-2590 f.Kr., vilket 
motsvarar perioderna sen MNAV samt första hälften 
av MNB, det vill säga övergången mellan trattbägar- 
kultur och stridsyxekultur. Därmed ger 14C-resultaten 
ett starkt stöd för den arkeologiska dateringen till tidig 
stridsyxekultur. Från ett stolphål alldeles invid palis
saden, med fynd av tandstämplad stridsyxekeramik 
av yngre typ, föreligger två 14C-dateringar med vär
dena 3935±70 BP respektive 3980±80 BP (Ua-25090, 
Ua-25098). Även dessa dateringar är sinsemellan väldigt
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samstämmiga och faller kalibrerat inom perioden 
2580-2310 f.Kr., det vill säga andra hälften av MNB.

I anslutning till palissadens insida dokumenterades 
cirka 40 stolphål, av vilka flera troligen är spåren efter 
stöttor. I åtminstone tre av stolphålen kunde en stolp- 
färgning urskiljas som visade att stolparna har lutat 
mot palissadväggen och av allt att döma stöttat upp 
den. Den genomsnittliga diametern på dessa stolphål 
var 0,24 m och av dem som undersökts (15 stycken) 
var medeldjupet 0,14 m. De var således grundare än 
stolphålen i själva palissadväggen. Endast ett fåtal 
flintavslag och mindre keramikskärvor påträffades i 
stolphålen till stöttorna.

I palissaden fanns också öppningar som kan tolkas 
som ingångar (eller utgångar), det vill säga tydliga av
brott i den annars tämligen regelbundna stolpraden. 
Sammanlagt sex stycken öppningar kunde identifieras. 
De hade en bredd som varierade mellan 0,75 och 2,5 m, 
och i några fall markerades de av indragna stolpar eller 
andra anslutande stolpkonstruktioner (fig. 5). Enstaka 
föremål hittades i stolphålen vid öppningarna, bland 
annat keramik och en flintkniv. I en grop i direkt anslut
ning till en av öppningarna hittades en oslipad tunnbla- 
dig och tjocknackig flintyxa, stående med eggen riktad 
uppåt, och i ett närliggande stolphål i palissaden fanns 
en knuta med flintavslag från yxtillverkning.

Skala för detaljbilder:■ Stolphål 
□ Grop/ränna

Figur 5. Plan över möjliga öppningar i palissaden i Dösjebro. 

Possible openings/entrances in the Dösjebro palisade.
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Utöver öppningar framkom också en annan struktur 
i palissadinhägnadens västra del. Det var spåren 
efter en cirkelformad, stolpbyggd konstruktion, som till 
delar var sammanbyggd med palissaden (fig. 6). Kon
struktionen hade en diameter på 7 m och bestod av 16 
stolphål. Den formade ingen sluten cirkel utan hade en 
öppning mot ostnordost, där två utdragna stolphål möj
ligen markerar en ingång. I konstruktionens stolphål 
kunde en sotig stolpfärgning urskiljas i den övre delen 
av fyllningen, på samma sätt som i palissadens övriga 
stolphål. Stolphålen i den cirkelformade strukturen 
hade i genomsnitt ett djup på 0,3 m och en diameter på 
0,3 m. I ett av dem tillvaratogs en knacksten av flinta.

■■ Stolphål i konstruktion 
I 1 Övriga anläggningar

Figur 6. Cirkelkonstruktion i anslutning till Dösjebropalissadens västra 
del (jfr fig. 5).

Circular structure of unknown function in connection to the western 
part of the Dösjebro palisade (see fig. 5).

Öster om palissaden framkom ett system av dubbla 
stolprader som kunde följas i minst 100 m i öst-västlig 
riktning utmed bäcken. Vid stolpsystemets östligaste del 
utvidgas detta till fyra rader av stolpar som formar ett 
”rum”. Inom detta rum konstaterades ett omfattande 
kulturlager med ett rikt flint- och keramikmaterial, 
vilket huvudsakligen härrör från sen trattbägarkultur 
men också med ett mindre inslag från stridsyxekultur. 
Stratigrafin antyder att stolphålen är samtida eller äldre 
än lagret. I stolphålen fanns dessutom fynd av kera
mik från trattbägarkulturens slutfas, som i varje fall 
anger en terminus post quem-datering för stolphålen. 
Sammantaget ger stratigrafin och keramiken således 
stöd för en datering av stolpsystemet till tidsintervallet 
MNAV-MNB. Inga stolpfärgningar eller träkol kunde 
konstateras och stolphålen var grundare än de i palis
saden. Flera av dem hade dock stenpackning, vilket 
kan ses som en indikation på att de stolpar de rymt 
ändå varit tämligen höga.

I stolpsystemets västra ände, det vill säga i den del 
som var närmast palissaden, var det något oklart vilka 
stolphål som ingick i konstruktionen. Tolkningen för
svårades av att det också fanns betydligt yngre läm
ningar på platsen, bland annat långhus från folkvand- 
ringstid. Men åtminstone ett av stolphålen i denna 
västra del innehöll mellanneolitiskt fyndmaterial. Det 
rörde sig om ett förarbete till en tjocknackig flintyxa 
(fig. 7), och från samma stolphål daterades en kolbit till 
4510±70 BP (Ua-25091), vilket kalibrerat med 1 sigma 
motsvarar 3350-3100 f.Kr.

Vad för slags anläggning stolpsystemet representerar 
är oklart. Det faktum att stolpraderna leder i riktning 
mot palissaden skulle kunna tyda på ett samband mellan 
de två, där stolpsystemet möjligen speglar någon form 
av passage fram till en öppning i palissaden. Men den 
stora skillnaden i struktur och stolphålens karaktär ger 
inte stöd för en sådan tolkning. Möjligen representerar 
stolpsystemet rester av en annorlunda och något äldre 
palissadanläggning.

I palissadens nära omgivning dokumenterades flera 
ytor med flintavslag efter yxtillverkning, samt även
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gravar från stridsyxekulturen. Gravarna och yxtill- 
verkningen presenteras ingående i två separata artiklar 
av Anna Lagergren och Janis Runcis i denna bok, och 
diskuteras därför inte närmare här. Men vad som be
höver nämnas är de fynd som tolkas som offerned- 
läggelser. Flera sådana påträffades i stolphål och i små 
grunda gropar både innanför och utanför palissaden. 
Nedläggelserna består av yxor, tätt packade flintavslag 
från yxtillverkning, skrapor och andra små redskap, 
samt keramik. En yxa var placerad i en liten grop precis 
innanför palissaden intill en av öppningarna. Yxan var 
liten, oslipad, tjocknackig och så gott som tunnbladig 
med sned egg (fig. 7a), och kan dateras till den senare 
delen av MNA eller till MNB (Vang Petersen 1993). 
Den var exakt vertikalt orienterad med eggen uppåt 
och placerad intill en huvudstor sten (jfr Winther 
1935). Fyndmaterialet från en annan grop domine
rades i sin tur helt av skrapor. På den avbanade ytan 
framträdde dessa skrapor som en ring som markerade 
gropens omkrets (fig. 8), och vid utgrävningen kunde 
det konstateras att botten och sidorna av den grunda 
gropen var helt täckta av skrapor.

Också i själva palissadens stolphål och rännor fanns 
nedläggelser och annat fyndmaterial som ger intres
sant information. Fynden utgjordes här av flinta och 
mindre mängder keramik och bränd lera. Förutom ett 
litet antal redskap (tre flintyxor och enstaka skrapor, 
knivar, borr, tvärpilar och knackstenar) dominerades 
flintmaterialet fullständigt av små avslag och splitter.

I ett stolphål hittades inte mindre än 1640 avslag depo
nerade kring en sten. Bland avslagen är flera restpro
dukter från tillverkning av fyrsidiga yxor eller mejslar. 
Noterbart är att andelen bränd flinta (ca. 30 %) är 
betydligt högre i anläggningar tillhörande palissaden än 
i kringliggande strukturer och i neolitiska fyndmaterial 
i allmänhet. Denna höga andel bränd flinta i kombina
tion med fyndomständigheterna och stratigrafin torde 
visa att merparten av fynden funnits i stolphålen/rännan 
vid det tillfälle då palissaden brunnit. Att fynden dess
utom nästan uteslutande förekommer i den övre delen 
av fyllningen och i tydliga koncentrationer visar att 
föremålen är primärt och medvetet deponerade. De 
representerar alltså inte äldre material som sekundärt 
hamnat i stolphålen. Föremålens placering anger att de 
deponerats i samband med återfyllningen av groparna 
och stabiliseringen av stolparna. I vissa fall påträffades 
yxtillverkningsavslagen tätt intill varandra, vertikalt 
stående i strutformade ”knutor”. Fyndomständig
heterna gav intryck av att avslagen placerats i behållare 
av organiskt material intill stolparna i samband med 
palissadens uppförande. I vissa fall påträffades avslag 
även i stolpfärgningarna men då endast i den absolut 
översta delen. Dessa fynd kan primärt ha härrört från 
den nu bortodlade översta stolphålsfyllningen och 
genom mekaniska processer sekundärt ha hamnat i 
stolpfärgningen. Men fyndomständigheterna kan också 
indikera att föremål legat på markytan omedelbart 
invid palissaden och att de sedan sekundärt hamnat 
i den fördjupning som bildats i markytan då stolpen 
brunnit ned.

Figur 7a. Ett förabete till en flintyxa och en liten oslipad, tjocknackig 
och så gott som tunnbladig flintyxa med sned egg funna i anslutning 
till palissaden. Foto: Bengt Almgren.

Two flint axes (one unfinished and one finished) found in connection 
to the Dösjebro palisade.
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Figur 7 b. Översiktsplan som visar fyndplatserna för förarbetet (F) och yxan (Y). Find contexts of the two axes.

Den betydande andelen splitter i depositionerna lean 
indikera att flintslagning ägt rum i direkt anslutning till 
stolphålen där fynden placerats. Flera av avslagen i ett 
och samma stolphål är också slagna från samma nodul, 
men i de större fyndkoncentrationerna finns avslag från 
flera olika plankor/noduler representerade. Det senare 
visar att fynden inte härrör från ett enstaka flintslag- 
ningstillfälle utan sannolikt utgör delar av ett flertal 
händelser som kanske ihopsamlats för att deponeras 
tillsammans. Spår efter tillverkning av yxor intar onek
ligen en framträdande plats bland dessa händelser och 
depositionerna av yxtillverkningsavslag understryker 
en nära tidsmässig, rumslig och funktionell relation 
mellan inhägnad och tillverkningen av yxor.

Figur 8. Deposition av flintskrapor i en grop i anslutning till Dösjebro- 
palissaden. På den framrensade överytan framträdde skraporna som 
en ring som markerade gropens omkrets. Foto: Karin Lund.

Structured deposition of flint scrapers and flakes in a small pit at 
Dösjebro. On the picture the scrapers mark the ouline of the pit 
before excavation.
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Hyllie (Annetorp)2

(Almquist & Svensson 1990, Svensson 1991, Brink & Hydén 2006)

Palissadanläggningen i Hyllie (även kallad Annetorps- 
palissaden), i södra delen av Malmö upptäcktes i sam
band med en uppdragsarkeologisk undersökning 1989 
och var då den första i Skandinavien (Almquist & 
Svensson 1990, Svensson 1991). I det skedet under
söktes endast en mindre del av anläggningen, men i 
samband med senare exploatering undersöktes reste
rande delar (Brink & Hydén 2006). Den kan nu be
traktas som så gott som totalundersökt.

Palissaden hade oval form med de ungefärliga måtten 
250x160 m och omslöt cirka 4 hektar (fig. 2). Den 
var belägen på den västra slänten av ett flackt höjd- 
parti intill en våtmark, och bestod av flera, oftast tre 
till fyra, rader av tätt placerade stolphål. Stolpraderna 
var mestadels oregelbundet vågiga, men den inre raden 
skilde sig från de övriga genom att vara mer regelbun
den och rak. Stolphålens djup varierade och nådde 
som mest 0,60 m, men det kunde också konstateras att 
stolphålen i den inre raden generellt var grundare än 
i de övriga. Det inbördes avståndet mellan stolphålen 
var 0,20-0,40 m. Ibland kunde stolpfärgningar noteras 
och de hade då en bredd i intervallet 0,10-0,40 m. Sot 
och träkol i stolpfärgningarna tolkas som tecken på att 
palissaden brunnit.

Fyra större och rejält markerade öppningar kunde 
konstateras samt ett antal mindre. I vissa fall var öpp
ningar i den inre stolpraden och i de övriga raderna 
förskjutna i förhållande till varandra. Det är svårt att 
säga något helt säkert om den relativa kronologin. 
Några stratigrafiska relationer mellan de olika stolp
raderna kunde inte noteras, utan snarare verkade de 
vara anpassade efter varandra. Det finns vissa tecken på 
att den inre stolpraden rests först, och palissaden kan 
mycket väl ha byggts ut i omgångar, men det är ändå 
troligt att den åtminstone i något skede varit komplett 
så som den framstår i fig. 2. Det finns inga tecken på

att den reparerats eller byggts om och den bör därför 
ha haft en maximal livslängd på drygt hundra år.

Fynden från stolphålen var relativt få och bestod 
framför allt av flintavslag. Bland de mer intressanta 
fynden kan nämnas en deponerad yxa som påträffades 
vertikalt stående med eggen nedåt, djupt ned i ett stolp
hål intill en av öppningarna. Yxan är en omarbetad 
fyrsidigt slipad, tjocknackig, håleggad flintyxa - en av 
ledartefakterna för stridsyxekulturen (Malmer 1962). 
Andra fynd i stolphålen var ett par skivskrapor, ett 
retuscherat spån, samt keramikskärvor. Två skärvor 
tolkades först som tandstämpelornerade men visade 
sig vid närmare granskning vara tvärsnoddsornerade. 
De kan hänföras till Malmers grupp G-H från strids- 
yxe-kulturen (Malmer 2002). Träkol från fyra stolphål 
14C-daterades. I ett fall hamnade dateringen i MNA 
men i de övriga tre fallen i sen MNA-MNB. Utifrån 
arkeologiska fynd och 14C-resultat dateras palissaden 
till den tidigare delen av MNB, det vill säga den äldre 
delen av stridsyxekulturen.

Fynd i sex stycken gropar samt i ett våtmarks- 
lager daterades till stridsyxekulturen och kan spegla 
aktiviteter mer eller mindre samtida med palissaden. 
Bland dessa fynd kan nämnas en fyrsidigt slipad, 
tjocknackig, håleggad flintyxa, en nål eller ett hänge 
av ben, en skafthålsyxa av kronhjortshorn, diverse 
djurben, keramik, samt flintavslag, bland annat från 
yxtillverkning.

På platsen fanns också anläggningar från andra 
perioder, som långhus, stolphål, gropar och härdar, av 
vilka de flesta kunde dateras till järnåldern. I den västra 
delen dokumenterades tidigneolitiska gropar. En av 
dem innehöll en komplett trattbägare, vilken kan tol
kas som en rituell nedläggelse. En av palissadens stolp- 
hålsrader skär över en av dessa gropar och är alltså 
yngre än dem.

2 Beskrivningen av palissaden i Hyllie bygger delvis på motsvarande text i artikeln i BAR av Svensson (2002), men har kompletterats med senare 
publicerade uppgifter från Brink & Hydén (2006).
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Att så relativt få anläggningar och fynd från strids- 
yxekulturen påträffats i anslutning till palissaden, talar 
emot att den skulle vara någon form av befäst boplats. 
Dessutom saknas samtida boplatser över huvud taget 
i omgivningen. Men naturligtvis kan det inte uteslutas 
att sentida plöjning raderat ut eventuella neolitiska 
lager och grunda anläggningar.

Det finns indikationer på megalitgravar några kilo
meter från palissaden i både östlig och västlig riktning 
(Sandén 1995). En grav från stridsyxekulturen har 
undersökts 1,5 km söderut och 2,5 km österut finns ett 
litet gravfält (Winge 1976). Cirka 5 km österut ligger 
den stora centralplatsen Hindby mosse, som daterats 
till senare delen av trattbägarkulturen (Svensson 1986), 
och 4 km västerut ligger den palissad i Bunkeflo som 
presenteras nedan.

Bunkeflo (Skjutbanorna)^

(Jonsson 1995, Thöm 2007)

Palissaden i Bunkeflo, sydväst om Malmö, upptäcktes 
och dokumenterades i samband med en arkeologisk 
utredning och förundersökning 1995. Delar av dess 
norra och östra del, samt ett fåtal anslutande anlägg
ningar, grävdes ut i detta skede (Jonsson 1995). Under 
2005 och 2006 genomfördes förnyade undersökningar, 
då en stor del av palissaden södra del undersöktes och 
dokumenterades. Den sammanlagda dokumentationen 
tillsammans med tolkningar och vidare diskussioner 
har nyligen publicerats (Thörn 2007). I sistnämnda 
publikation benämns platsen Skjutbanorna.

Palissaden är belägen runt en svag förhöjning i ett 
flackt landskap nära den neolitiska kustlinjen. Kon
struktionen består av ett system av koncentriska stolp
rader som inhägnat en yta på 3 hektar (fig. 2). I större

delen av schakten har fyra parallella rader av stolphål 
kunnat konstateras, men bitvis fanns det bara tre rader 
och på några ställen ända upp till sex rader. Uppskatt
ningsvis har palissaden totalt bestått av cirka tio tusen 
stolpar (Thörn 2007).

Stolphålen låg relativt tätt, oftast med ett inbördes 
avstånd på mindre än 0,5 m. Det bevarade djupet under 
ploggången på de 17 stolphål som grävdes ut i den 
norra delen varierade mellan 0,26 och 0,58 m, men det 
ursprungliga djupet bör ha varit betydligt större. De 
stolpfärgningar som dokumenterades hade en bredd av 
0,10-0,20 m (Jonsson, muntlig uppgift). Flera luckor 
i stolpraderna kan tolkas som öppningar i palissaden. 
Liksom i andra palissader har öppningarna i de olika 
stolpraderna varit förskjutna i förhållande till varandra. 
Den magnetiska susceptibiliteten uppvisade höga vär
den, i synnerhet i den västra delen av inhägnaden. Det 
tyder på brukandet av eld, men låga fosfatvärden tyder 
på att elden knappast ska knytas till vardagliga hus- 
hållsaktiviteter (Engelmark & Linderholm 1997). Flera 
stolphål innehöll träkol, vilket tyder på att åtminstone 
delar av palissaden brunnit.

En flintyxa var deponerad i ett stolphål nära en 
öppning i den inre raden i palissadens norra del. Yxan 
var oslipad, tunnbladig med asymmetrisk egg och sned 
nacke och motsvarar Malmers typ 1 för stridsyxekul
turen (Malmer 1962, Jonsson 1995, Högberg 2000). 
Med undantag för en borr och några få flintavslag 
var detta den enda artefakten som påträffades vid den 
begränsade utgrävningen av den norra delen. Två 14C- 
dateringar av träkol från stolphål gav 2880-2500 f.Kr. 
respektive 3735-3510 f.Kr. Den sistnämnda dateringen 
är från yxdepositionen och måste anses vara för gam
mal. I de senare undersökningarna av palissadens södra 
del togs gjordes ytterligare 14C-dateringar av träkol 
från fem stolphål och fyra gropar (Thörn 2007). Sam-

5 Efter det att originalartikeln i BAR (Svensson 2002) publicerades har fönyade undersökningar av palissaden i Bunkeflo genomförts, och platsen 
har fått en gedigen genomgång och publicering av Thörn (2007). Den beskrivning som presenteras här bygger delvis på motsvarande text i 
originalartikeln i BAR, men har kompletterats med en del nya uppgifter
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mantaget ger de en datering till MNB. I anslutning till 
palissaden hittades också stridsyxekeramik av samma 
typ som också påträffats vid den i Hyllie.

Inga strukturer eller fynd samtida med palissaden i 
Bunkeflo gjordes vid den storskaliga utgrävning som ut
fördes omedelbart norrut (Thörn 1998), men ett flertal 
artefakter från den senare delen av mellanneolitikum 
(MNB) har insamlats i närheten. Några hundra meter 
norrut hittades under ett stenblock en yxdepå bestå
ende av två förarbeten till hålslipade yxor, ett förarbete 
till en tjockbladig yxa samt en mejsel (Karsten 1994).

Av särskilt intresse är ett yngre gravfält som låg 
på samma topografiska höjdläge som palissaden. Där 
tillvaratogs fyra flintdolkar från den tidigare delen av 
senneolitikum (SNA), ett armband och ett bronssvärd 
från äldre bronsålder (Jonsson 1995). Ytterligare några 
gravar från senneolitikum och äldre bronsålder har 
undersökts i närområdet (Söderberg 1884, Salomonsson 
1971, Lindhé m.fl. 2000). En stor boplats, bland annat 
med flera långhus från senneolitikum och äldre brons
ålder, undersöktes 500 m öster om palissaden och 14C- 
dateringar antyder att den kan spåras tillbaka till se
nare delen av mellanneolitikum (MNB) (Lindhé m.fl. 
2000). Några kilometer söderut längs kusten ligger två 
bevarade megalitgravar och det finns indikationer på 
flera borttagna (Sandén 1995). En stridsyxegrav har 
påträffats 3 km söder om palissaden.

Spännande fynd utgör också de förarbeten till flint
yxor som vid olika tillfällen insamlats från strandvallen 
längs kusten (Kjellmark 1903, Salomonson 1971). Den 
rikaste fyndplatsen av denna typ ligger vid Sibbarp, 
bara några hundra meter norr om palissaden i Bunkeflo. 
Åtminstone 500 förarbeten funna vid Sibbarp finns 
idag på olika museer, men troligen har det verkliga 
antalet varit betydligt högre (Salomonson 1971). Sam
mantaget är det den största ansamlingen av förarbeten 
som påträffats i Sverige. Det är den lokala danienflin- 
tan man använt, och eftersom det troligen bara är de 
misslyckade exemplaren som lämnats på platsen av 
de neolitiska flintsmederna, kan vi utgå ifrån att det 
varit en mycket omfattande produktion. Förarbetena

är svåra att klassificera till yxtyp och flera av dem är 
dessutom fragmentariska och vattensvallade. Enligt 
Salomonson (1971) utgörs förarbetena av små, tjoc- 
knackiga yxor från mellanneolitikum, en del av dem 
håleggade. Det tyder på att åtminstone delar av den 
omfattande yxproduktionen kan ha skett samtidigt 
med att palissaden var i bruk. En förnyad genomgång 
av materialet indikerar dock att olika yxtyper från flera 
andra neolitiska perioder finns representerade i fynden 
från Järavallen (Högborg 2002).

Vasagård
(Nielsen & Nielsen 1985, 1989, 1990, F. O. Nielsen 1996a, b, 1997a, b, 

2000, 2001)

Två lokaler med palissadinhägnader daterade till slut
fasen av trattbägarkulturen (MNAV) har undersökts 
på Bornholm i Danmark. Lokalerna är Vasagård som 
presenteras här och Bispebjerg som presenteras nedan. 
De ligger åtta kilometer från varandra och är båda be
lägna vid vattendrag, cirka fyra kilometer från kusten.

Palissaden vid Vasagård har föregåtts av två nästan 
identiska Sarupsanläggningar. De bestod av två paral
lella rader av diken, placerade mittemot varandra på 
var sin sida om Læseås dalgång. De flankerade dal
gången där den är bred och formar en grytliknande 
arena omgiven av branta sluttningar, och måste ha 
utgjort en imponerande syn om man kommit vandrande 
genom dalgången, eller i synnerhet om man kommit 
paddlande på ån.

En megalitgrav är belägen omedelbart norr om den 
västra delen av anläggningen vid Vasagård, och inom ett 
avstånd av 2 km har det påträffats flera offerfynd från 
trattbägarkulturen, stridsyxekulturen och senneolitikum, 
även om fynden inte är lika talrika som i trakten kring 
Bispebjerg (F. O. Nielsen 1996a, b). Permanenta boplat
ser med flera långhus från slutfasen av trattbägarkul
turen (MNAV) har undersökts några få kilometer bort 
(Nielsen & Nielsen 1985, 1991, P. O. Nielsen 1999a).

De inhägnade platserna vid Vasagård upptäcktes
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1988 och utgrävningar genomfördes också 1993-1994. 
Framför allt är det den östra delen som grävts ut 
(Vasagård Öst) (fig. 2). Presentationen här bygger på de 
kortfattade rapporter som hittills publicerats. Fynden 
från Vasagård Öst visar att platsen nyttjats mer eller 
mindre kontinuerligt från senare delen av tidigneoliti- 
kum (TNII) till slutet av trattbägarkulturen (MNAV). 
I synnerhet den sista fasen är rikligt representerad av 
fynd i dikessystemen i både den östra och den västra 
anläggningen. Till denna sista fas hör också ett dub
belt system av palissaddiken med tätt ställda stolpar. 
Stolparna har haft en diameter på 0,25-0,40 m. Dessa 
palissader formade ett bakvänt, dubbelt C på samma 
vis som de äldre dikessystemen, men de inhägnade en 
större yta på cirka 3 hektar. De har hittills bara identi
fierats i den östra delen.

Inom inhägnaden har tre stycken runda stolpkon- 
struktioner, likt engelska timber circles, identifierats 
(F.O. Nielsen, muntlig uppgift). Det finns även kultur
lager som är samtida med palissaden och som innehål
ler rikligt med boplatsmaterial (P. O. Nielsen 1999a, 
b). Några spår av hus har dock inte kunnat konstate
ras. Av de två hägnadsfaserna - det vill säga en tidigare 
med bara diken och en senare med palissad - är det den 
senare som gett flest fynd av rituell karaktär. Brända 
flintyxor och mejslar, keramik, lerskivor och förkol
nade sädeskorn har deponerats i palissaddikena och i 
gropar. Fyra 14C-dateringar av sädeskorn från en grop 
med fynd från MNAV finns redovisat (Heinemeier m.fl. 
1996). En av dessa hamnade i mesolitikum, men de 
andra tre ligger i intervallet 2910-2460 f.Kr.

Rispebjerg

(F. O. Nielsen 1996a, b, 1997a, b, 1998a, b, 2000, 2001, Straunsbjerg 

Thorsen 1999, 2000)

Den arkeologiska lokalen Rispebjerg på Bornholm har 
varit känd sedan länge men det var inte förrän 1995 
som själva palissaden upptäcktes. Därefter har denna 
spektakulära plats blivit föremål för flera utgrävningar

av Finn Ole Nielsen från Bornholms museum. Presen
tationen här bygger på de kortfattade rapporter som 
hittills publicerats.

Palissadinhägnaden har en dramatisk placering 
i landskapet, på ett näs omgivet av branter ned mot 
01eå (fig. 2). Läget är väl valt ur försvarssynpunkt - ett 
intryck som bekräftas av att det inom den neolitiska 
palissaden också påträffats en fornborg från järnåldern. 
Den inhägnade ytan liksom mängden fynd är större än 
i Vasagård. Över en 10 hektar stor yta påträffades fynd 
och anläggningar från slutfasen av trattbägarkulturen, 
vilken framstår som den mest omfattande bosättnings- 
fasen, men det finns också fynd från såväl tidigare 
delar av trattbägarkulturen som från stridsyxekultu- 
ren. Endast begränsade delar har undersökts, och då 
huvudsakligen genom smala sökschakt. Tack vare 
lämpliga geologiska förutsättningar har palissaden 
kunnat dokumenteras också genom flygfoton och ut
ifrån så kallade crop marks.

Ett komplicerat system av åtminstone 14 koncen
triska palissaddiken har tillsammans med branterna 
ned mot ån inhägnat en yta på ungefär 6 hektar. Stra- 
tigrafin mellan dikena visar att de representerar flera 
olika konstruktionsfaser. Enligt en hypotes har palis- 
saderna varit arrangerade i tre eller fyra zoner som om
gärdat en lågt liggande, arenaliknande yta. De verkar 
representera åtminstone tre olika faser, alla med en 
liknande layout och alla daterade till MNAV (F. O. 
Nielsen 2000). Men platsen är mer komplex än så. Det 
framgår bland annat av några öst-västligt orienterade 
och divergerande palissader som upptäckts i områdets 
nordöstra del (Straunsbjerg Thorsen 1999). Det är 
oklart om dessa tillhör en annan fas eller om de repre
senterar radiala palissader, likt de som dokumenterats 
i West Kennet i södra England (Whittle 1997). För att 
lösa denna fråga och för att reda ut platsens komplexi
tet krävs mer omfattande utgrävningar.

Djupet på palissaddikena varierade mellan bara 
några centimeter och 0,7 m. Till viss del kan denna 
stora skillnad i djup förklaras med varierande beva- 
ringsförhållanden - vissa delar har skyddats av den
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senare fornborgen medan andra förstörts av modern 
djupplöjning. I dikena fanns rikligt med sten som fung
erat som stöd åt stolparna. Dessa hade en tjocklek på 
0,2-0,3 m i diameter och var så tätt placerade att en 
vuxen person inte hade kunnat pressa sig emellan. Trots 
att det inhägnade området är mycket stort har bara en 
ingång identifierats. Den utgjordes av en smal, stenlagd 
öppning i den yttre palissaden, utan motsvarande öpp
ningar i de inre.

Hittills har fem runda stolpkonstruktioner (timber 
circles) påträffats och det är möjligt att platsen rymmer 
ett stort antal sådana. Två cirklar i den södra delen av 
inhägnaden hade en diameter på 7,7 respektive 8,0 m 
och bestod av åtta stolpfärgningar vardera. Stolparna 
har varit kraftiga med en diameter på 0,4 m. Den större 
av de två cirklarna var egentligen dubbel med en inre 
cirkel av åtta tunnare stolpar. I stolphålen påträffades 
träkol och bränd lera, flinta och ben, vilket tyder på att 
konstruktionerna bränts ned. En avsiktligt krossad flint
yxa tolkades som en rituell nedläggelse (Straunsbjerg 
Thorsen 1999). Delar av tre andra cirklar av samma 
typ har hittats i den västra delen av inhägnaden. En 
av dem hade en diameter på cirka 10 m och hade ett 
centralt placerat stolphål. Den hade också en trapetsoid 
tillbyggnad som sträckte sig söderut mot ett angräns
ande dike. Ingen av de runda stolpkonstruktionerna har 
14C-daterats men en identisk struktur på lokalen Grød- 
bygård har daterats till 2900-2670 f.Kr. (Heinemeier 
rn.fi. 1996), vilket motsvarar övergången från MNAV 
till MNB.

Själva palissaddikena i Rispebjerg innehöll rikligt 
med keramik, bland annat kärl som deponerats hela, 
och från markytan har en hel del avsiktligt eldsprängda 
flintyxor och mejslar samlats in. Karakteristiskt för 
platsen är också osedvanligt många slipstenar för fram
ställning av flintyxor och stenredskap, ornerade små 
skifferstenar (Kaul 1997), samt många spånpilspetsar. 
Förekomsten av kulturlager och boplatsmaterial har 
tolkats som belägg för vanlig bosättning (R O. Nielsen 
1999a, F. O. Nielsen 2000). Delar av ett omfattande 
lager med stora mängder bränd lera, keramik, flint- och

stenredskap, bärnstenspärlor, en ornerad skiffersten 
och djurben från den senare delen av trattbägarkulturen 
har grävts ut.

Ser vi till fornlämningsbilden så saknas megalit
gravar i den omedelbara närheten, men det finns fem 
stycken inom en radie av fem kilometer från Rispebjerg. 
Permanenta boplatser med flera långhus från MNAV 
har undersökts i trakten mellan Rispebjerg och 
Vasagård (Nielsen & Nielsen 1985,1991, P. O. Nielsen 
1999a). Området söder om Rispebjerg är särskilt rikt 
på offerfynd från såväl trattbägarkultur och strids- 
yxekultur som senneolitikum (F. O. Nielsen 1996). 
En av de största mellanneolitiska yxdepåerna i södra 
Skandinavien - Brogårdsdepån - påträffades i slutet 
av 1800-talet vid ett källsprång intill ån väster om 
Rispebjerg. Fyndet består egentligen av två intill var
andra liggande depåer med sammanlagt 19 oslipade, 
tjocknackiga B-flintyxor och sex mejslar (P. O. Nielsen 
1979). I ängsmarken vid källsprånget påträffas ibland 
fortfarande yxor, både hela och fragmenterade. Käl
lorna har säkert haft betydelse för vattenförsörjningen 
och hela det fuktiga ängsområdet bör ses som en inte
grerad del av anläggningen på Rispebjerg.

Sigersted I

(Davidsen 1978)

Sigersted ligger i centrala Själland i Danmark. Platsen 
utgörs av den västra delen av en sandig platå och omges 
på tre sidor av vattendrag. The Vebæk, som 1974 ledde 
utgrävningen på platsen, tolkade ursprungligen de 
rader av stolphål som dokumenterades som spår efter 
palissader. Senare omtolkades de av Davidsen (1978) 
till långhus från slutet av trattbägarkulturen och har 
sedan återigen omtolkats till en försvarsanläggning 
(Andersen 1997). Sedan Davidsen gjorde sin tolkning 
har åtskilliga hus och hyddor från trattbägarkultu
ren dokumenterats och undersökts i södra Skandina
vien och kunskapsläget är därför ett helt annat, och 
man kan nu konstatera att stolpraderna på Sigersted I
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inte passar in på några kända hustyper från perioden. 
Anläggningens datering (MNAV), förekomsten av 
palissad med yxoffer, hundratals avslag från yxtillverk- 
ning och keramikdepositioner, samt små offergropar i 
anslutning, gör det mer sannolikt att platsen ska tolkas 
som en palissadanläggning av samma typ som övriga i 
denna genomgång.

I omgivningen till Sigersted finns rikligt med för
historiska lämningar. Flera neolitiska artefakter har 
samlats in inom en hundra meter bred zon kring utgräv- 
ningsplatsen, som idag är helt förstörd av grustäkter. 
Några hundra meter söderut (Sigersted II) har mellan
neolitiska gropar och kulturlager dokumenterats, och 
300 m mot sydväst ligger en Sarupsanläggning (Sigersted 
III) (P. O. Nielsen 1985, 1998, 1999b). Minst två 
långdösar har legat en knapp kilometer österut och det 
har också funnits flera gravhögar från bronsåldern i 
trakten. Cirka hundra meter norr om palissaden har 
människoskelett hittats. Enligt uppgift ska en stridsyxa 
från trattbägarkulturen ha hittats tillsammans med ett 
av skeletten, men något säkert samband har inte kunnat 
beläggas (P. O. Nielsen 1985),

Vad som dokumenterades vid utgrävningen 1974 
var två parallella rader av stolphål, orienterade i nord
väst-sydostlig riktning (Davidsen 1978). Undersökarna 
har hävdat att palissadernas hela och ursprungliga ut
sträckning frilagts och dokumenterats, men det finns 
flera faktorer som talar emot det. Av fotografier tagna 
under utgrävningen och även av Vebæks rapport fram
går det tydligt att den östra delen av palissadsystemet 
var klippt av en grustäkt (arkivrapport, National
museum). Matjorden hade inte heller banats av på 
ett tillfredsställande sätt, i förhållande till modern 
standard, och själva utgrävningsytan var för liten och 
täckte precis den dokumenterade delen av palissaden. 
Eftersom utgrävningsytan var liten och dess exakta 
läge inte är känt är det omöjligt att dra några slutsat
ser om palissadernas verkliga form och utsträckning. 
Dock flyter Tuel å cirka 150 m västerut, och om vi 
antar att det funnits en direkt rumslig koppling mellan 
inhägnaden och ån - som hos flera andra kända palis-

sadinhägnader - så är det troligt att palissaderna nått 
ända fram till den.

Sammanlagt 89 stolphål och en grop grävdes ut vid 
undersökningen och ytterligare fem gropar öster om 
palissaderna grävdes ut av en amatörarkeolog samma 
år. Den östra palissaden hade en dokumenterad längd 
av 25,5 m och bestod av relativt tätt ställda stolphål. 
Stolphålen i den västra palissaden stod mestadels i par 
med ett inbördes avstånd av 1,0-1,5 m. Avståndet mel
lan de två palissaderna var 5-6 m. Stolphålens diameter 
var 0,18-0,50 m och djupet 0,11-0,45 m. Det gjordes 
ingen dokumentation av stolphålsprofilerna så det går 
inte att avgöra ifall det fanns bevarade stolpfärgningar 
eller inte. Ytterligare några stolphål fanns söder om 
palissaderna av vilka fem formade en båge.

Enligt en beskrivning som gjordes före det att stolp
hålen grävdes ut, noterades bränd flinta och klumpar 
av bränd lera ovanpå stolphålens fyllning, som i sin 
tur beskrevs som nästan svart (arkivrapport, National
museum). När stolphålen sedan grävdes ut innehöll 
sju av dem bränd lera, några få innehöll bränd flinta, 
medan eventuell förekomst av träkol inte noterades. 
Detta ser ut att likna de stratigrafiska förhållandena 
i Dösjebro, där endast den övre delen av fyllningen i 
stolphålen innehöll bränt material. Det är alltså mycket 
möjligt att de stora bitar av bränd lera och flinta som 
noterades på stolphålsfyllningarna, men inte återfanns 
djupare ned, ursprungligen kan ha utgjort botten på 
den brända delen av stolphålen. Stolphålens ringa 
djup talar också för att en stor del av den övre fyll
ningen gått förlorad.

Flera av fynden i stolphålen, av vilka en del har iden
tifierats och presenterats av Davidsen (1978), måste be
traktas som nedläggelser. En omarbetad liten, tjocknackig 
flintyxa tolkad som offernedläggelse hittades i den östra 
palissaden, där också stora delar av ett och samma kera
mikkärl låg i två intill varandra liggande stolphål. Kärlet 
är typiskt för slutfasen av trattbägarkulturen och fyn
domständigheterna visar att det rör sig om en avsiktlig 
nedläggelse (Davidsen 1978, Karsten 1994).

Det finns också andra fynd som troligen ska tolkas

37



Mellanneolitiska palissadanläggningar

38

på samma sätt, men som inte getts samma uppmärk
samhet av Davidsen. Flintavslag påträffades i de flesta 
stolphålen men oftast inte fler än ett tiotal i varje. 
Av fyndlistan framgår dock att några få stolphål inne
höll flera hundra avslag (Davidsen 1978). Sex av dessa 
stolphål låg i den södra delen av den västra palissaden 
och ett av dem tillhörde den bågformade stolphåls- 
strukturen som nämndes ovan. Dessa stolphål innehöll 
mellan 112 och 379 avslag men endast få andra arte
fakter. En förnyad studie av materialet som förvaras 
på Nationalmuseum i Köpenhamn visade att ett stort 
antal av avslagen kommer från de avslutande stegen i 
yxtillverkning.

Dokumentationen tillåter inte några slutsatser om 
stratigrafin eller fyndens fördelning i stolphålen. Men 
förekomsten av så många avslag i så små anläggningar 
talar emot att det skulle röra sig omlagrat material. Ett 
relativt litet stolphål innehöll till exempel nära fyra 
hundra avslag. Den rimligaste tolkningen i ett sådant 
fall är att avslagen avsiktligt packats runt stolpen. Om 
yxtillverkningsavslagen var omlagrade och härrörde 
från äldre aktiviteter borde de dyka upp också i grop
fyllningarna men det gör de inte. Avsaknaden av yx- 
tillverkningsavslag i groparna bidrar därmed till tolk
ningen, att de höga koncentrationerna av sådana i en 
del stolphål representerar avsiktliga nedläggelser, på 
samma sätt som i Dösjebro. Även om det inte går att 
säkert belägga, så är det troligt att dessa nedläggelser 
i Sigersted speglar förekomsten av ett yxtillverknings- 
område någonstans i närheten.

De ganska små och grunda groparna var 0,4-0,8 m 
i diameter och 0,20-0,35 m djupa. En av dem innehöll 
rikligt med fynd: odekorerade keramikskärvor, bränd 
lera, 91 flintavslag, några kärnor, spån, retuscherade 
avslag, ett fragment av en slipsten, samt så många 
som 30 skivskrapor. De andra groparna var mer fynd
fattiga, men innehöll bland annat fragment av tjock- 
nackiga yxor eller mejslar. Anmärkningsvärt nog inne
höll de inga avslag. Fyndsammansättningen talar för 
att groparna inte använts som vanliga skräpgropar

utan för rituella nedläggelser. Keramik av Valbytyp 
daterar såväl groparna som palissaderna till slutfasen 
av trattbägarkulturen (MNAV).

Helgeshøj

(Giersing 2000, föreläsning i Malmö i mars 2000)

Palissadanläggningen vid Helgeshøj ligger på en platå 
intill ett litet vattendrag på östra Själland, mellan 
Roskilde och Köpenhamn ungefär åtta kilometer från 
kusten. Inför exploatering har Köpenhamns Bymuseum 
undersökt delar av platsen vid två tillfällen. Det är 
troligt att de palissader som dokumenterats på de två 
utgrävningsytorna är delar av en och samma anlägg
ning. Palissadsystemets totala utbredning är inte känd 
men det är möjligt att en yta på cirka 4 hektar kring 
en låg kulle omgärdats av inhägnaden. Omedelbart 
västerut är gånggriften Helgeshøj belägen.

Palissadsystemet bestod av ett dike med tätt ställda 
stolpar och en parallell rad av mer glest ställda stolpar. 
I anslutning till diket fanns en liten, rektangulär till
byggnad. I själva palissadstrukturen framkom endast 
några få fynd, vilka inte kunde ges en snävare datering 
än till neolitikum. Men på platsen som helhet fram
kom fynd från flera olika perioder. Fynden från tratt- 
bägarkulturens slutfas är de mest framträdande och 
spektakulära och betraktas som samtida med palis
saden (Giersing 2000). Fem yxplankor, några av dem 
skörbrända, var deponerade i en grop tillsammans 
med Valbykeramik och fragmenterade, tjocknackiga 
yxor. Bland fynden fanns också flintavfall från yx
tillverkning. Utifrån kombinationen av fynd dateras 
anläggningen till övergången mellan trattbägarkultur 
och stridsyxekultur (MNA-MNB) (Giersing 2000). 
Palissader i kombination med yxnedläggelser och spår 
av yxtillverkning är karakteristiskt för palissadinhäg- 
nader från MNAV och MNB. En sådan datering är 
därför trolig för anläggningen vid Helgeshøj, även om 
själva palissadstrukturen inte gått att säkert datera.
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Stora Herrestad

(Andersson 1999)

I samband med en exploateringsundersökning vid 
St. Herrestad i södra Skåne 1995 påträffades en palis- 
sad som också bör diskuteras i detta sammanhang, 
även om dess datering och utsträckning inte har fast
ställts. Platsen utgörs av en svag förhöjning, som likt ett 
200 meter brett näs skjuter ut i Öja-Herrestads mosse, 
ungefär 3 km från kusten. Palissaden utgjordes av 
ganska tätt ställda stolphål, 0,35 m djupa, och kunde 
följas längs en sträcka av 110 m inom schaktet. På 
ömse sidor om palissaden fanns anslutande stolpkon- 
struktioner, vilka tolkats som hus från senneolitikum 
(Andersson 1999). Men dateringen och utformningen 
kan ifrågasättas då konstruktionerna inte är typiska 
för perioden (Artursson 2000). Även dateringen av 
själva palissaden är problematisk då inget primärt 
deponerat daterande material har hittats. Placeringen i 
terrängen är dock mycket karaktäristisk för neolitiska 
inhägnade platser och skulle alltså kunna tala för en 
neolitisk datering (Andersson 1999).

I närheten undersöktes i samband med Ystadpro- 
jektet 1984 ett system av stolphål. De har tolkats som 
långhus från MNAIII (M. Larsson 1992), men både 
tolkningen och dateringen har ifrågasatts (Tesch 1992). 
En möjlig tolkning är att de utgör en del av palissad- 
systemet, som i så fall skurit av eller omgärdat hela 
näset.

Bakkegård

(Staal 1999, Boye föreläsning i Malmö i mars 2000)

Vid Bakkegård endast en kilometer från Helgehøj har 
ytterligare en palissad dokumenterats. Undersökningen, 
som endast berörde delar av platsen, genomfördes av 
Søllerøds museum 1998 i samband med exploatering. 
Palissaden kunde följas i 150 m och har sannolikt om
gärdat en kulle (Staal 1999). Den bestod av tätt ställda 
stolphål, cirka 0,3 m djupa, och i ett parti var stolparna 
ställda i ett dike. I den södra delen fanns två rader av 
palissader. Inga daterbara föremål hittades, men palis
saden ligger nära tre megalitgravar vilket kan indikera 
en neolitisk datering (Boye, föreläsning 2000).

Brunnshög (Östra Torn)4

(Ericson, Månsson & Serlander 2000)

Delar av en neolitisk palissadanläggning påträffades 
vid en förundersökning 1999 i Brunnshög, vid Östra 
Torn i Lund (Ericson, Månsson &C Serlander 2000). 
Tre närmast parallella rader med stolphål som for
made en båge kunde följas i drygt 40 m. Stolpraderna 
påträffades vid foten av en låg kulle i anslutning till en 
fossil bäckfåra. De var i stort begränsade till en lokal 
svacka i topografin där de undgått bortplöjning och 
endast enstaka stolphål fanns bevarade på de högre 
liggande partierna. Troligen har stolpraderna ur
sprungligen fortsatt runt eller möjligen upp mot för
höjningen. Avståndet mellan palissaderna varierade 
mellan 1,0 och 2,5 m. Stolphålen i de två yttre raderna 
låg med 0,3-0,7 m mellanrum, medan den inre raden 
hade mer glest ställda stolpar. Endast några få stolphål 
grävdes ut. De innehöll enstaka flintavslag men inga 
daterbara artefakter. Två 14C-analyser av träkol från 
stolphålen hamnade inom intervallet 2920-2460 f.Kr., 
vilket stämmer bra överens med dateringar från andra 
palissadinhägnader.

Nyupptäckta palissader

Efter det att grundmanuset till denna artikel färdig
ställdes har två nya palissader upptäckts och delvis 
dokumenterats. Den ena ligger vid Västra Klagstorp 
och den andra vid Bunkeflostrand (fig. 2), båda söder 
om Malmö. För en presentation av dessa platser hän
visas till Thörn (2007).

Palissaden i Brunnshög kommer att bli föremål för en mer omfattande undersökning under 2008.
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Palissadanläggningar - den andra 
generationen inhägnade platser
Utbredning och datering
Den första palissadinhägnaden i södra Skandinavien 
upptäcktes 1989 (Svensson 1991). Sedan dess har anta
let kända anläggningar av denna typ ökat och i nuläget 
kan fem stycken säkert klassificeras som neolitiska 
palissadinhägnader: Dösjebro, Hyllie och Bunkeflo i 
Skåne samt Vasagård och Rispebjerg på Bornholm.5 
Sigersted I och Helgeshøj på Själland får bedömas som 
troliga, och det är också mycket möjligt att till exem
pel anläggningarna i Brunnshög och Stora Herrestad i 
Skåne och Bakkegård på Själland efter fortsatta under
sökningar och säkrare datering kan komma att föras 
till samma grupp.

Både relativa dateringar och l4C-analyser visar tyd
ligt att palissadinhägnaderna utgör en andra genera
tion av inhägnade platser, som till både utformning och 
datering tydligt skiljer sig från Sarupsanläggningarna. 
Det som först och främst karakteriserar Sarupsanlägg
ningarna är stora system av diken, vilka i vissa fall 
kan kombinerats med palissader och andra timmer
konstruktioner. Den andra generationens inhägnade 
platser karakteriseras av enkla eller sammansatta rader 
av palissader och saknar samtida dikessystem. De är 
också tydligt yngre och dateras till perioden 2900-2500 
f.Kr., vilket motsvarar slutfasen av trattbägarkulturen 
(MNAV) och stridsyxekulturen (MNB).

De palissadinhägnader som diskuterats här ligger i 
södra Sverige och östra Danmark. De har hittills inte 
påträffats i västra Danmark, till exempel på Fyn eller 
Jylland, trots att det där finns kända koncentrationer av 
Sarupsanläggningar. Ifall utbredningen av dokumente
rade palissadanläggningar speglar den verkliga utbred
ningen eller till stor del styrs av den arkeologiska forsk
ningsinriktningen är dock i nuläget svårt att säga.

Det faktum att man både under den avslutande 
fasen av trattbägarkulturen och under stridsyxekul
turen använde samma typ av inhägnader är mycket 
intressant, med tanke på att förhållandet mellan dessa

två kulturer fortfarande är ett omdiskuterat och kon
troversiellt ämne. Den stora och komplexa frågan om 
relationen mellan de olika kulturerna under mellan- 
neolitikum kan inte lösas här, utan bara kommenteras 
kortfattat. Ett viktigt problem rör kronologin. Strids
yxekulturen är i princip senare än trattbägarkulturen. 
Dock har nya undersökningar i Skåne gett indikationer 
på en överlappning med några hundra år, kring 2700 
f.Kr. (L. Larsson 1989, 1992, M. Larsson 1997).

Ett stort problem i detta sammanhang är avsak
naden av 14C-dateringar från den första fasen av 
stridsyxekulturen. Palissaden i Dösjebro är den första 
fyndbundna och 14C-daterade kontexten från tidig 
stridsyxekultur i Sverige. De statistiskt överlappande 
dateringarna i intervallet 2880-2590 f.Kr. indike- 
rar en åtminstone regional överlappning mellan slut
fasen av trattbägarkulturen (MNAV) och den tidiga 
delen av stridsyxekulturen. 14C-dateringarna från de 
två andra palissaderna från stridsyxekulturen (Hyllie 
och Bunkeflo) faller inom intervallet 2880-2470 f.Kr. 
14C-dateringar från de palissader som knyts till tratt
bägarkulturen (Vasagård och Rispebjerg) begränsar sig 
till dateringar från en grop på Vasagård med fynd från 
samma fas (MNAV) som palissadanläggningen. Dessa 
dateringar faller inom intervallet 2910-2460 f.Kr. 
och överlappar därmed dateringarna från palissader 
associerade till stridsyxekulturen. 14C-dateringarna är 
fortfarande för få för att tillåta en detaljerad kronologi 
platserna emellan, men i nuläget ger dateringarna inget 
stöd för att det skulle finnas en kronologisk skillnad 
mellan de palissader som kan knytas till trattbägarkul
turen och de som knyts till stridsyxekulturen. Det finns 
dock inga slutna fynd från Skandinavien, möjligen 
med några mycket få undantag, som bevisar samtidig
het mellan de två kulturerna på ett lokalt plan. Antalet 
kända palissader är fortfarande litet, men tillgängliga 
data antyder att det finns vissa regionala skillnader

5 Bedömningen bygger på kunskapsläget fram till 2002, då den engelska originalartikeln publicerades. Till de säkra mellanneolitiska palissaderna 
kan med säkerhet också läggas den nyupptäckta palissaden vid Bunkeflostrand. Se under rubriken Nyupptäckta palissader ovan.
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inom södra Skandinavien. Palissadanläggningarna på 
Bornholm och Själland kan knytas till trattbägarkul- 
turen medan de skånska kan knytas till stridsyxekul- 
turen. Som nämnts tidigare kan regionala variationer 
urskiljas också då det gäller Sarupsanläggningarna.

Konstruktion och användning
Vad som konstruktionsmässigt kännetecknar den 
andra generationens inhägnade platser är, som redan 
nämnts ovan, enkla eller flerdubbla palissader. Vi har 
också noterat avsaknaden av dikessystem, vilket an
nars är den kännetecknande komponenten hos de äldre 
Sarupsanläggningarna. Tittar man närmare på palis
sadanläggningarna finner man flera intressanta kon- 
struktionsmässiga detaljer. I det följande läggs fokus 
på själva palissaden, ingångar och anslutande cirkel
formiga strukturer.

Storleken på det inhägnande området, i de fall det 
kan bedömas, ligger i intervallet 2-6 hektar. På några 
platser har denna yta troligen varit helt omgärdad av pa
lissader, medan på andra - som till exempel i Dösjebro 
- har ett vattendrag bidragit till att omsluta ytan. 
Antalet palissader varierar mellan 1 och 14. Den högsta 
siffran gäller Rispebjerg, men där har troligen inte alla va
rit samtida utan kan indelas i tre olika faser. Också Hyllie 
hade flerdubbla palissader som dock tolkas som samtida.

Stolparna har varit tätt ställda i diken eller i 
enskilda stolphål, men ibland också mer glest place
rade. Fynd av bränd lera antyder att gapen mellan 
stolparna varit täckta med lerklinad risflätning eller 
lerklädda brädväggar. Djupet på stolphålen varierar 
en hel del även inom respektive anläggning, från ett 
knappt mätbart djup ned till som mest 0,7 m. De flesta 
stolphålen har påverkats av senare plöjning och varia
tionen i djup kan därför till viss del bero på skilda 
bevaringsförhållanden. Om man till de uppmätta dju
pen lägger ett uppskattat plogdjup kan man konsta
tera att stolphålen ursprungligen bör ha haft ett djup i 
intervallet 0,5-1,0 m. Stolparnas höjd ovan mark kan 
beräknas på olika sätt och flera aspekter måste tas hän
syn till (Russel 1980). En rimlig bedömning är dock att

de flesta av palissadstolparna måste ha varit åtmins
tone manshöga. Stolpfärgningar visar att man använt 
runda stolpar med en diameter på 0,1-0,5 m. Någon 
systematisk genomgång av vedartsbestämt kol från de 
olika palissadanläggningarna har inte gjorts, men ana
lyserna från Dösjebro visar att både ek och tall använts. 
Baserat på modeller från Sarup (Andersen 1988) och 
förhistoriska långhus (Björhem & Säfvestad 1987, 
1993) har ett försök gjorts att uppskatta den arbets
insats som krävts vid uppförandet av palissaderna i 
Dösjebro och Hyllie. Resultatet blir att det har krävts 
mellan 2400 och 6000 arbetsdagar, vilket innebär att 
arbetet skulle kunna ha utförts av mellan 30 och 80 
personer under en byggperiod på tre månader. Dessa 
siffror är aningen högre än de som beräknats för Sarup 
II men är betydligt lägre än de för Sarup I (Andersen 
1988, 1997). Oavsett den exakta arbetsinsatsen så 
kan vi dra slutsatsen att uppförandet av en palissad- 
inhägnad knappast varit en uppgift för en enskild 
bosättning. Snarare har ett större lokalsamhälle med 
flera boplatser legat bakom.

Öppningar i stolpraderna har identifierats på flera 
lokaler och har tolkats som ingångar (eller naturligtvis 
utgångar) i palissadanläggningarna. De är viktiga efter
som deras utformning kan belysa hur rörelse och kom
munikation mellan insidan och utsidan gått till. De 
flesta öppningarna är konstruerade som smala korri
dorer, ofta kombinerade med grövre stolphål som kan
ske speglar någon form av port. Hyllie och Rispebjerg 
är tydliga exempel på palissadanläggningar där öpp
ningarna är förskjutna och troligen medvetet konstru
erats så att de hindrar ett enkelt inträde den kortaste 
vägen. Flintyxor och andra nedlagda föremål har hit
tats vid ingångarna. Det är tydligt framför allt hos 
palissaderna från stridsyxekulturen och tyder på att 
passage varit förknippat med ritualer och skett under 
kontrollerade och reglerade former (Svensson 1991). 
Palissaderna verkar ha utgjorts av täta väggar med 
begränsad möjlighet till både fysisk och visuell kontakt 
mellan insidan och utsidan. Troligen har de markerat 
en skillnad av något slag mellan de som var innanför
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och de som var utanför.
Förekomsten av bränd lera och träkol, liksom även 

resultaten från mätningar av magnetisk susceptibilitet, 
talar för att det brunnit på en del av platserna. Under
sökningarna i Dösjebro har visat att den övre delen 
i nästan alla stolpfärgningarna innehöll sot eller trä
kol. Tillsammans med det faktum att packstenar och 
artefakter som deponerats i stolphålen var skörbrända 
talar det för att palissaden brunnit ned, snarare än att 
stolpändarna kolats innan de satts i jorden. Palissaden 
förstördes uppenbarligen genom en storslagen brand. 
Denna kan ha orsakats av fiender i en konflikt, men 
den kan också ha varit en del av en rituell ceremoni 
- palissadinhägnadens död och transformering. Oav
sett vilket så är det troligt att branden varit medvetet 
anlagd, eftersom en så grundlig nedbränning knappast 
kunnat ske genom en olyckshändelse.

Vår kunskap om palissadinhägnadernas inre är 
knapphändig. Vid Hyllie, där nästan hela det inhägnade 
området avbanats, kunde endast en grop tolkas som 
samtida med palissaden (ytterligare några gropar fanns 
mellan stolpraderna i palissadväggen) (Brink & Hydén 
2006). Inga hus eller säkra boplatsaktiviteter kunde 
konstateras. Förhållandet verkar vara detsamma för 
de övriga palissadinhägnader i Skåne som daterats till 
stridsyxekulturen. Kulturlagret med hushållsmaterial i 
Dösjebro låg utanför palissadinhägnaden och datera
des till sen trattbägarkultur. Från denna bild avviker 
palissadanläggningarna på Bornholm, vilka istället 
hade omfattande kulturlager och även olika typer av 
samtida strukturer. Där finns till exempel flera sins
emellan så gott som identiska runda stolphålsstruktu- 
rer, med en diameter på 8-10 m. Deras funktion kan 
diskuteras och de förekommer även på regelrätta bo
platser (Nielsen & Nielsen 1991, P. O. Nielsen 1999), 
men yxdepositionen och de överdrivet kraftiga stol
parna i Rispebjerg talar för att de haft en koppling till 
rituell aktivitet. Stolparna är till och med grövre än de 
takbärande stolparna i stora och välbyggda senneoli- 
tiska långhus (Björhem 8c Sävestad 1989). Jämförbara 
runda stolpstrukturer är inte kända från annat håll i

Skandinavien. De närmsta parallellerna är troligen de så 
kallade timber circles som undersökts i Storbritannien 
och som där tolkats som heliga och ceremoniella kon
struktioner (F. O. Nielsen 2000).

Förekomsten av omfattande kulturlager med hus
hållsmaterial vid Rispebjerg och Vasagård har tolkats 
som belägg för regelrätta boplatser inom palissaderna 
(P. O. Nielsen 1999, F. O. Nielsen 2000). Dessutom 
har flera rader av stolphål också tolkats som spår 
efter takbärande stolpar i tvåskeppiga neolitiska långhus 
(F. O. Nielsen 2000), men då inga väggstolpar identi
fierats får tolkningen än så länge betraktas som osäker. 
Särskilt osäker är tolkning i Rispebjerg, där grävytorna 
var mycket små och det också förekom många andra 
gåtfulla strukturer som speglade en komplex historia. 
Det kan inte uteslutas att boplatsmaterialet på dessa 
platser lika gärna kan spegla kortvariga men återkom
mande besök.

Stora, samtida boplatser med långhus har doku
menterats inom ett avstånd av några få kilometer från 
palissaderna på Bornholm (Nielsen & Nielsen 1985, 
1991). I Skåne är situationen annorlunda. Här finns 
talrika äldre trattbägarboplatser i omgivningen men 
inga boplatser som är samtida med palissaderna. De 
få kända boplatserna från stridsyxekulturen är små 
och fattiga på både fynd och strukturer, och de ger 
det magra intryck som är så typiskt för boplatser från 
den snörkeramiska kulturgruppen. Hus från den äldre 
delen av stridsyxekulturen saknas helt i Sverige, vilket 
har tolkats som ett resultat av ett mer rörligt boende
mönster (Larsson 1989, 1992). Men även permanenta 
boplatser kan vara extremt fyndfattiga. Det visas till 
exempel av senneolitiska boplatser som kan ha flera 
generationer av välbyggda långhus och samtidigt ha ett 
mycket magert fyndmaterial (Artursson 2000). I jäm
förelse är trattbägarkulturens boplatser ofta betydligt 
mer fyndrika. Det verkar finnas grundläggande skill
nader mellan trattbägarkulturen och stridsyxekulturen 
vad det gäller deras förhållande till boplatsavfall. Där
för säger mängden fynd på en neolitisk boplats mycket 
lite, eller till och med inget alls, om ifall bosättningen i
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fråga varit permanent eller tillfällig.
De flesta palissadanläggningarna visar ett nära 

rumsligt samband till monument och andra lämningar 
med ceremoniell eller kultisk prägel, som Sarupsan- 
läggningar, megalitgravar och andra gravtyper, samt 
offerfynd. Våtmarksdepositioner är också vanliga och 
har dokumenterats bland annat vid palissaden i Hyllie. 
Andersen har visat att Sarupsanläggningarna kan ha 
fungerat som tillfälliga begravningsplatser, och be
skriver dem som ”villages of the souls of the dead” 
(Andersen 1997). Att en del palissadanläggningar är 
belägna på eller mycket nära Sarupsanläggningar, och 
att majoriteten av dem ligger i nära anslutning till 
gravar, kan tyda på att också palissaderna spelat en roll 
i begravningsritualen, även om direkta indikationer 
som till exempel människoben saknas. Det är dock värt 
att notera att bevaringsförhållandena på de flesta plat
serna endast medger att brända ben bevaras.

Av de säkra palissadanläggningarna är det bara en 
som är belägen vid den dåtida kustlinjen. De andra ligger, 
med ett undantag, längs vattendrag några kilometer 
innanför kusten. Rispebjerg ligger på ett högt och väl- 
exponerat näs med branta sidor. Det är ett topogra
fiskt lättförsvarat läge vilket inte minst illustreras av att 
det på samma plats som palissadanläggningen också 
finns rester av en fornborg från järnåldern. De många 
tångepilspetsar som hittats här kan tyda på väpnade 
konflikter också under neolitikum (Davidsen 1978, F. 
O. Nielsen 2000), men den allmänna fyndsamman
sättningen visar tydligt att försvar i alla fall inte varit 
palissadens enda funktion. Generellt finns det många 
argument mot att tolka de neolitiska palissaderna som 
försvarsanläggningar. Deras betydande storlek gör dem 
svårförsvarade och en del av dem, till exempel Hyllie 
och Dösjebro, ligger i svårförsvarade lägen på slutt
ningar eller i dalbottnar omgivna av högre kullar.

Undersökningar av neolitiska hägnader i norra 
Tyskland har visat att de har ett tydligt rumsligt sam
band med viktiga vägsträckningar under tidig medel
tid. Eftersom dessa vägsträckningar är starkt bundna 
till topografin antas de har urgamla rötter långt ned i

förhistorisk tid (Raetzel-Fabian 2002). Rumsliga sam
band mellan inhägnade platser och kommunikations- 
stråk har föreslagits också för Anlo i Nederländerna 
(Jager 1985) och Markilegård i Danmark (Sørensen 
1995). Naturligtvis är det mycket svårt och ofta helt 
omöjligt att få fram detaljer om det neolitiska kom
munikationsnätet, och med undantag för Dösjebro har 
förhållandet mellan palissader och möjliga neolitiska 
vägstråk inte studerats närmare på de skandinaviska 
platserna. De stora mängderna importerad flinta för 
yxtillverkningen i Dösjebro krävde någon form av 
fungerande transporter. Vi vet inte hur denna trans
port gick till, men vi kan konstatera att det åtminstone 
i nutid inte är möjligt att använda den intilliggande 
Välabäcken för transport ända fram till palissaden. 
Från Danmark finns belägg för såväl vägar som vagnar 
under mellanneolitikum (Jørgensen 1987, Schovsbo 
1987), men utbredningen av ett neolitiskt vägnät ska 
inte överdrivas och de vägar som fanns hade troli
gen i första hand en lokal funktion (S. Nielsen 1999). 
Dösjebros läge nära förgreningen mellan Välabäcken 
och Saxån, dess närhet till en medeltida vägsträckning, 
och dess samband med ett intilliggande linjegravfält 
som verkar orienterat mot ett vadställe, talar tillsam
mans för att neolitiska kommunikationsstråk passerat 
intill palissaden. Platsen kan därför ha haft en viktig 
funktion som mötesplats och för handel. (Dösjebros 
kommunikationsstrategiska läge diskuteras mer utför
ligt i Anna Lagergrens artikel i denna bok.)

Mycket talar för att deposition och förstörelse av 
flintyxor, liksom även tillverkning och troligen distri
bution, varit viktiga aktiviteter vid de neolitiska palis
sadanläggningarna. Yxans stora och varierande bety
delse framgår av att den uppträder i många olika typer 
av arkeologiska sammanhang: på boplatser, i gravar 
och på rituella platser. Den har haft en funktionell och 
ekonomisk betydelse, lika väl som en rituell och symbo
lisk. Flintyxor påträffas i stora delar av Skandinavien, 
även i sådana som saknar naturlig förekomst av flinta, 
vilket tyder på en utvecklad handel och distribution.

Vår kunskap om flintyxtillverkning bygger i huvud-
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sak på experiment (Madsen 1993). Hur produktionen 
organiserades är fortfarande dåligt känt, delvis bero
ende på att endast ett fåtal yxtillverkningsplatser blivit 
noggrant undersökta och publicerade (Vemming 
Hansen & Madsen 1983, Högberg 1999). Dösjebro 
är den första palissadanläggning i Skandinavien där en 
specialiserad yxtillverkning kunnat beläggas. (Denna 
yxtillverkning diskuteras i Janis Runcis artikel i denna 
bok, och här kommer därför bara några huvudresul
tat och de övergripande sammanhangen att tas upp.) 
Den rikliga förekomsten av flintavfall, flera hundra 
tusen bitar, tyder på storskalig produktion och även 
omhuggning av flintyxor, detta trots att Dösjebro ligger 
utanför det område där flintan förekommer naturligt. 
Nedläggelser av flintavfall i stolphålen visar att palissa- 
den och yxtillverkningen varit samtida. Det är möjligt 
att tillverkningen av kraftfulla yxor förknippades med 
isolering och mysticism och att den därför utfördes i 
anslutning till palissaden. Det är hur som helst slående 
att flintavfall från yxtillverkning så gott som saknas på 
de neolitiska boplatser som undersökts i omgivningen.

Avsaknaden av grova primäravslag och slipstenar 
tyder på att såväl de första som de sista stegen i yx
tillverkningen utförts någon annanstans, vilket i sin tur 
bör tyda på att produktionen varit specialiserad. Det är 
rimligt att tänka sig att de grova yxplankorna tillver
kades i nära anslutning till flintkällorna. Den närmaste 
platsen med flintnoduler stora nog för yxtillverkning är 
längs havsstranden, cirka tio kilometer bort. Om detta 
förhållande även gällde under neolitikum måste stora 
mängder flinta, troligen flera ton, ha transporterats till 
Dösjebro. Det faktum att flera mellanneolitiska yx- 
depåer består av oslipade yxor, som till exempel depån 
från Brogård på Bornholm (Nielsen 1979), tyder på att 
yxor lämnade tillverkningsplatsen och ibland distribu
erades över stora avstånd innan de slipades.

Tillverkning och distribution av yxor var troligen 
viktiga aktiviteter också i anslutning till andra palis- 
sader. På Sigerstad I hade stora mängder avslag från 
yxtillverkning deponerats i palissadens stolphål, på 
samma sätt som i Dösjebro, och i en grop på Helgeshøj

hittades förarbeten till yxor, en del av dem eldsprängda 
(Giersing 2000). Eftersom det inte finns några natur
liga förekomster av större flintnoduler på Bornholm är 
all sådan flinta importerad, vilket kan förklara varför 
inga yxtillverkningsplatser påträffats på ön. De många 
slipstenarna och de små, slipade yxfragmenten från 
Rispebjerg (Nielsen, muntl. uppgift) talar för att yxor
na färdigställdes där och att de även höggs om vid be
hov. Att Rispebjerg spelade en viktig roll i distributio
nen och även förbrukningen av flintyxorna framgår av 
det stora antal yxor och mejslar som använts i ritualer 
(F. O. Nielsen 2001). För detta talar också den stora 
yxdepån som hittats i närheten.

De hundratals förarbeten till yxor som insamlats 
från den flintrika strandvallen nära palissaden vid Bun- 
keflo speglar storskalig produktion (Salomonson 1971, 
Högberg 2002). Tillverkningsplatsen ansluter till palis
saden både i tid och rum och det är därför troligt att 
det också funnits ett funktionellt samband. Vad som 
skiljer från Dösjebro är att produktionen i Bunkeflo va
rit koncentrerad till en rik, naturlig flintförekomst och 
inkluderat tillverkning av yxplankor och förarbeten. Vi 
vet inte om också de avslutande stegen i yxtillverkning
en utförts vid kusten, eftersom inga avslag insamlats.

Flera studier av monument och andra rituella platser 
på Brittiska öarna och på kontinenten har betonat 
dessa platsers betydelse för produktionen och framför 
allt cirkulationen av yxor (Burl 1976, Patton 1991, 
Edmonds 1995, Sherratt 1998, Cooney 1998, 1999). 
I Skandinavien har sambandet mellan å ena sidan pro
duktionen och distributionen av flintyxor och andra 
sidan palissadanläggningar visats genom utgrävning
en i Dösjebro. Yxtillverkning har dokumenterats vid 
Büdelsdorf i norra Tyskland (Hassmann 2000), men 
inte på någon av de danska Sarupsanläggningarna 
(Andersen 1997). Det kan tyda på att palissad- 
anläggningarna och Sarupsanläggningarna till viss del 
var associerade med olika aktiviteter. Man ska dock 
notera att yxtillverkningsplatserna i Dösjebro låg utan
för själva palissaden. På andra platser har området 
utanför hägnaden inte undersökts eller endast blivit
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föremål för mycket begränsade utgrävningar (Andersen 
1997), vilket kanske kan förklara att yxtillverkning 
verkar vara så sällsynt på skandinaviska inhägnade 
platser. Dessutom kan spår av yxtillverkning lätt förbi
ses på platser utan bevarade kulturlager, eftersom flint
slagningen i sig bara resulterar i fynd och inte nödvän
digtvis i nedgrävningar eller andra strukturer.

Artefakter hittas ibland i speciella kontexter eller 
nedlagda på ett sådant sätt att de kan tolkas som av
siktligt, rituellt nedlagda depositioner, så som i Sarups- 
anläggningarna. Rituell nedläggning av flintyxor, ofta 
eldsprängda, är en väldokumenterad företeelse (Müller 
1886, Karsten 1994, Larsson 2000). Flintyxor är också 
påträffade på alla palissadplatser - nedlagda i stolphål, 
palissaddiken eller i små, grunda gropar. I nedläggel- 
serna i Rispebjerg dominerade hela och oskadade yxor 
och mejslar, men där fanns också brända fragment 
från avsiktligt förstörda yxor (F. O. Nielsen 1998). 
Dessutom har en av de största yxdepåerna i södra 
Skandinavien hittats vid foten av Rispebjergkullen. 
Andra nedläggelser vid palissaderna innehåller kera
mik, skrapdepåer och högar med flintavslag och avfall 
från yxtillverkning. Eftersom nedläggelser av avslag och 
avfall från yxtillverkning är en nyupptäckt företeelse 
är de särskilt intressanta. De är vanligt förekommande 
och väldokumenterade i Dösjebro, men förekommer 
också på Sigerstad I. De stratigrafiska förhållandena 
tyder på att avslagen nedlagts, ofta tätt sammanpackade, 
då stolpen rests och stolphålen packades med jord. 
Detta visar också att yxtillverkningen och palissaden 
var samtida. Värt att notera är att alla nedläggelser 
av yxtillverkningsavslag påträffats i stolphålen eller i 
området innanför palissaden, medan yxtillverknings- 
platserna legat utanför.

Cooney har studerat sten- och flinthantverk och be
tonat de rituella aspekterna av yxtillverkning (Cooney 
1998,1999). Platser med yxproduktion i Storbritannien 
och på Irland ligger ofta på spektakulära och troligen 
rituella platser i landskapet. Flintbrytning och flint
slagning har troligen uppfattats som farliga aktiviteter, 
både ur fysisk och metafysisk synvinkel, och arbetet

har därför varit förknippat med ritualer, som till exem
pel avsiktliga nedläggelser av flintavfall. Inhägnaden 
vid Goodland på Irland är ett typiskt exempel. Där har 
omfattande nedläggelser gjorts i diken och gropar och 
bland andra material fanns även flintavfall från yx
tillverkning. Nedläggelserna har tolkats som handlingar 
för att hålla jorden fruktbar och säkerställa fortsatt till
gång till flintnoduler (Case 1973).

Palissaden i Dösjebro ligger avlägset i förhållande 
till de naturliga flintförekomsterna. Därför känns det 
rimligt att betrakta nedläggelserna som ett sätt att vid
makthålla minnet av nedlagt arbete och betydelsefulla 
utbyten av varor och gåvor. Depositionerna användes 
troligen som symboliska instrument för att säkra till
gången till flintnoduler - en garanti för reproduktionen 
av dessa händelser. Utbyten av varor och gåvor har alltid 
varit viktiga för att upprätthålla och påverka relatio
ner och maktbalansen mellan grupper. Att ge gåvor gav 
prestige och respekt. I detta perspektiv måste kontroll 
över produktionen och distributionen av flintyxor ha 
varit avgörande för möjligheten att skapa, vidmakt
hålla och utöka kommunikationsnätverk och allian
ser mellan olika grupper. Under en period av kulturell 
mångfald och troligen även spänningar, som perioden 
kring övergången från MNA till MNB, har sådana 
ambitioner troligen varit än mer betydelsefulla.

Sammanfattningsvis så har såväl aktiviteter av helig 
och rituell karaktär som tillverkning och distribution 
av flintyxor utförts på dessa platser. Därutöver finns 
det också fyndmaterial som talar för mer vardagliga 
boplatsaktiviteter. Utifrån det rådande kunskapsläget 
verkar det som att en och samma plats kan ha använts 
för flera olika syften. Syftena kan också ha varierat 
och betonats olika på olika platser. I Dösjebro verkar 
till exempel yxtillverkningen ha spelat stor roll medan 
den rituella förstörelsen av yxor är mer framträdande 
i Rispebjerg. Vad det gäller olika användning på en 
och samma plats kan man jämföra med medeltida 
kyrkor. De har inte bara använts som kristna tempel, 
utan också som försvarsanläggningar och som sädes
förråd. Därför är det också rimligt att tänka sig att
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en helig plats under neolitikum kan ha nyttjats för 
både ceremoniella och profana syften. Gemensamma 
ritualer och ceremonier utförs ofta vid bestämda och 
regelbundet återkommande tidpunkter och det är där
för möjligt att platserna vid andra tidpunkter kunnat 
användas för mer profana aktiviteter. Detta behöver 
inte på något sätt ha inkräktat på kultutövningen. När 
det gäller palissader har troligen den heliga och den 
profana sfären varit inflätade i varandra, och platserna 
kan ha fungerat som centralplatser där lokala sam
hällen kunnat etablera kontakter, inte bara inom den 
fysiska världen, utan även med den metafysiska och 
andliga. De var platser att samlas på, för rites de 
passage, för att hedra de döda och för kontakter med 
gudarna, och de var platser för utbyten av gåvor och 
varor och för att upprätthålla maktbalans och social 
status mellan individer och grupper.

Ett vidare perspektiv
Om man betraktar de inhägnade platserna i ett vidare 
perspektiv verkar det som att de etableras i vissa regioner 
under perioder av expansion och förändring, för att 
senare försvinna eller åtminstone minska i antal och 
betydelse (Whittle 1988, Raetzel-Fabian 1999). Södra 
Skandinavien är ett tydligt exempel där anläggandet 
av inhägnade platser är begränsat till två väl avgrän
sade perioder. Den första generationen representeras 
av Sarupsanläggningar och dateras till övergången 
mellan tidig- och mellanneolitikum - en period som 
karakteriseras av många förändringar, som resandet av 
megalitgravar, introduktionen av årdret och de första 
metallföremålen (Madsen 1988, Andersen 1997).

Den andra generationen representeras av palis- 
sadanläggningar från slutfasen av trattbägarkulturen 
och från stridsyxekulturen. Introduktionen av strids- 
yxekulturen i Skandinavien, liksom introduktionen av 
snörkeramiska kulturer på de flesta håll i Europa, var 
en period av radikala förändringar i det neolitiska sam
hället - av bebyggelsemönster, begravningsseder och 
materiell kultur. Enligt den traditionella uppfattningen 
har introduktionen av snörkeramisk kultur, i början av

tredje årtusendet före vår tideräkning, satts i samband 
med en allmän nedgångsperiod och även med ett slut 
på traditionen med inhägnade platser på de flesta håll 
på kontinenten (Andersen 1997). Från denna period 
är det framför allt från Brittiska öarna som inhägnade 
platser är kända. Det är därför inte konstigt att det 
också är där som vi finner palissadanläggningar sam
tida med de skandinaviska. Från övriga Europa finns 
endast ett fåtal samtida palissader, men flera som är 
betydligt äldre.

En plats som förtjänar att uppmärksammas särskilt 
är Sventoji 1A i Litauen (Rimantiené 1980, 1997). 
Denna intressanta plats omges av en palissad som är 
samtida med de skandinaviska och som är extremt 
välbevarad. Platsen tolkas som en samlingsplats för 
utövande av kultiska ceremonier (Rimantiené 1997). 
Den ligger i ett torvmarksområde vid en före detta 
lagun intill Östersjökusten och blev föremål för 
utgrävningar under 1960-talet. Bland annat dokumen
terades en cirka 150 m lång sträckning av en palissad 
som avskärmat en yta som framstod som tom, sånär 
som på en tjock ekpåle som troligen ska tolkas som ett 
kultföremål. Ett stort antal fragment av keramik och 
artefakter av sten och trä var deponerade på markytan 
utanför en trång öppning genom palissaden. Platsen 
dateras till den tidigare delen av den regionala snörke
ramiska kulturen - Haffküstenkulturen - och har 14C- 
darats till 2880-2490 f.Kr. (Rimantiené 1997). Kontak
ter mellan södra Skandinavien och Baltikum under den 
tidiga snörkeramiska kulturen antyds av stora likheter 
i keramiken, exempelvis mellan Bornholm och Sventoji 
(Nielsen & Nielsen 1990, F. O. Nielsen 1997).

När Hyllie som den första palissadanläggningen i 
Skandinavien publicerades 1991, noterades vissa lik
heter mellan den lokalen och de som undersökts på 
Brittiska öarna (Svensson 1991). Liksom de skandina
viska har de kända brittiska lokalerna sedan dess ökat 
i antal och framstår nu alltmer som en egen kategori 
(Whittle 1997, Gibson 1998a). De är samtliga place
rade på platåer i ådalar eller djupt nere på dalbotten, 
i nära anslutning till vatten liksom de skandinaviska,
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och deras omkrets består av enbart palissader. Vad som 
dock är en slående skillnad mellan de skandinaviska 
och de brittiska palissadanläggningarna är storleken 
på det timmer som använts. De skandinaviska fram
står som dvärgar jämfört med de brittiska, som kan ha 
haft ekpålar så höga som 4-9 m (Gibson 1998a). Det 
innebär också att de varit betydligt mer arbetskrävande 
att bygga (Whittle 1997, Gibson 1998b). Trots 
deras storlek (1-34 hektar) är ingångarna få och smala 
(Gibson 1998a). En del av de brittiska palissaderna 
innesluter timber circles och har ingått i ceremoniella 
landskap, som till exempel i Avebury (Whittle 1997, 
Gibson 1998b), och en del har troligen bränts ned 
(Whittle 1997, Hartwell 1998). 14C-dateringarna

ligger i intervallet 3000-2000 f.Kr. (Gibson 1998a). 
Den äldre delen av detta tidsintervall överensstämmer 
med dateringarna från de skandinaviska platserna.

Avslutningsvis kan vi fråga oss vad det mer eller 
mindre samtida uppförandet av palissader över stora 
delar av norra och nordvästra Europa kring 3000 f.Kr. 
betyder. Speglar det kontakter mellan avlägsna regi
oner? Speglar det ett gemensamt koncept? Eller var 
palissaderna bara ramverk med varierande innehåll 
och betydelse i olika regioner och hos skilda kultu
rer? Neolitiska palissadanläggningar är fortfarande 
ett tämligen nytt fenomen inom europeisk arkeologi 
och det känns som för tidigt att försöka besvara dessa 
spännande frågor.
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Summary

Middle Neolithic palisades - 
Dösjebro in a north-European 
perspective
One of the most impressive features discovered in 
Dösjebro was a palisade enclosure. It was situated on 
a flat valley floor on the south side of the small river 
Välabäcken, and consisted of about 500 postholes. 
The postholes described a U-shaped structure, and 
together with the adjacent river they enclosed an area of 
approximately 3 hectares. Several constructional com
ponents have been identified, such as the main palisade 
(consisting of a single wooden wall), supporting posts 
on the inside, several gaps interpreted as possible en
trances, and a circular structure of unknown function. 
The majority of the posts in the wall have been set one 
metre apart, and judged from their dimensions and 
depths, the palisade has probably reached at least head 
height. Charcoal was found in the upper parts of the 
postholes, indicating that the palisade has been burnt 
down. Pottery and flint from both the Funnel Beaker 
Culture (Sw: trattbägarkulturen, TRB) and the Battle 
Axe Culture (Sw: stridsyxekulturen, SYK) was found 
on the site, but based on find contexts and radiocarbon 
dates (approx. 2800-2600 cal. BC) the construction of 
the palisade could be assigned to the early part of the 
Battle Axe Culture, i.e. the early part of MNB. Nearby 
but outside the palisade in Dösjebro there were several 
flint knapping sites indicating large-scale flint axe ma
nufacturing during the Middle Neolithic, and there was 
also a grave-field from the Battle Axe Culture (see Janis 
Runcis’ and Anna Lagergren’s papers in this book).

The palisade belongs to a group of Middle Neolithic 
enclosures that may be called the second generation 
of enclosed sites in the Neolithic of Northern Europe, 
which differ distinctly from the first generation - the 
causewayed enclosures of the Sarup type - both in terms 
of dating and layout. The Sarup-type enclosures are cha
racterised by extensive ditch systems sometimes combi
ned with palisades and smaller timber structures, while 
the enclosures of the second generation consist of single 
or multiple palisades and lack contemporary ditches.

The first palisade enclosure of the second genera
tion to be discovered in southern Scandinavia was the 
one in Hyllie, south of Malmö in Scania, which was 
discovered in 1989. Since then, several more sites have 
been found. In addition to Dösjebro, the sites are Hyl
lie, Bunkeflo, Bunkeflostrand, Brunnshög, Stora Her
restad, and Västra Klagstorp in Scania; Vasagård and 
Rispebjerg on the island of Bornholm in Denmark; and 
Sigersted, Helgeshøj, and Bakkegård in Zealand, also 
in Denmark. Most of these sites are presented and dis
cussed in the paper.

In a wider perspective, it seems that enclosures 
were built in certain regions during periods of expan
sion or change, only to later disappear in number and 
importance. Southern Scandinavia provides a striking 
example where the erection of enclosures is limited to 
two separate chronological horizons. The first gene
ration is represented by causewayed enclosures of the 
Sarup type, dated to the transition between the Early 
Neolithic and the Middle Neolithic - a period of many 
other innovations like the raising of megalithic tombs 
and the first metal objects. The second generations is 
represented by palisade enclosures from the transi
tion from the Funnel Beaker Culture to the Battle Axe 
Culture, which represents a period of radical change 
in many aspects of the Neolithic society - settlement 
structure, burial customs, and material culture.

Activities of a sacred or ritual nature as well as the 
manufacture and probably also distribution of flint 
axes seem to have been carried out at the palisade en
closures. In addition, there is also material of a more 
domestic nature. It seems like one and the same site 
could have been used for different purposes, where the 
sacred and the profane were two integrated spheres. 
The multiple roles may have varied or may have been 
emphasised in different ways at different sites.

This paper was based on an original paper by Mac 
Svensson published in BAR International in 2002.
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Stridsyxegravfält och kommunikation
och den rituella platsen som länk mellan kulturer

...Vi underskattar lätt människors rörlighet och kontaktnät, liksom betydelsen av vägar och färdleder, inte

minst under neolitikum. Man har färdats längre sträckor och mentalt överblickat mycket större områden

än vi vanligen föreställer oss. Säkert har gäster från hela Skåne och emellanåt både Bornholm, Danmark

och Tyskland besökt Dösjebro under mellanneolitikum...



Anna Lagergren

Inledning
Strax utanför Dösjebro i västra Skåne undersöktes i 
slutet av nittiotalet ett gravfält från stridsyxekultur 
(i fortsättningen betecknad SYK). Gravfältet låg i en 
trakt som har talrika lämningar från tidig- och mellan- 
neolitikum. Här finns både boplatser och megalitgravar 
och endast ett par hundra meter söder om gravfältet, 
på andra sidan ett mindre vattendrag, har den monu
mentala palissaden legat.

Antalet gravar som säkert kan knytas till SYK är 
tre. Utöver dessa bedömdes flera anläggningar inled
ningsvis som potentiella SYK-gravar och undersöktes 
i enlighet med detta, men kunde inte säkert beläggas. 
På platsen fanns också en rad lämningar från en för
vånansvärt stor del av neolitikum. Häribiand bör 
framför allt en kistgrav från äldre trattbägarkultur 
(fortsättningsvis benämnd TRB) och en keramikdepo
sition från mellersta och yngre TRB framhållas. Vid 
undersökningen liksom i föreliggande artikel riktas 
fokus huvudsakligen på SYK-gravarna.

Gravfältet har tidigare getts en kortfattad, teknisk 
presentation i samband med steg 1-rapporteringen av 
slutundersökningarna längs Västkustbanan (Månsson 
& Pihi 2000). Syftet med denna artikel är att presentera 
lämningarna mer ingående och att föra en diskussion 
kring tolkningen av dem och kring platsens betydelse 
under neolitikum. Fokus läggs sedan på gravarna 
tillhörande SYK och linjegravfältens förhållande till 
vägar/färdleder. En utförlig presentation av lämning

arna på platsen finns samlad i ett appendix i slutet av 
artikeln.

Gravfältet i Dösjebro var beläget i östra utkanten av 
samhället Dösjebro, cirka 6 km nordväst om Kävlinge 
i västra Skåne (fig. 1). Det har anlagts intill ett mindre 
vattendrag, Välabäcken, som rinner i en dalgång, 
Välabäcksdalen. Bäcken kommer från norr några kilo
meter öster om gravfältet, viker av mot väster i dal
gången, rinner förbi gravfältet och flyter cirka 500 m 
längre västerut samman med Saxån (fig. 2). I nordost 
höjer sig Dagstorps backar och i söder Karaby backar, 
markerade höjdsträckningar i det annars ganska flacka 
landskapet. Omgivningen i dalen domineras idag helt 
av åkerbruk, med mindre ytor betesmark längs bäcken. 
Marken på platsen för gravfältet var sandig och plan 
och utnyttjades före undersökningstillfället som betes
mark. Jordarterna i dalgången utgörs över huvud taget 
av lätta sandiga jordar, medan de upp mot Dagstorps- 
höjden blir lerigare. På rekognosceringskartan från 
början av 1800-talet är Välabäcken kraftigt meand- 
rande och öster om platsen för gravfältet ligger våt
marker längs bäckens södra sida (fig. 2).

På en schaktyta av ca 4500 m2 fanns lämningar 
från i princip hela neolitikum, från såväl TRB och 
SYK som senneolitisk kultur (se fig. 21 i appendix). 
Begravningar, deponerad keramik och stenfyllda gro
par gör att platsen kan betraktas som i första hand ett 
rum för rituella handlingar.
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Figur 1. Gravfältets geografiska läge i Skåne. 

Location of Dösjebro in Scania.
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Figur 2. Skånska rekognosceringskartan med platsen för gravfältet markerad. Location of the cemetery projected on an early 19th century map.
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Gravfältets komponenter och deras 
datering

Äldre TRB - en grav och kanske fler

En anläggning på platsen har tolkats som en tidig- 
neolitisk grav (227). Det rör sig om en mindre sten
kista, 1,4x0,5 m stor, med ett vällagt, plant golv (se 
appendix). Inga skelettdelar påträffades. Mängden 
keramik från fyllningen är betydande (drygt 200 
g) och kommer sannolikt från ett och samma kärl. 
Detta utgör en om än svag indikation på att kärlet 
avsiktligt deponerats i anläggningen, till exempel som 
gravgåva. Tolkningen av anläggningen som en grav 
vilar, i frånvaro av skelett och säkra gravgåvor, på 
kistkonstruktionen. En anläggning (261) intill var 
mycket lik graven till utseende i ytan, form och fyll- 
ningskaraktär. Den innehöll också stenar, vilka var 
arrangerade på ett sätt som kan tolkas som delar 
av en kista eller ett gravrum (se appendix). I fyll
ningen påträffades cirka 150 g keramik, till gods, 
mynnings- och halsform så lik keramiken i grav 
227 att det mycket väl kan röra sig om samma kärl 
(fig. 3). Detta stärker kopplingen mellan de två an
läggningarna både funktionellt och kronologiskt. Två 
kolprov från fyllningen i grav 227 har i4C-daterats. 
Det ena gav en mesolitisk datering och det andra en 
tidigneolitisk. Båda proven är tagna i fyllningen, en 
kontext som i de flesta fall innehåller både primär- 
avsatt och omlagrat material. I anläggning 261 togs 
ett kolprov från mörkfärgningen, vilken med säkerhet 
tillhör anläggningen. Provet gav en datering till tidig- 
neolitikum. Likheten i konstruktion, utseende och 
keramik i de två anläggningarna och 14C-dateringen 
av 261 gör att den tidigneolitiska dateringen av grav 
227 bedöms som tillförlitlig.

Grav 227 i Dösjebro är den första undersökta i sitt 
slag i Skåne. Antalet säkra tidigneolitiska flatmarks- 
gravar är fortfarande litet och ingen konstruktion 
som den ovan beskrivna är tidigare känd. Sten före
kommer dock i åtminstone två tidigare undersökta 
gravar, i Ängdala utanför Malmö (Rudebeck 1994) 
och i Brunnshög nordost om Lund (Lagergren i ma
nus). I tidigneolitiska långhögar omfattar gravlägg
ningarna ofta stenpackningar och i dösar förekommer 
kistliknande konstruktioner. I Danmark är ett större

antal tidigneolitiska flatmarksgravar kända. Där före
kommer sten i huvuddelen av dem och inte sällan är 
stenarna organiserade så att de bildar rektangulära, 
kistliknande rum (jfr Ebbesen 1994). Dessa är dock 
vanligen större än graven i Dösjebro. Tidigneolitiska 
kistgravar förekommer också i Nordtyskland. Fram till 
år 1980 var åtminstone 6 stycken kända där (Madsen 
1980: 98f).

Utöver de två beskrivna anläggningarna kunde 
ytterligare två gropar med sten i Dösjebro 14C-dateras 
till tidigneolitikum. Dessa ligger också intill varandra. 
I den ena (16777, se appendix) var tre stenar ställda 
på högkant invid en mörkfärgning. Anläggningen tol
kades i fält som en grav, bestående av en ofullständig 
kista och färgningen efter en gravlagd individ, men 
bedömt utifrån dokumentationsmaterialet är tolk
ningen mycket osäker. Inga fynd som styrker tolk
ningen påträffades. I den andra (16799, se appendix) 
stod två stenar på högkant invid en mörkfärgning 
och även denna tolkades i fält som en grav, vilket på 
samma sätt får betraktas som mycket osäkert. An
läggningarna liknade varandra och avståndet mellan 
dem var bara 1 m.

Förutom de tidigneolitiska paranläggningarna 
227/261 och 16777/16799 fanns ytterligare ett par 
stenfyllda gropar som kan dateras till neolitikum, 
37661 och 37624 (se appendix). De låg alldeles intill 
varandra, var djupa (omkring 1,5 m) och tolkades i 
fält som gravar. Mörkfärgningar dokumenterades i 
båda anläggningarna och dessa bedömdes utgöra spår 
av gravlagda individer. Tolkningen är även här mycket 
osäker, men mörkfärgningarna bör åtminstone vara 
spår av nedlagt organiskt material. Fyllningen i de två 
groparna var av samma karaktär och kunde i schakt
ytan inte skiljas åt, vilket indikerar att de anlagts eller 
fyllts igen samtidigt.

Mellan anläggningarna i varje par föreligger alltså 
likheter i fråga om storlek och även i viss mån i fråga 
om konstruktion. Bottennivån/nivån för mörkfärg
ningarna i två av paren (227/261 och 16777/16799) 
är densamma inom paren, vilket också kan tyda på
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Figur 3. Keramik från grav 227 och anläggning 261. (Skala 2:3). Pottery from grave 227 and feature 261

att de anlagts inom ett kort tidsintervall eller till och 
med vid samma tillfälle. Keramiken i 227 och 261 är 
så lika att det skulle kunna röra sig om samma kärl. 
Likheterna inom paren samt det upprepade mönstret 
gör att möjligheten att de medvetet anlagts i par måste 
beaktas. Med reservation för att undersöknings
områdets form påverkar intrycket är det intressant 
att notera att de tre anläggningsparen ligger på en rad 
med nord-sydlig sträckning, precis som de uppemot 
1000 år yngre SYK-gravarna.

Mellersta TRB - en långhög?

En stor avlång grop, i schaktytan 5x0,8 m, fylld med 
sten kunde med hjälp av två 14C-analyser och keramik 
dateras till övergången mellan tidig- och mellanneo- 
litikum (25409, se appendix). Stenarnas placering i 
nedgravningen antydde att det kan ha funnits flera 
”rum” i anläggningen. Den kan tolkas som en grav

där ”rummen” hyst de gravlagda, men har också lik
heter med de avlånga, stenfyllda rännor som finns i den 
östra änden av långhögar. Inga fynd som stärker vare 
sig den ena eller andra tolkningen påträffades. Samma 
dateringsresultat gav ett kolprov från en anläggning 
i form av en U-formad ränna (19484, se appendix), 
cirka 10 m väster om 25409. En till storlek och form 
liknande anläggning har dokumenterats på Strynø, 
väster om Langeland i Danmark. Den utgjordes av en 
hästskoformad ränna som omslöt ett område på cirka 
2,lxl,3 m (Skaarup 1985: 338f). Rännan var upp till 
0,9 m bred och 0,7 m djup och fyllningen innehöll 
träkol. I SÖ delen av rännan fanns sten som eventu
ellt fungerat som stenskoning åt stolpar. I östgaveln 
fanns en stenpackning och på en av stenarna påträf
fades en oslipad, tunnackig yxa. Yxan bedömdes ligga 
i sitt primära läge. Anläggningen har daterats till 
tidigneolitikum (baserat på yxan) och satts i samband 
med TRB:s gravkult på platsen (Skaarup 1985: 338).
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Den U-formade anläggningen på gravfältet i Dösjebro 
har också likheter med de ofta U-formade konstruk
tioner som dokumenterats i de danska långhögarna. 
Om man ser anläggning 25409 som en öständeskon- 
struktion i en långhög skulle den U-formade rännan 
ha legat centralt i en tänkt långhög.

Mellersta till yngre TRB - en keramik
deposition och udda kärl

Till gravfältet kan också räknas en keramikdeposition 
(18474, se appendix), en grund nedgravning med stora 
mängder TRB-keramik som deponerats under en lång 
period under mellanneolitikum. En analys av keramiken 
visar att det inte är fråga om något ordinärt boplats
material. Inga boplatskonstruktioner tillhörande TRB 
kunde heller dokumenteras på platsen. Vid en analys 
av dekoren på keramiken har det kunnat konstateras 
likheter med megalitgravskeramik (se appendix). Även 
drag i kärlsammansättningen har likheter med keramik 
som deponerats utanför megalitgravar. Materialsam
mansättningen i keramikkoncentrationen pekar också 
på en lång deponeringsperiod. Ingen annan anläggning 
på TRB-boplatserna i lokalområdet innehåller material 
som kunnat dateras till en så lång period.

I direkt anslutning till keramikkoncentrationen 
dokumenterades en grop som innehöll stora delar av 
två deponerade kärl (38833, se appendix). Det ena var 
dekorerat med TRB-dekor i mycket speciellt utförande 
och det andra var tummat, en mycket ovanlig teknik 
i TRB-sammanhang. Det dekorerade kärlet kan date
ras till yngre TRB. Vad som är speciellt med det är att 
dekoren och delvis kärlformen inte riktigt ser ut som 
de brukar. De är förvrängda på ett sätt som ger intryck 
av att den som tillverkat kärlet haft kännedom om 
TRB-kulturens formspråk, men inte till fullo behärskat 
det. Godset är också av en ovanlig, om än inte unik, 
karaktär jämfört med övrig TRB-keramik i lokalområ
det. En tolkning av det avvikande utförandet är att det 
utgör ett uttryck för någons övning i att tillverka och 
dekorera keramik inom TRB-traditionen. Till exempel

borde barns upplärningsprocess kunna avspeglas i det 
arkeologiska materialet på detta sätt. Idén har fram
förts tidigare i förbindelse med mesolitiskt flintmate
rial. Stora mängder avslag av skiftande karaktär och 
en relativt stor andel enkla kärnor i kongemosemate- 
rial, som i övrigt karaktäriseras av produktion av spån 
av hög kvalitet, har tolkats som spår av barns träning 
(Knarrström 2000: 44). På samma sätt skulle kärlet i 
grop 38833 kunna tolkas som ett resultat av ett barns 
övning i att tillverka och dekorera keramik.

SYK-gravar

Tre stycken säkra SYK-gravar undersöktes (8184, 
43708, 25793, se appendix) (fig. 21). Utöver dessa tre 
bedömdes flera av de ovan beskrivna anläggningarna in
ledningsvis som potentiella SYK-gravar och undersök
tes i enlighet med detta, men kunde inte säkert beläggas. 
Bevaringsförhållandena för ben var mycket dåliga och 
små fragment av tandemalj i grav 8184 var det enda 
som fanns kvar. Bedömningen av 43708 och 25793 
som gravar baseras på fynd och inre konstruktion.

Huvuddelen av de stridsyxegravar som påträffats 
i Skåne har också dokumenterats ensamma eller bara 
ett par stycken tillsammans. Större gravfält är kända i 
ett par fall. I Bedinge och Ingelstorp i södra Skåne har 
9-10 respektive 7-9 gravar daterade till perioden doku
menterats (Malmer 1962: 180, Strömberg 1982: 53ff). 
Malmer har påpekat att det är svårt att hitta gravarna 
eftersom de inte har någon bevarad markering ovan 
jord, men menar att gravfältet som fenomen bör ha 
varit det gällande under SYK (Malmer 2002: 137). En 
av orsakerna till att så få större gravfält dokumenterats 
kan bero på att de ofta är anlagda på linje. Detta gör, 
med de arkeologiska metoder och förutsättningar som 
finns och som har tillämpats, att de är svåra att fånga 
upp i sin helhet. Man måste schakta/torva av i precis 
rätt riktning eller ha möjlighet att ta upp stora ytor. 
Få av de kända gravarna och gravfälten är påträffade 
och undersökta under förutsättningar som möjliggjort 
upptagande av stora ytor. Dessutom är de gravar som
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Figur 4. Ett urval föremål från den rikt utrustade graven 8184. Foto: Staffan Hyll.

A selection of grave goods from the richly furnished Battle Axe grave 8184 in Dösjebro.

inte har en kraftigare stenkonstruktion i ytan svåra att 
upptäcka eftersom fyllningen i många fall endast är 
svagt färgad.

Alven som gravarna i Dösjebro var nedgrävda i ut
gjordes av ljus silt eller mycket fin sand. Detta innebar 
att förutsättningarna för att upptäcka även de svagaste 
färgningar av eventuella gravlagda var mycket goda, 
liksom möjligheten att avgränsa dem. I grav 8184 fick 
tolkningen av de gravlagdas position utifrån färgning- 
arnas form stöd av förekomst av tandemalj och grav
gåvornas placering. Till exempel var de båda stridsyxor 
som hittades placerade invid färgningar som tolkats 
som härrörande från huvuden hos de gravlagda, vilket 
är den dominerande placeringen enligt Malmer (1962: 
211). Tre av de fem kärl som också fanns i graven var 
placerade vid fotpartiet av de gravlagda, vilket, för 
senare delen av SYK, är det vanligaste (Malmer 2002: 
139). Färgningarna efter skallarna i grav 8184 hade en

karaktäristisk kulör och sanden en speciell konsistens. 
De fragment av tandemalj som framkom i grav 8184 låg 
i en av de färgningar som tolkats som härrörande från 
huvudet på den gravlagda. Likartade färgningar fanns 
i merparten av övriga stenfyllda gropar på platsen, 
men hade inte som i grav 8184 stöd i placeringen av 
fynd.

Datering
Två av de tre SYK-gravarna kan närmare dateras med 
hjälp av fyndmaterialet (8184 och 43708, se appendix). 
Grav 8184 innehöll två kompletta kärl, vilka kan 
dateras till period 5, det vill säga yngre delen av SYK. 
Samma grav innehöll två stridsyxor. Den ena kan date
ras till period 5-6 och den andra till tidigast period 4. 
I graven fanns också två tjockbladiga, håleggade och en 
tunnbladig yxa, alla av en typ som förekommer under 
hela SYK. Där fanns också bärnstenssmycken som kan
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ges en allmän SYK-datering. Sammantaget kan grav 
8184 utifrån fyndmaterialet sägas vara anlagd tidigast 
under period 5. Enligt Malmer är stenkonstruktionen 
också en indikation på en datering till yngre delen av 
SYK (Malmer 1962: 229).

Grav 43708 innehöll en yxa av en typ som före
kommer under hela SYK, dock i större omfattning i 
den senare delen. I gravläggningsnivå fanns också ett 
tandstämpelornerat kärlfragment, vilket med ett visst 
mått av försiktighet kan föras till yngre SYK.

14C-analyser på material från grav 8184 och 43708 
gav i båda fallen dateringar som spänner över både 
tidigare och senare delen av MNB (tab. 1 i appendix).

Grav 43708 och 25793 saknade helt stenkonstruk- 
tion. Gravar utan stenkonstruktion dominerar enligt 
Malmer under period 3, även om de fortsätter att 
anläggas också i yngre SYK, medan de med stenkon
struktion dominerar under period 5 (Malmer 1962: 
186). Frånvaron av sten i de två gravarna kan alltså 
tas som indikation på att de är äldre än 8184. Grav 
25793 innehöll ett tiotal bärnstenssmycken, och grav 
8184 fem stycken. Bärnstenssmycken förekommer i 
rikligare mängd i gravar under ett tidigare skede av 
SYK och i mindre mängd i period 5 (Malmer 1962: 
278f). Materialet är begränsat men kan tillsammans 
med frånvaron av stenkonstruktion indikera att grav 
25793 är äldre än grav 8184.

Variation i gravskick
Bilden av SYK som en kultur där gravskicket varit 
strängt styrt av regler har åtminstone delvis luckrats upp 
under senare år och nya undersökningar visar istället 
på en bredd i gravskicket (jfr Andersson m.fl. 1995: 34, 
Larsson 2003). En stor variation har också observerats 
i den danska enkelgravskulturen (EGK), där man kan 
urskilja en viss geografisk tendens i skillnaderna i grav
skick (Jensen 2001: 484f).

Den undersökta delen av stridsyxegravfältet i Dösje- 
bro omfattar tre gravar med sinsemellan betydande 
skillnader och även avvikelser från vad som traditionellt 
uppfattats som karaktäristiskt för SYK, här represen

terat av Mats Malmers omfattande sammanställning och 
bearbetning av SYK-gravar (”Jungneolitishe Studien” 
från 1962, ”Stridsyxekulturen i Sverige och Norge” från 
1975 och ”The Neolithic of South Sweden. TRB, GRK 
and STR.” från 2002).

Den vanligaste orienteringen för SYK-gravar är N-S 
eller NNO-SSV (Malmer 1962: 204, 1975: 41). Grav 
8184 och 25793 är orienterade i denna riktning, medan 
grav 43708 avviker med riktningen Ö-V, vilket enligt 
Malmer är mycket ovanligt för SYK. Graven kan på 
bas av fyndmaterialet dateras till SYK, sannolikt dess 
senare del. Inga färgningar efter gravlagda noterades, 
men graven har troligen innehållit en stockkista med 
en längd av 2 m och en bredd av endast 0,45 m. Den 
ringa bredden gör att den gravlagde knappast kan ha 
placerats i hockerläge utan i utsträckt läge, vilket över 
huvud taget inte är känt tidigare från SYK (Malmer 
2002: 138f).

Vad gäller antalet gravlagda i samma grav har Mats 
Malmer iakttagit att det vanligaste i SYK:s flatmarks- 
gravar är en eller två individer. Gravar med fler än två 
är mycket ovanliga (Malmer 1962: 232, 2002: 137). 
Som nämnts tidigare fanns inga skelettdelar bevarade 
på gravfältet i Dösjebro, med undantag för fragment 
av tandemalj i grav 8184. Utifrån färgningarna kan 
man dock göra en bedömning av antalet gravlagda och 
grav 8184 har färgningar efter så många som 3 eller 4 
individer. Något som också är ovanligt är barngravar 
och det finns inga tidigare undersökta SYK-gravar med 
bevarade skelett av barn (Malmer 2002: 141). I grav 
8184 fanns fragment av en mjölktand, vilket visar att 
ett barn här begravts tillsammans med de vuxna.

Spår av inre träkonstruktioner, i fält tolkade som 
kistor, dokumenterades i två av SYK-gravarna, 8184 
och 43708. I grav 43708 framträdde kistan som en 
kraftig mörkfärgning med i tvärprofil tydligt skålfor- 
mad botten. En parallell finns i V Karaby ett par km 
söderut, där en av två SYK-gravar hade en kistfärgning 
av jämförbara dimensioner och med rundad botten 
(Jeppsson 1996: 121, fig. 8). Formen ger intryck av 
att kistorna utgjorts av urholkade stockar. I grav 8184

61



Stridsyxegravfält kommunikation

62

dokumenterades färgningar i form av cirka 8-15 cm 
breda stråk i gravens kanter, vilka i fält tolkades som 
kistfärgningar. Utifrån färgningarnas utbredning kunde 
kistans storlek uppskattas till cirka 2,7x1,3 m. bärg
ningarna kunde följas 0,2 m ned och blev tydligare efter 
hand. Ytan innanför färgningarna blev gradvis mindre 
med djupet, vilket antyder att kistan haft en åtminstone 
delvis rundad botten. Kistor med rundade bottnar är i 
det tidigare dokumenterade materialet mycket ovanliga. 
Av de gravar som beskrivits av Malmer 1962 och 1975 
uppvisar ingen något som kan tolkas som träkistor med 
rundade bottnar. Inte heller i gravarna som undersökts 
i Kastanjegården, Löderup eller Ingelstorp har någon 
sådan färgning kunnat dokumenteras. I de få fall då 
färgningar eller andra rester av träkonstruktioner/ 
kistor förekommer har dessa plana bottnar.

Det förekommer således en variation inom gravfäl
tet i Dösjebro och även avvikelser från vad som ansetts 
gälla generellt för SYK:s gravskick. Detta ska dock inte 
ses som något förvånande och även Malmer menar 
att gravskicket faktiskt blir mindre reglerat under 
den yngre delen av SYK, samt att det föreligger ett 
större mått av variation under period 5 vad gäller 
till exempel gravdjup (Malmer 1962: 200). Gravfäl
tet i Dösjebro bidrar alltså till bilden av variation 
inom SYK-gravskicket och nyanserar också bilden av 
SYK:s gravskick som något i grunden olikt TRB. Flat- 
marksgravskicket förekommer även inom TRB, men 
kännedomen om det är mycket begränsad, inte minst 
i Skåne. Därmed är det problematiskt att bedöma vik
ten av de förändringar som SYK-gravskicket medfört 
vad gäller regler för begravningar. Det första mellan- 
neolitiska flatmarksgravfältet tillhörande senare de
len av MNA har undersökts i Borgeby, Skåne (Pihi & 
Runcis 2001, Runcis 2002). Resultaten därifrån visar 
inget som säger att gravskicket under den perioden 
skulle ha varit mindre reglerat än under SYK.

Cravmarkering ovan jord
Malmer har konstaterat att det inte i något fall (så när 
som på ett osäkert exempel) har kunnat iakttas att en

SYK-grav skär eller ens tangerar en annan grav, trots 
att de ofta ligger mycket nära varandra (Malmer 1962: 
203). Det talar för att gravarna under SYK har haft 
markeringar ovan jord som gjort att man vetat var 
tidigare gravar fanns när man anlade nya. I grav 8184 
fanns tecken på att man grävt upp en del av graven 
i samband med en sekundärbegravning, vilket indi- 
kerar att kännedomen om tidigare gravars läge varit 
tämligen exakt. Naturliga hållpunkter i terrängen i stil 
med ”farmor ligger strax söder om den stora eken” är 
inte tillräckligt om man vill anlägga sekundära gravar i 
befintliga. Detta stärker intrycket av att gravarna måste 
ha haft en synlig markering. En vanlig gravmarkering 
under senare förhistoriska perioder är jordhögen, men 
inga spår av högar har hittills kunnat dokumenteras i 
anslutning till skånska SYK-flatmarksgravar, inte heller 
i Dösjebro.

I anslutning till grav 43708 dokumenterades åtta 
stolphål, fyra vid var kortsida av graven, 0,6 m från ned
gravningen. Gravens närmaste omgivning var i övrigt 
relativt anläggningsfattig. Längs dess östra kortsida bil
dade stolphålen en rad, parallell med gravens kortsida. 
I väster bildade de en svag båge. Nedgrävningarnas 
diametrar och djup varierade mycket, men fyllnings- 
karaktären var ensartad. De två största nedgrävning- 
arna, med avseende både på diameter och på djup, var 
placerade vid vardera kortsidan. En parallell har tidi
gare påträffats i Ullstorp, sydöstra Skåne. Vid under
sökningen av en SYK-grav dokumenterades 5 eller 
6 stolphål kring graven. Tre av dem visade att stol
parna troligen lutat in över graven (Larsson 1988: 87f). 
Ingenting i formen hos stolphålsnedgrävningarna vid 
grav 43708 antyder dock att stolparna lutat, utan de 
har sannolikt varit upprättstående, fyra vid var kort
sida. Nedgrävningarnas diametrar varierar mellan 
0,07 och 0,33 m, flertalet 0,15-0,20 m, vilket betyder 
att stolparna varit tillräckligt kraftiga för att bära upp 
någon form av konstruktion, till exempel ett tak eller en 
plattform. Grav 8184 hade en ytlig mörkfärgning längs 
den västra sidan, vilket indikerar att även denna kan ha 
haft en ytlig träkonstruktion, synlig ovan mark.
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Rekonstruktion av en gravläggning
Grav 8184 hade en omfattande inre konstruktion av 
både sten och kistfärgningar som gjorde det möjligt att 
rekonstruera dess ursprungliga utseende och hur den 
anlagts.

I anläggningens övre delar utgjordes stenkonstruk
tionen av en ram av större stenar i gravens ytterkant, 
vid utgrävningen först synlig i den norra respektive 
södra änden. Ramen kunde följas till ett djup av en 
knapp meter, men slutade ovanför gravläggningsnivån. 
En stenpackning täckande hela graven dokumente
rades på ett djup av drygt 0,5 m, i nivå med och under 
ramens nedre del. Packningen får dock antas ha haft 
sitt ursprungliga läge högre upp i graven (se nedan). 
I gravens nedre delar kunde färgningar efter en trä
konstruktion dokumenteras. Färgningarna var smala 
och belägna längs gravens sidor under stenramen, 
men fortfarande på en högre nivå än gravläggningen. 
Färgningarna låg utbredningsmässigt huvudsakligen 
innanför stenramen, men hade ett större omfång än 
stenpackningen. De kunde följas ett par decimeter i 
djupled. Sannolikt ska färgningarna tolkas som rester 
av en kistkonstruktion. En heltäckande mörkfärgning 
som dokumenterades på det djup där färgningarna 
längs kanterna upphörde, ovanför gravläggningsnivån, 
antyder att träkonstruktionen/kistan i grav 8184 också 
haft en övertäckande del, ett lock. Stenpackningen har 
ursprungligen varit placerad ovanpå detta lock. Den 
största bredden på kistan kan uppskattas till drygt 1 m 
och längden till cirka 2,7 m. Bredden har varit störst 
i den övre delen och minskat mot botten (bredden på 
den yta som inramas av mörkfärgningarna minskade 
successivt med djupet). Kistan har alltså haft en nedåt 
avsmalnande form, sannolikt skålformad i tvärsnitt. 
Avståndet från den nivå där kistfärgningarna först 
syntes och ned till botten på graven var drygt 0,3 m, 
vilket anger kistans minsta möjliga höjd. Detta överens
stämmer väl med vad som noterats på andra håll. 
Genom att mäta konkaviteten i stenpackning i en av gra
varna i Bedinge har kistans dj up där uppskattats till minst 
0,25 m (Malmer 1962: 193f). Grav 78 i Löderup hade 
kistfärgningar som var cirka 0,24 m höga (Strömberg

1 975: 18, Abb. 12) och SYK-gravarna i Kastanje
gården har, utifrån konkaviteten i stenkonstruktionens 
övre del (enligt Malmer), beräknats ha haft en träkista 
med en minsta höjd av 0,3 m (Winge 1976: 33). En av 
gravarna på gravfältet i Ingelstorp, slutligen, hade spår 
av trä i horisontella stråk både över och under skelettet 
och avståndet mellan dessa var drygt 20 cm (Strömberg 
1982: 65, Abb. 31). Det finns alltså en relativt stor 
överensstämmelse mellan de beräknade kisthöjderna i 
det skånska materialet.

Om träkonstruktionen/kistan haft ett lock kan man 
anta att utrymmet där de gravlagda placerats inte fyllts 
med jord vid begravningstillfället. Konstruktionen har 
då sjunkit samman när kistan och det organiska inne
hållet förmultnat. Även om gravrummet i grav 8184 
inte bara fyllts igen ovanifrån vid förmultningen, utan 
också fyllts med sand från sidorna, bör hopsjunkningen 
ha varit ett par decimeter. Hopsjunkningen bör inte ha 
påverkat stenramen lika mycket som den heltäckande 
stenpackningen, eftersom den senare är belägen i gra
vens centrala delar där effekten bör ha varit störst. Sten
packningen har alltså ursprungligen legat högre upp i 
graven. Sandfyllningen i grav 8184 kunde delas in i en 
övre och en undre del. Den övre delen utgjordes - om 
man antar att gravens hela innehåll sjunkit samman 
- av sand som kommit ovanifrån och hör därför inte 
till själva gravkonstruktionen. Den undre fyllningen 
har sannolikt ingått i konstruktionen, men skulle också 
kunna utgöra sand som runnit till från sidorna då graven 
sjunkit samman. Förekomst av keramik och bearbetad 
flinta i den talar dock för att den är ditlagd. Andelen 
dekorerad keramik är också väsentligt högre där än i 
den övre fyllningen, vilket kan indikera att keramiken 
är medvetet deponerad och alltså ska räknas till grav
gåvorna.

Ett rekonstruerat förlopp för anläggningen av graven 
kan se ut som följer. Först har man grävt en grop i 
vilken en kista med de döda och gravgåvor placerats. 
Sedan har stenramen lagts, med början kring övre 
delen av kistan, och kistans lock har täckts med sand 
och sten. Sedan har man allt eftersom byggt på sten-
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ramen och fyllt utrymmet innanför med sand. Sanno
likt har man använt samma sand som tidigare grävts 
upp (fyllningen var bara mycket svagt färgad, det vill 
säga innehöll en låg andel humus).

Stenpackningen ovanför gravläggningsnivån i grav 
8184 var vid undersökningen något glesare i den norra 
delen. I den överlagrande fyllningen dokumenterades 
också en mindre stenansamling, vilken sammanföll 
med en mörkfärgning. Stensamlingen kan härröra från 
uppgrävda och åter nedlagda stenar från den heltäck
ande stenpackningen längre ned, vilket antyder att man 
grävt upp en del av graven efter den första gravlägg
ningen. Individfärgningarna i gravens norra del var 
svårtolkade och minst två individer ligger här mycket 
tätt, vilket kan vara ett resultat av att den ena begravts 
ovanpå den andra vid ett senare tillfälle.

Senneolitiska skärvor och ett hus

Cirka 25 m öster om grav 8184 dokumenterades en 
tvåskeppig huskonstruktion i två faser (”Hus 1”, se 
appendix). Dateringen är inte självklar. Typologiskt har 
det likheter med senneolitiska hus, men är inte typiskt 
för perioden. Dessutom är det orienterat i nord-sydlig 
riktning, vilket avviker från den under senneolitikum 
dominerande öst-västliga riktningen. Två kolprover

Figur 5. Klockbägarinspirerad keramik från gravfältet i Dösjebro. 
Skala 2:3

Bell beaker influenced pottery from the Dösjebro cemetery.

från stolphål i den takbärande konstruktionen gav en 
datering till övergången MNA/MNB respektive förra 
delen av senneolitikum. Husets avvikande karaktär i 
förhållande till de typiska senneolitiska skulle kunna 
tala för att den förra dateringen är den riktiga, men 
eftersom så få hus är kända från perioden, inte minst 
från SYK, går det inte att dra någon säker slutsats.

I anslutning till palissaden, cirka 400 m sydost om 
huset på gravfältet, på andra sidan Välabäcken fram
kom ett senneolitiskt hus. Detta var både längre och 
bredare (cirka 26x6-7 m) än huset i anslutning till grav
fältet. Det uppvisade dock vissa liknande konstruktions- 
mässiga drag, med dubblerade stolpar i ena väggen och 
delvis också i den takbärande konstruktionen (Svensson 
m.fl. 2001: 12). En 14C-datering från detta hus gav 
resultatet 2290-2040 f.Kr. (Ua-25614), vilket mot
svarar förra delen av senneolitikum, precis som den ena 
dateringen från ”Hus 1”. Aktiviteter under senneoli
tikum på platser med SYK-gravar är vanliga. Senneo
litiska gravar förekommer till exempel ofta tillsammans 
med SYK-gravar och tar till och med hänsyn till dessa. 
Ibland faller de också in i linjestrukturen, vilket var 
tydligt i till exempel Ingelstorp (Strömberg 1982) och 
Järrestad (Hellerström i Söderberg 2002: 22ff).

Att platsen även under senneolitikum haft speciell be
tydelse indikeras av två kärlfragment som kan kopplas

Figur 6. Klockbägarinspirerad keramik från boplats i Dösjebro 
(V Karaby 2:21, V Karaby socken). Skala 2:3

Bell beaker influenced pottery from a settlement in Dösjebro 
southwest of the cemetery.
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Figur 7. Neolitiska lämningar i Välabäcksdalen med skånska rekognosceringskartan som bakgrund. 

Neolithic sites in the valley of Vätabäcken indicated on an early 19th century map.

till klockbägarkultur (fig. 5). Keramik av klockbägartyp 
är mycket sällsynt i Skåne och saknas helt i övriga delar 
av Sverige. Tidigare har klockbägarkeramik endast på
träffats på två platser i Skåne, varav en anmärkningsvärt 
nog utgörs av en boplats i Dösjebro, bara cirka 1 km 
sydväst om gravfältet (fig. 7) (Pettersson 2000). Ett av 
fragmenten från denna plats har en dekor som är i det 
närmaste identisk med fragmentet från gravfältet (fig. 6). 
Keramik som kopplats till klockbägarkultur har också 
påträffats i Valleberga, sydöstra Skåne (Strömberg 
1978: 95, fig. 18). I Danmark är fyndplatser med 
klockbägarkeramik (lokalt framställd keramik med

klockbägardesign på Ornamentiken) starkt koncentre
rade till norra Jylland medan det på Själland endast 
finns ett par platser (Vandkilde 1996: 295, fig. 289). 
På gravfältet i Dösjebro påträffades även en flathuggen 
pilspets med tånge (fig. 8) (i kulturlagret L105 i anslut
ning till gravarna) vilken har paralleller inom klock- 
bägarkulturen (jfr Vang Petersen 1993: 92, nr. 123).

I Västeuropa förknippas klockbägarkulturen med 
metallens (kopparns) införande (Vandkilde 1996: 263 
med vidare referenser), och även i Sydskandinavien 
kopplas den tidiga metallproduktionen till klockbägar
kultur. I Danmark sammanfaller fynden av klock-
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bägarkeramik geografiskt med det metallfyndstätaste 
området: norra Jylland (Vandkilde 1996: 263). Det 
under neolitikum relativt tätbefolkade västra Skåne, i 
vilket gravfältet i Dösjebro ligger, uppvisar också en kon
centration av metallfynd (jfr Karsten 1994, fig. 56 & 57, 
s 90). I Dösjebrogravfältets närområde finns ett par 
fyndplatser med metaller. I Dagstorps mosse, cirka 3 km 
ONO om gravfältet, har det vid torvtäkt påträffats 
en dolkstav, en yxa och en armring i brons, daterade 
till senneolitikum (Karsten 1994: 223), och i Västra 
Karaby socken har en flatyxa och en dolk i koppar på
träffats (Oldeberg 1974: 135, nr. 901 och 904). Fyn
den på Dösjebrogravfältet av den i Skåne så ovanliga 
klockbägarkeramiken förstärker intrycket av platsens 
betydelse under neolitikum. SYK-gravfältet kan sägas 
markera en av de kommunikationsleder längs vilken 
kunskapen om metallproduktion kan ha kommit in 
(se vidare diskussion nedan).

vAY V\

Figur 8. Klockbägarspets från lager 105. Skala 1:1

Bell beaker arrow head found in a cultural layer on the cemetery.

Bronsålder och järnålder

Utöver de neolitiska lämningarna fanns på platsen också 
spår efter aktiviteter under yngre perioder. Under yngre 
bronsålder har brandgravar anlagts på platsen. Fyra 
stycken kunde undersökas. De var kraftigt skadade, 
men samtliga innehöll delar av kärl. Från järnålder här
stammar boplatslämningar, bland annat i form av ett 
långhus och ett fyrstolpshus (fig. 9).

* Urnegravar
Hus daterade till järnålder

Figur 9. Bronsålders- och järnålderslämningar. 

Features dated to the Bronze Age and the Iron Age.

1000-årig kontinuitet
Platsen för gravfältet i Dösjebro har under en stor del av 
neolitikum haft en speciell betydelse. Under en period 
på minst 1000 år har man återkommit för begrav
ningar och andra rituella handlingar. Lämningarna 
på platsen ska naturligtvis ses i nära samband med 
den stora palissadanläggningen som funnits på andra 
sidan Välabäcken, bara ett par tre hundra meter bort. 
Denna monumentala anläggning omslöt under SYK ett 
område på cirka 3 ha (Svensson 2002, denna volym). 
Delar av ett troligen äldre palissadkomplex innehöll 
keramik som kan dateras till sen TRB, medan andra 
delar - själva den U-formade palissadinhägnaden - 
innehöll träkol som daterats till äldre SYK. Ingen 
fysisk kontakt mellan de olika delarna kunde påvisas 
vid undersökningen, men avståndet mellan dem är bara
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drygt 50 meter. Tre av de förkolnade stolparna i palis- 
sadinhägnaden har 14C-daterats och gett för skånsk 
SYK tidiga dateringar (2870-2590 f.Kr., 2880-2620 
f.Kr. och 2880-2630 f.Kr.; Andersson & Svensson 
2000: 11). Samma del av inhägnaden innehöll snör- 
ornerad keramik som bedömt utifrån kärlform skulle 
kunna tillhöra äldre SYK (jfr Lagergren-Olsson 2003: 
Eg. 21). Dateringarna är i överensstämmelse med 
14C-dateringar av tidig EGK i Danmark (som ligger 
inom intervallet 2900-2500 f.Kr. med ett medelvärde 
på 2860-2620 f.Kr.; Larsson 1993: 205). Det här be
tyder inte bara att platsens betydelse även under äldre 
SYK blir uppenbar, utan också att SYK etablerats mitt 
i ett TRB-kärnområde, och detta utan att platsen legat 
öde längre tid än att dess vikt och funktion fortfarande 
funnits i människors medvetande.

Vad är det då med den här platsen som gör att 
man tillmätt den en sådan betydelse under så lång tid, 
och dessutom både under TRB och SYK vars uttryck 
annars så sällan påträffas tillsammans?

Det är ingen slump att en sådan plats legat mitt i 
ett neolitiskt kärnområde. De neolitiska lämningarna 
ligger tätt och ger en bild av en intensivt utnyttjad trakt 
med många invånare. Att samma plats utnyttjats så 
länge kan helt enkelt vara ett resultat av en tätbefolkad 
bygd, där utrymmet för olika aktiviteter inte var så obe
gränsat som vi kanske föreställer oss. Den tanken får 
stöd i att boplatsen i Dagstorp ett par km österut har 
använts under både äldre, mellersta och yngre TRB. 
Eller - som en nyans på samma tolkningstema - att 
platsers betydelse och deras laddning för människor i 
ett sedan länge ”exploaterat” landskap uppvisar större 
kontinuitet än i mer glesbefolkade områden.

Platsens naturgeografiska läge talar för att den ut
gjort en kommunikativ knutpunkt, belägen där land
vägar möts, två vattendrag flyter samman och i porten 
till en dalgång (se vidare avsnittet ”Linjegravfält och 
kommunikation”). Detta förhållande har haft bety
delse både för TRB och SYK och är säkert en bidrag
ande faktor till att man fortsatt använda den under 
så lång tid.

På ett mikrolokalt plan kan ansamlingen av ritu
ella anläggningar från en lång tidsperiod på en så liten 
yta som 90x30 m förklaras med, att de anlagts med 
hänsyn till en synlig struktur till vilken man kunnat 
relatera under både äldre och yngre neolitikum. En 
sådan struktur skulle hypotetiskt kunna ha utgjorts av 
en megalitgrav. Redan i fältsituationen gjordes jäm
förelser mellan keramikkoncentrationen 18474 och 
de depositioner som har dokumenterats utanför mega
litgravar. Keramikdeponeringar vid megalitgravar är 
vanligen lokaliserade till området söder och öster om 
ingången vilket i sådana fall skulle betyda att eventuella 
spår efter en megalitgrav skulle ligga utanför utgräv- 
ningsområdet. Den yta där en eventuell megalitgrav 
enligt detta resonemang skulle ha legat kunde således 
bara undersökas visuellt i markytan och genom prov
stick med en enkel jordsond. Tyvärr kunde inga större 
stenar lokaliseras.

I linje med keramikdepositionen, i NNV-SSO rikt
ning, fanns också tre enskiktade stenansamlingar som 
kan dateras till neolitikum. Enskiktade stenansam
lingar har tidigare beskrivits i samband med neolitiska 
kulthus och stendyngegravar (Fabricius & Becker 
1996 s. 135f). Stenansamlingar i form av packningar 
förekommer också i anslutning till megalitgravar, till 
exempel utanför ingångarna till Gillhög och Västra 
Hoby (Forssander 1936).

Ytterligare en indikation på att det kan ha funnits 
en megalitgrav i området är platsnamnet Dösjebro. 
"Dysia” var det medeltida namnet på Välabäcken 
(Olsson 2000: 26) och kan eventuellt ha anknytning till 
en idag försvunnen megalitgrav. Fynd av SYK-föremål 
i megalitgravar är vanligt och steget till anläggande av 
SYK-gravfält i anslutning till megalitgravar är egent
ligen inte långt. På så sätt skulle man kunna tala om 
en funktionell kontinuitet på platsen mellan TRB och 
SYK även om den kronologiska kontakten inte kan på
visas inom gravfältet. Den registrerade, ytinventerade 
fornlämningen har dock en mycket vidare utbredning 
och gravar tillhörande äldre SYK kan naturligtvis 
finnas utanför exploateringsområdet.
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SYK:s linjegravfält och kommunikation
Malmer har dragit slutsatsen att linjegravfältet är den 
regelmässiga gravfältstypen inom SYK och har också 
föreslagit att gravfälten skulle ha varit anlagda utmed 
vägar (Malmer 1962: 244f). Idén hade redan tidigare 
framförts för yngre lämningar. Redan vid sekelskiftet 
menade Müller att det var möjligt att påvisa förhisto
riska vägsträckningar med hjälp av gravhögar (Müller 
1904: 1). För neolitikums del har det föreslagits att 
megalitgravar kan ha varit anlagda med hänsyn till 
kommunikationsleder (Hoika 1998: 7). I Hagebrogård- 
Vroue-området på mellersta Jylland, har ett grav
fält undersökts med stendyngegravar (som kopplas 
till TRB-kultur) anlagda längs en Ö-V linje (Vroue- 
Hede I—III). Gravfältet ligger parallellt med en å i söder 
och mellan denna och en moränhöjd i norr. I nära an
slutning till gravfältet finns även flera megalitgravar 
(Jørgensen 1977). Det har föreslagits att gravfältet 
följer den vägsträckning som under neolitisk tid för
bundit Jyllands östra och västra del. (Jørgensen 1973: 
10, 1977: 182, 1985: 6). Karaktäristiskt för stendynge- 
gravarna är bland annat att de huvudsakligen är ord
nade i par i anslutning till så kallade dödshus. En tolk
ning av strukturen som framförts är att gravgruppe
ringen kan liknas vid vagnar dragna av oxpar (Nielsen 
1981: 95). Fynd av oxtänder i anslutning till gravarna 
har inspirerat till tolkningen och senare har också fynd 
gjorts av offrade tamoxdelar i samband med gravlägg
ningen (Jørgensen 1993: 113).

Att man redan under neolitikum i Sydskandinavien 
använt hjulförsedda fordon och därmed behövt om
forma naturen på ett sätt så att man kunnat ta sig fram 
med vagn eller kärra är belagt. På Själland har man 
dokumenterat gren- och risbeläggningar och andra 
träkonstruktioner i våta partier som tolkats som delar 
av vägar. De äldsta har daterats till övergången tidig-/ 
mellanneolitikum (Schovsbo 1987: 140, Jensen 2001: 
470). Ännu tidigare indikationer på vagnar har doku
menterats på nära håll - i Schleswig-Holstein har hjul
spår påträffats under en långdös (Jensen 2001: 318f). 
De tidigaste fynden av delar till vagnar i Sydskandi

navien utgörs av hjul från Jylland, vilka med 14C har 
daterats till cirka 2900-2800 f.Kr. (Schovsbo 1987: 60, 
Jensen 2001: 469). I Engedal på västra Jylland har väg- 
spår dokumenterats i samband med undersökningar 
av stendyngegravar (Jensen 2001: 398). Någon form 
av vägnät har alltså funnits redan under neolitisk tid i 
Sydskandinavien.

I området kring Kristineberg utanför Malmö har 
studier visat att det finns ett rumsligt samband mel
lan gravar och kommunikationslederAknutpunkter 
under perioden senneolitikum till äldre järnålder 
(Rudebeck & Ödman 2000, Rudebeck 2001). Rude- 
beck gör iakttagelsen att i synnerhet kommunikations
knutpunkter verkar ha varit betydelsefulla bedömt ut
ifrån placeringen av gravarna. I Kristineberg har ett stort 
antal gravar anlagts under en mycket lång tidsperiod 
på en begränsad yta. Studier av fornlämningsbilden i 
förhållande till det äldre vägnätet gav indikationer på 
att gravfältet legat vid en kommunikationsknutpunkt 
(Rudebeck 2001: 94). Rudebeck diskuterar orsaker till 
och betydelser av fenomenet ur flera synvinklar, både 
sociala, funktionella, kosmologiska och liminala.

SYK-gravarna i Dösjebro ligger på en ur kommuni- 
kationsmässig synvinkel strategisk plats och på vad 
som varit en central plats under neolitikum. Detta in
bjuder till en diskussion kring placeringen av SYK:s 
linjegravfält i landskapet. Finns det fog för att anta 
att de varit placerade vid vägar/färdleder? Och om det 
finns anledning att se linjegravfälten som placerade 
utmed vägsträckningar, vid vilka delar av dessa har de 
placerats och varför?

Linjegravfält i Skåne

För att undersöka om det finns några gemensamma 
nämnare för de skånska SYK-linjegravfältens läge i 
landskapet som skulle kunna tala för att de är placerade 
vid vägar/färdleder, har en sammanställning av dem 
gjorts nedan. Innan denna presenteras bör en översikt 
över de källkritiska problemen hos studien göras.
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Avgörande för tolkningen av linjegravfältens place
ring i landskapet är omständigheterna under vilka gra
varna påträffats, bevaringsförhållanden och möjligheten 
att rekonstruera den neolitiska topografin. Vad gäller 
fyndomständigheter är de nedan redovisade gravfälten 
påträffade i samband med jordbruksarbete, grustäkt, 
vägbygge, husbyggnation och kyrkogårdsanläggande. 
Två av dem ingick i gravfält som var kända genom att 
de omfattade yngre gravar med konstruktioner idag syn
liga ovan jord. I ett fall påträffades enskilda gravar inom 
ett gravfält genom medveten inventering. Gravfälten har 
således upptäckts på olika sätt och därmed bör gemen
samma drag gravfälten emellan inte vara resultatet av 
det sätt på vilket de påträffats. Bevaringsförhållandena i 
fullåkersbygden har sannolikt inte heller påverkat sprid- 
ningsbilden. De redovisade gravfälten har i samtliga fall 
utom ett legat på svaga förhöjningar i terrängen, lägen 
där bortodlingseffekten borde ha varit som kraftigast. 
SYK-gravar förekommer med och utan inre stenkon
struktion och fyllningen är ofta svagt färgad. Gravar 
innehållande stenkonstruktioner är därför lättare att 
hitta och blir överrepresenterade i materialet. Av de 8 
gravfält som beskrivs nedan utgörs 5 uteslutande av gra
var med stenkonstruktioner och samtliga gravfält har 
någon sådan grav. Malmer menar att förekomsten av 
inre stenkonstruktioner i SYK-gravar har kronologisk 
betydelse på så sätt att de uppträder och förekommer 
i den yngre delen av SYK. De drag i linjegravfältens 
placering som kan observeras kan med det antagandet 
endast sägas vara giltigt för yngre SYK. Det bör dock 
påpekas att SYK-gravar utan stenkonstruktion påträf
fats på samma gravfält och även inom linjegravfältens 
sträckning i ett par fall (Dösjebro och Löderup).

För bedömningen av linjegravfältens riktning är 
formen på undersökningsområdet av betydelse, på så 
sätt att ett avlångt undersökningsområde kan fram
häva och förstärka intrycket av anläggningar i linje
struktur. Gravarna i Bodarp är påträffade i samband 
med ett vägbygge och därför skulle man kunna tänka 
sig att detta påverkar bedömningen av linjestrukturen

mellan de påträffade gravarna. Men vägen går i unge
färlig Ö-V riktning, vilket inte överensstämmer med 
linjegravfältets riktning som tolkats som N-S eller 
NV-SO, och därför bör detta inte vara någon felkälla. 
Övriga gravfält i sammanställningen är påträffade under 
omständigheter som gör att undersökningsområdets 
utseende inte kan ses ha påverkat tolkningen av linje
gravfältens sträckning.

I genomgången nedan är gravfälten projicerade på 
skånska rekognosceringskartan från 1800-talets bör
jan (i det följande bara kallad rekognosceringskartan). 
Den upprättades före de stora insatserna med utdik- 
ning av våtmarker och uträtning och kulvertering av 
mindre vattendrag. De begränsade dikningsinsatser och 
annan omformning av topografin som utförts tidigare 
kan inte anses ha ändrat topografin eller vattendragens 
flödesväg i någon större omfattning. Lägen och sträck
ning för vattendragen kan alltså i detta sammanhang 
antas vara i stora drag desamma på rekognoscerings
kartan som under neolitikum. Kartan som använts är 
en digital, georefererad och rektifierad version med en 
felmarginal på som mest ett par hundra meter. Linje
gravfältens ungefärliga riktning och eventuella alterna
tiva riktningar är markerade med rektanglar.

De gravfält som tagits med i sammanställningen 
är sådana som omfattar minst tre gravar daterade till 
SYK och som utgör gravfält enligt Malmers definition, 
det vill säga med ett högsta avstånd mellan gravarna 
på 200 m (Malmer 1962: 238), samt där en rimlig 
tolkning av gravfältslinjens riktning är möjlig. Gravar 
på större avstånd som kan tänkas ingå i ett samman
hang som kan kopplas till respektive gravfält är också 
medtagna. Sammanlagt finns i Skåne (gravfältet i Dö
sjebro oräknat) 8 undersökta gravfält från SYK som 
uppfyller de uppställda kriterierna. De är koncentre
rade till kustnära områden i södra och västra Skåne 
(fig. 10). Gravfälten presenteras i geografisk ordning, 
med början i sydost.

69



Stridsyxegravfält kommunikation

70

lNGELHi

Dösjebro

Virentofta
Kastanjegården

Vellinge

Ingelstorp
YSTAD Löderup j

HELSINGBORG

Ven

LANDSKRONA
ÅHUS

MALMO

TRELLEBORG

SIMRISHAMN

10 20 30 kilometer

Figur 10. Skåne med linjegravfälten markerade. Cemeteries with three or more graves from the Battle Axe Culture in Scania.
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Figur 11. Linjegravfältet i Löderup inlagt på Skånska rekognoscerings
ka rta n. Gravfältets orientering är markerad med en svart rektangel.

The cemetery in Löderup indicated by a black rectangle on the early 
19th century map.

De till SYK daterade gravarna på gravfältet i Löderup 
(fig. 11) i sydöstra Skåne utgjordes av tre gravar på en 
sandig höj drygg (Strömberg 1975). Gravarna låg på en 
linje i cirka VNV-OSO och de till tidig senneolitikum 
daterade gravarna på samma plats förstärker linjegrav- 
fältets riktning. Höj dryggen på vilken gravarna låg 
sträcker sig ut i en nu utdikad våtmark där denna är 
som smalast. I norr, på andra sidan våtmarken, möter 
en annan höj drygg. På rekognosceringskartan finns en 
väg markerad intill och i det närmaste parallellt med 
linjegravfältet. Gravhögar var sedan länge kända på 
platsen före undersökningen av SYK-gravarna. De sist
nämnda tillsammans med övriga flatmarksgravar på
träffades i samband med jordbruksarbete och under
söktes i forskningssammanhang.

På gravfältet i Ingelstorp (fig. 12), cirka 6 km nord
väst om Löderup, var huvuddelen av gravarna sam
lade i en grupp (Strömberg 1982: 66). Bedömt utifrån 
rekognosceringskartan och jordartskartan låg de på en 
moränhöjd. Sex av gravarna innehöll ett fyndmaterial 
som kan dateras till SYK (alltså inte grav 2 och 13). 
Dessa kan sägas ha varit anlagda i linjestruktur i cirka 
N-S riktning, snett ned mot Tuvebäcken. Bäckens nu
varande lopp går cirka 250 m NNO om den närmaste 
kända SYK-graven på gravfältet. Vattendraget omges

3
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The cemetery in Ingelstorp indicated by a black rectangle on the early 
19th century map.

på rekognosceringskartan av en smalare våtmark. 
Linjegravfältets riktning är parallell med den huvud
sakliga riktningen hos vägarna i området och vinkelrät 
mot kusten cirka 4 km längre söderut. Gravfältet var 
delvis synligt ovan jord och har undersökts tidigare av 
Märta Strömberg.

Gravfältet i Bedinge (fig. 13) i södra Skåne bestod 
egentligen av två linjegravfält. Det ena, RAÄ 1 i Lilla 
Bedinge sn (Malmer nr 45-54), var beläget på en svag 
moränhöjd med riktning i NO-SV ned mot Skateholms 
å (Tullstorpsån), med den närmsta graven cirka 80 m 
sydväst om nuvarande vattenflöde. Den andra delen 
av gravfältet, RAÄ 21 i Lilla Bedinge sn (Malmer nr 
41-44), låg vinkelrät mot den första (i NV-SO) och i 
flackare och lägre terräng. RAÄ 21 låg också vinkelrät 
mot kusten, cirka 1 km söderut. Några hundra meter 
mot ONO, på andra sidan Skateholms å, finns upp
gifter om ytterligare ett gravfält med tre SYK-gravar, 
RAÄ 46 i Tullstorp sn (Malmer nr 85-87). Gravarna 
låg nära varandra på en moränhöjd, men om de varit 
ordnade i linjestruktur och i så fall i vilken riktning, 
är inte känt (Malmer 1962: 242). De utgör sannolikt 
fortsättningen på det av Malmer undersökta Bedinge- 
gravfältet (RAÄ 1 och 21), vilket han också påpekar 
(Malmer 1962: 242).

Figur 12. Linjegravfältet i Ingelstorp inlagt på rekognosceringskartan. 
Gravfältets orientering är markerad med en svart rektangel.
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Figur 13. De två IinjegravfäIten i Bedinge inlagda på rekognoscerings
ka rtan. Gravfältens orientering är markerad med svarta rektanglar.

The two cemeteries in Bedinge indicated by black rectangles on the 
early 19th century map.

Det undersökta gravfältet (RAÄ 1) låg parallellt 
med en vägsträckning som finns utsatt på rekogno- 
sceringskartan och som leder ned mot Skateholms å där 
våtmarksområdet kring ån är som smalast. På samma 
sätt leder förlängningen av RAÄ 21 ned mot kusten 
via ett parti i våtmarken som varit relativt lättpasserat. 
På rekognosceringskartan finns här en vägkorsning 
några hundra meter mot SV. Huvuddelen av gravarna 
på RAÄ 1 och RAÄ 21 påträffades vid jordbruksarbete 
(Malmer 1962: 152), medan tre av dem upptäcktes 
genom inventering av Malmer och vid undersökning av 
en intilliggande bronsåldersgrav. Gravarna på RAÄ 46 
påträffades i samband med grustäkt.

Där Bodarp, Hammarlöv och Skegrie socknar möts 
(Västra Värlinge nr 1, Möllebacken) har tre gravar 
dokumenterats (Malmer 8-10) (fig. 14). De låg på en 
låg förhöjning i lermark alldeles intill gamla lands
vägen mot Trelleborg, mellan Skegrie och Västra Tom- 
marp. Gravarna kan sägas ha varit ordnade i ett linje- 
gravfält (tolkat efter skriftlig redogörelse av Malmer 
1962: 242) med ungefärlig riktning N-S eller NV-SO. 
Strax NV om gravarna finns på rekognosceringskar
tan en våtmark. En förlängning av en NV-SO riktning 
på gravfältet skulle leda över denna till torrare mark 
med samma sträckning som en väg som finns markerad

Hu 7/1

- '/////in'

Figur 14. Li nj eg ra vfä Itet i Bodarp inlagt på rekognosceringskartan.
Två alternativa tolkningar av gravfältets orientering är markerade 
med svarta rektanglar.

The cemetery in Bodarp indicated on the early 19th century map. Two 
possible interpretations of its direction are indicated by black rectangles.

på samma karta. En N-S sträckning är parallell med 
Albäcken, som rinner en knapp km väster om grav
fältet, och sammanfaller också med sträckningen av 
den äldre landsvägen söderut från Västra Värlinge. En 
översiktlig genomgång av registrerade fornlämningar i 
gravfältets närområde visar att huvuddelen av de fynd 
som kan dateras till SYK återfinns inom en ”korridor” 
med N-S sträckning, inom vilken det undersökta grav
fältet också ligger. Ett av de registrerade fynden i korri
doren utgörs av ett slutet fynd, påträffat vid grustäkt. 
Det bestod av tre håleggade och en tunnbladig yxa 
samt en slipsten (RAÄ 20, Bodarp sn) och kan tolkas 
som härrörande från en SYK-grav. Det finns således 
indikationer på att SYK-gravarna utgör en del av ett 
större gravfält som sträckt sig i N-S riktning, eventuellt 
på båda sidor om ett av Albäckens biflöden. Gravarna 
påträffades i samband med vägbygge.

Strax söder om Vellinge finns tre SYK-gravar (fig. 15) 
registrerade på flack lermark. Två låg tillsammans, 
RAÄ 47 (Malmer nr 92 och 93), och den tredje, RAÄ 
7 (Malmer nr 94), låg cirka 150 m nordväst om de två 
andra. Uppgifter saknas om det inbördes förhållandet 
mellan de två gravar som låg tillsammans. Därför går 
inte riktningen på linjegravfältet med tillräcklig säker
het att avgöra. Ytterligare en stridsyxegrav har dock
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Figur 15. Linjegravfältet i Vellinge inlagt på rekognosceringskartan. 
Gravfältets riktning har inte gått att tolka och därför är de enskilda 
gravarna endast markerade med stjärnor.

The cemetery in Vellinge indicated on the early 19th century map. 
The direction was not possible to interpret.

Figur 16. Linjegravfältet vid Kastanjegården inlagt på rekognoscerings
ka rtan. Gravfältets orientering är markerad med en svart rektangel.

The cemetery at Kastanjegården indicated by a black rectangle on the 
early 19th century map.

undersökts, drygt 300 m mot norr i en svag, sandig 
sydsluttning på andra sidan den idag kulverterade 
Vellingebäcken (Söderberg 1993). Om de fyra gravarna 
anses utgöra delar av samma linjegravfält har detta 
legat parallellt med landsvägen genom Vellinge i N-S 
riktning och på båda sidor om vattendraget. Gravarna 
är påträffade i samband med bygge av en prästgård 
(Malmer nr 94, RAÄ 7), vid kyrkogårdsanläggning 
(Malmer nr 92-93, RAÄ 47) och vid husbyggnation.

SYK-gravfältet vid Kastanjegården (fig. 16) utanför 
Malmö (Winge 1976) utgjordes av fyra gravar i en linje 
med N-S riktning. Gravarna låg på en liten, sandig 
förhöjning. Här finns inget vattendrag i närheten, inte 
heller på rekognosceringskartan. Gravarna påträffades 
vid exploatering av området för småhusbebyggelse.

I Virentofta i sydöstra Malmö finns tre SYK-gravar 
dokumenterade (fig. 17) på sluttningen av en flack höjd 
i en cirka N-S eller eventuellt NO-SV linje (Malmer 
1962: 242). Den förra sträckningen blir snarast 
parallell med Risebergabäcken (ett biflöde till Sege 
å), belägen drygt 500 m nordost om gravarna. Är 
gravfältslinjens riktning den senare, NO-SV, leder 
det ned mot vattendraget. Gravarna var belägna 
strax intill den väg mellan Östra och Västra Skräv- 
linge som finns markerad på rekognosceringskartan.

De påträffades i samband med grustäkt.
I V Hoby har ett gravfält med tre SYK-gravar under

sökts (fig. 18). Gravarna låg på en flack förhöjning 
i en linje med riktningen NNV-SSO (Malmer 1962: 
243), strax söder om vägen mellan Västra Hoby och 
Kävlinge. En senneolitisk grav förstärker gravfälts
linjens riktning. Gravfältets förlängda sträckning leder 
ned mot Kävlingeån i norr cirka 800 m från den när
maste graven. Sänkan väster om gravarna var vatten- 
fylld större delen av året ända in på 1900-talet (Hansen 
1917: 74). Gravarna påträffades i samband med jord
bruksarbete.

Genomgången visar att det finns en tydlig tendens 
till att linjegravfältens riktning är sådan att deras för
längda sträckningar leder vinkelrätt ned mot vatten
drag och/eller våtmarker. Detta förhållande kan sägas 
gälla för samtliga gravfält utom ett (Kastanjegården). 
Eventuellt finns ytterligare ett undantag. I Virentofta 
leder den ena av de två riktningstolkningarna ned mot 
ett vattendrag medan den alternativa tolkningen ger 
en riktning parallell med vattendraget. I de fall linje- 
gravfälten leder ned mot våtmarker är det på platser 
där dessa är smalare, ibland med höjder som leder ut i 
dem, vilket gör att de där borde vara lättare att korsa 
än på andra platser i närområdet. I ett par fall (Vellinge
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Figur 17. Linjegravfältet i Virentofta inlagt på rekognosceringskartan. 
Två alternativa tolkningar av gravfältets orientering är markerade med 
svarta rektanglar.

The cemetery in Virentofta indicated on the early 19th century map. 
Two possible interpretations of its direction are indicated by black 
rectangles.

Figur 18. Linjegravfältet i V Hoby inlagt på rekognosceringskartan. Grav
fältets orientering är markerad med en svart rektangel.

The cemetery at V Hoby indicated by a black rectangle on the early 
19th century map.

och Bedinge) finns dessutom indikationer på att linje- 
gravfälten har utsträckning på båda sidor vatten
dragen/våtmarkerna.

Gravfälten har i flera fall påträffats invid vägar, 
vilket endast i ett av de ovan omtalade fallen (Bodarp) 
är ett resultat av markarbete som har samband med 
vägarna. I ett par fall överensstämmer också gravfäl
tens riktning med riktningen hos de vägsträckningar 
som finns markerade på rekognosceringskartan.

I södra och sydvästra delen av Skåne är vägnätet 
idag, liksom på rekognosceringskartan, uppbyggt med 
en huvudsträckning parallell med kusten några kilo
meter inåt land och mindre vägar som leder från denna 
ned mot kusten (jfr fig. 10). Linjegravfältens sträck
ningar i denna del, Bedinge, Ingelstorp, Löderup, 
Vellinge och Bodarp, uppvisar en liknande struktur.

Linjegravfältens placering i landskapet i södra och 
sydvästra Skåne talar alltså för att åtminstone den yngre 
stridsyxekulturens gravar placerats utmed kommuni
kationsleder/vägar. Man verkar också ha valt de plat
ser där landfärdlederna antingen korsat eller lett ned 
mot ett vattendrag eller en våtmark, platser som kan 
ses som knutpunkter ur ett kommunikationsmässigt 
perspektiv.

Gravfältet i Dösjebro

Ligger gravfältet utmed en väg/färdled?
De tre SYK-gravarna i Dösjebro låg på en rad med om
kring N-S sträckning, det vill säga ungefär vinkelrät 
mot Välabäcken i söder (fig. 19). Gravarna låg bara 
cirka 100 m från nuvarande, uträtade ålopp. Enligt 
rekognosceringskartan från tidigt 1800-tal har Väla
bäcken varit kraftigt meandrande, men avståndet från 
vattnet till närmaste grav har sannolikt inte överstigit 
100 m. Linjegravfältet låg också endast ett par hundra 
meter från den historiska bron över Välabäcken. Upp
gifter om bron finns redan från medeltid (1285) (Olsson 
2000: 26) och den nämns i samband med en bondehärs 
nederlag 1181 (Blomqvist 1951: 16). Det är rimligt att 
anta att den medeltida bron över Välabäcken föregåtts 
av ett vad på ungefär samma plats. Efter samman- 
flödet med Saxån i väster är vattenmängden större och 
ån därmed svårare att korsa. Längre österut är Väla
bäcken på rekognosceringskartan omgiven av våtmar
ker, vilket försvårat övergång där. Ur detta perspektiv 
förefaller det som om just platsen för gravfältet i 
Dösjebro är den punkt där Välabäcken har varit lättast 
att korsa, troligen också under neolitikum.
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Figur 19. Linjegravfältet i Dösjebro inlagt på rekognosceringskartan. 
Gravfältets orientering är markerad med svart rektangel.

The cemetery at Dösjebro indicated by a black rectangle on the early 
19th century map.

Linjegravfältets sträckning är parallell med vägen 
mellan Västra Karaby och Annelöv som finns markerad 
på Burmans karta från!684. Vägen är på en karta från 
1765 markerad som ”Stora Landsvägen” och utgjorde 
en nord-sydlig huvudled mellan Lund och Landskrona 
(Olsson 2000: 27). Som den är markerad på rekog
nosceringskartan är avståndet från gravfältet ett par 
hundra meter. Även en vägsträckning i ungefärlig 
öst-västlig riktning, korsande vägen mellan Västra 
Karaby och Annelöv, finns utsatt på Burmans karta. 
Vägen har passerat nuvarande Dösjebro söder om Väla- 
bäcken och gravfältet, men norr om Karaby backar. 
Att denna vägsträckning är av hög ålder indikeras av 
de fynd av runstenar som gjorts längs den. Samman
lagt finns tre runstenar registrerade inom 8 km från 
gravfältet, i Ålstorp (RAÄ 10, V Karaby sn), Dagstorp 
(RAÄ 9, Dagstorp sn) och Stora Harrie (RAÄ 2, Stora 
Harrie sn). Stenen i Dagstorp är daterad till 900-talets 
slut (uppgift i fornlämningsregistret). Både den nord
sydliga och den öst-västliga vägsträckningen har också 
bedömts kunna ha funnits under vikingatid (Blomqvist 
1951: 14ff).

Följer man riktningen på linjegravfältet norrut mot
svarar det den kortaste vägen mellan vattendraget och

den nuvarande (och på rekognosceringskartan) öst
västliga vägsträckningen norr om Välabäcken, vilken 
mot öster leder mot Dagstorp och Södervidinge. Denna 
vägsträckning följer Välabäcksdalen som utgör en för
bindelseled mellan kust och inland och som löper mel
lan Dagstorpshöjden i norr och Karaby backar i söder. 
Dalen utgör en naturlig färdled i landskapet, en färdled 
som sannolikt utnyttjats även under neolitisk tid. Det 
indikeras av ett stort antal neolitiska lämningar i dalen 
(fig. 6). Förutom palissadkomplexet och linjegravfäl
tet i Dösjebro med den eventuella megalitgravsdeposi- 
tionen (se appendix och ovan under ”Gravfältets da
tering och struktur”), finns det längs dalgången, inom 
600 m från gravfältet, ytterligare en SYK-grav (den 
borttagna ”Hansens grav”, RAÄ 25, Dagstorp sn), 
en gånggrift kallad Harald Hildetands grav (RAÄ 2, 
Dagstorp sn) samt uppgifter om ytterligare en even
tuell, borttagen megalitgrav, Haralds minne (RAÄ 35, 
Dagstorp sn). Fortsätter man in i dalen, österut längs 
Välabäcken, kommer man till Dagstorps boplatsen 
med boplatslämningar från tidig, mellersta och yngre 
TRB. 1,5 km nordost om Dagstorpsboplatsen, längs 
Välabäcken, finns ytterligare två gånggrifter (RAÄ 3 
och 11, Södervidinge sn).
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De neolitiska lämningarna ligger alltså som på ett 
pärlband i dalen från Dösjebro till Södervidinge. Flera 
av platserna har använts under flera faser av neoliti- 
kum. Boplatslämningarna i Dagstorp spänner över en 
lång period - tidig, mellersta och sen TRB. En av mega
litgravarna i Södervidinge är till delar undersökt. Mate
rialet är relativt sparsamt men keramik har sannolikt 
deponerats i anslutning till graven under både mellersta 
och yngre TRB (Hårdh 1990: 103f). Där påträffades 
också keramik som kan dateras till yngre SYK. Grav
fältet i Dösjebro omfattar också lämningar från både 
tidig, mellersta och yngre TRB samt SYK. Av de olika 
neolitiska platserna bör alltså flera ha fungerat sam
tidigt, vilket innebär att de måste ha sammanbundits 
av kommunikationsleder. Linjegravfältet i Dösjebro 
kan alltså på goda grunder antas vara anlagt utmed 
en vägsträckning/färdled som korsat Välabäcken på 
denna plats och fortsatt mot öster, in i dalen (och even
tuellt också mot norr).

Det finns andra lämningar än gravarna som indike- 
rar en vägsträckning enligt ovan. Vid undersökningen 
av gravfältet i Dösjebro dokumenterades totalt fem slag
platser och avslagskoncentrationer norr om gravarna 
(se Runcis, denna volym samt appendix nedan) (fig. 20). 
Dessa har tolkats som delar av ett yxtillverkningsom- 
råde. Slagplatserna ligger på en Ö-V rad längs den 
tänkta vägsträckningen med riktning österut in i dalen, 
mot SYK-graven RAÄ 25, ”Hansens grav”. Den N-S 
riktningen går igen i ett par lämningar som är yngre 
än SYK-gravarna, ett hus (”Hus 1”, se appendix) och 
ett dike (39183). Dateringen av diket är osäker, men 
inget historiskt material påträffades i det. Det långhus 
från järnålder som dokumenterades på platsen hade sin 
västra gavel intill diket, som om man vid uppförande av 
huset tagit hänsyn till det eller tvärtom. Diket samman
föll också i det närmaste med en av dagens ägogränser 
och skulle kunna utgöra en markering av en föregång
are till denna. Det går på platsen inte att iaktta några 
naturgeografiska förhållanden som skulle motivera en 
ägogräns just här. Mycket stora tidsrymder skiljer ägo
gränsen och gravfältet åt, men det är slående hur väl

de överensstämmer i riktning och kanske ska man se 
dagens gräns som en avspegling av något som redan 
under SYK var viktigt att markera.

Det är lätt att se vägsträckningen/färdleden i öst
västlig riktning längs dalen och även att gravfältslinjen 
leder från ett vad över bäcken upp till vägen. Men finns 
det indikationer på någon fortsättning av en eventuell 
väg mot söder och norr? Mot norr finns inga kända neo
litiska lämningar inom de närmaste kilometrarna, men 
i Västra Karaby, ett par km SSV om gravfältet i Dösje
bro, har två stridsyxegravar undersökts i samband med 
gasledningsdragning (Jeppsson 1996). Gravarna sak
nade inre stenkonstruktion, men kan utifrån kerami
ken dateras till yngre SYK. De var belägna på en flack, 
sandig höjd invid en väg som är markerad på rekog- 
nosceringskartan (fig. 6 och 19). Vägen viker på kartan 
av in mot V Karaby kyrka i Karaby backar, men en 
mer naturlig kommunikationsled före de medeltida 
byarna borde vara väster om och nedanför backarna. 
Fortsättningen på en sådan tänkt vägsträckning finns i 
form av en väg längre mot norr, också den markerad på 
rekognosceringskartan. Antar man att SYK-gravarna 
är anlagda utmed en vägsträckning på detta sätt norrut, 
leder denna faktiskt till Dösjebro och gravfältet där. 
Längs denna tänkta vägsträckning finns ytterligare en 
TRB-boplats (fig. 6). Möjligheten föreligger alltså att 
gravfältet i Dösjebro är anlagt vid en korsning mellan 
två landvägar, eller i varje fall där en sådan byter rikt
ning med 90°.

Vilken del av vägnätet har man valt?
Om man alltså utgår från tanken att linjegravfälten 
anlagts utmed vägar, vilken del av vägnätet har man 
då valt? Det kanske mest uppenbara är att platsen för 
gravfältet i Dösjebro utgör en ur kommunikations- 
mässigt perspektiv central punkt i trakten. I sen tid 
har det varit en knutpunkt där landsvägar från väster, 
öster, norr och söder mötts. Som beskrivits ovan finns 
det också indikationer på att platsen redan under neo- 
litisk tid kan ha utgjort en korsning mellan landvägar 
eller eventuellt en del av vägen där denna bytt riktning.
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Figur 20. Plan över hela undersökningen norr om Välabäcken i Dösjebro. The excavation area with all documented features.
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Lika viktigt ur kommunikationssynpunkt är koppling
en till vattendragen. Under neolitikum har sannolikt 
också de mindre vattendragen använts för transport, 
även om konkreta bevis i form av fynd av båtar eller 
andra föremål som kan kopplas till vattenfärder saknas 
nästan helt för neolitikum i Skåne. I Näbbe Mosse i 
sydöstra Skåne har dock en stockbåt daterad till TN 
påträffats (Malmer 2002: 28 med ref. till Salomonsson 
1958: 64). I Danmark har man funnit omkring 30 båtar 
från neolitikum (Jensen 2001: 320). Många är funna i 
inlandet och har alltså använts vid färder på sjöar och 
åar (Jensen 2001: 320). Samtliga utgörs av stockbåtar 
- urholkade trädstammar med tillspetsad, massiv för 
och tvär akter (Jensen 2001: 321). Åtminstone Saxån 
är tillräckligt stor för att man ska kunna ta sig fram 
med sådana båtar och platsen för gravfältet i Dösjebro 
kan sägas utgöra en punkt där vatten- och landfärd- 
leder har mötts under neolitikum.

Lokaliseringen av gravfältet i Dösjebro i det neoli- 
tiska landskapet är speciell. Anläggningarna på platsen, 
liksom på andra sidan Välabäcken, speglar något 
annat än en regelrätt boplats och detta förhållande 
gäller för både TRB och SYK. Platsen har under 
flera faser av tidig- och mellanneolitikum utgjort såväl 
en samlingspunkt som begravningsplats, en plats för 
rituella aktiviteter och eventuellt för specialiserat hant
verk (yxtillverkning, se vidare Runcis, denna volym). 
Dessutom finns indikationer på att den även senare, 
under senneolitikum, varit av central betydelse. När 
man anlagt gravfältet har man alltså valt en knutpunkt 
i vägnätet och en plats med för samhället betydelsefulla 
funktioner.

Varför har man valt en sådan plats?
Gravfältet kan ha haft betydelse som markör utåt, 
gentemot andra individer eller grupper av människor 
än de som varit direkt inblandade i gravläggningen 
eller knutna till gravfältet på annat sätt. En av gravarna 
i Dösjebro hade spår av markering synlig ovan jord. 
Detta betyder att man medvetet gjort gravfältet synligt 
för de levande. I förhållande till TRB:s megalitgravar

och bronsålderns höggravar har SYK-gravarna varit 
mindre framträdande i landskapet. Men en markör 
kan ha varit av blygsammare art och ändå fungerat 
som kommunikationsmedel - skillnaden ligger i vem 
man velat kommunicera med. Ett flatmarksgravfält, 
endast obetydligt synligt ovan jord, är tillräckligt för 
att signalera till dem som känner till sättet att mar
kera gravarna, "de invigda” - en regionalbefolkning 
eller andra som känner till SYK:s materiella uttryck 
i området. SYK:s linjegravfält och deras koppling till 
kommunikationsleder gör att det ligger nära till hands 
att se gravarna med markeringar ovan jord som ett ut
tryck för hävdande av rätt eller företräde till vägen/ 
kommunikationsleden gentemot andra grupper. De 
första spåren av vägar och fynd av hjul härstammar 
i Sydskandinavien från neolitikum. Med tanke på den 
linje utvecklingen följt sedan dess, med ökad och för
bättrad kommunikation, är det rimligt att anta att 
kommunikationen till lands och vatten förbättrats och 
ökat i betydelse under neolitikums gång. Att upprätt
hålla en farbar väg krävde investeringar och därmed 
sannolikt ett behov av att hävda sin ägande- eller 
brukanderätt. En markering i form av gravar kan vara 
ett uttryck för ett sådant behov.

Placeringen av SYK-gravfälten vid färdleder kan 
också diskuteras utifrån vägens funktion som symbol 
för färd. Det föreligger en idémässig parallell mellan 
rörelse i landskapet och rörelse i livet från födelse till 
död. De fysiska färdlederna kan ha haft en parallell 
betydelse som leder för transport av de döda till nästa 
värld. En av SYK-gravarna i Dösjebro hade en form 
och en inre konstruktion som påminde om en båt. Det 
skulle kunna avspegla en föreställning om att över
gången till de dödas värld gjordes via en resa. Kistfärg- 
ningen i grav 43708 tolkades som rester av en stock
kista. Färgningen hade en längdprofil som antyder att 
stocken haft en tvär kortända i den västra änden och en 
mer sluttande i den östra, vilket skulle kunna vara fallet 
om stocken utgjort eller efterliknat en båt. Hocker- 
ställningen liknar fosterställning, vilket är i samklang 
med en föreställning om återfödelse. Gravgåvorna i
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tid var av vikt. Hon gör kopplingar mellan rites de pas
sages och vägkorsen som liminala platser, platser som 
var särskilt lämpliga för handlingar i samband över- 
gångsriter. De liminala platserna skulle till exempel 
underlätta kommunikation mellan levande och döda 
(Rudebeck 2001: 94, 97f). I linje med detta kan knut
punkten i Dösjebro under neolitikum ha tillmätts en 
stark kommunikativ betydelse och ansetts underlätta 
övergången till en annan tillvaro. En knutpunkt mellan 
färdleder i det fysiska rummet skulle kunna utgöra ut
gångspunkten för resor eller ingången till vägar som 
leder till icke-fysiska rum, till exempel de dödas värld.

Sammanfattningsvis kan linjegravfältet i Dösjebro 
på goda grunder sägas vara anlagt vid en väg/ 
kommunikationsled, sannolikt i en knutpunkt där 
både land- och vattenleder mötts, och dessutom på en 
plats som varit av central betydelse både före och efter 
det att gravarna anlagts. Valet av platsen för gravfältet 
kan också ses som ett resultat av en vilja att markera 
rätten till kommunikationsleden och även till en före
ställningsvärld i vilken färdleder varit av betydelse i 
samband med döden. Dessa platsers kommunikativa 
betydelser, uttryckta i linjegravfältet, måste ses som tätt 
sammanvävda.

en av gravarna ger intryck av att man uppfattat till
varon efter döden som något nytt, skilt från de levan
des värld. De kärl som påträffades i gravläggningsnivå 
i A8184 hade en dekor som skiljde sig från huvud
delen av övrig SYK-keramik på platsen, inklusive den 
i fyllningen till samma grav. Dessutom fanns två till 
stora delar upplösta kärl, vilka vid analys visade sig 
vara obrända. Dessa måste anses vara tillverkade för 
själva begravningen. Det kan jämföras med det tidigare 
kända fenomenet med oanvända spån i de skånska 
SYK-gravarna (Knutsson 1995: 107f). Att man fått 
nytillverkade saker som gravgåvor och inte sina gamla 
vanliga ger en känsla av att uppfattningen om till
varon efter döden är något annat, något nytt. Till detta 
nya skulle den döde färdas och linjegravfältens place
ring vid korsningar mellan land- och vattenfärdleder 
kan i detta sammanhang ses som betydelsebärande. 
Elisabeth Rudebeck har i en artikel diskuterat den 
symboliska betydelsen hos platser där kommunika
tionsleder möts under senneolitikum-äldre järnålder 
i Sydskandinavien (Rudebeck 2001). Hon menar att 
kommunikationsknutpunkter i landskapet var av vikt i 
samband med handel, utbyte, begravning, förfäderskult 
och i en kosmologi där avlägsna platser och förgången

Slutord
Gravfältet i Dösjebro är anlagt på en plats som varit 
av speciell betydelse för människor under en anmärk
ningsvärt lång tid - ända från tidigneolitikum till slutet 
av mellanneolitikum och kanske också senneolitikum. 
Palissaden är det som tydligast talar till oss om platsens 
betydelse, men det är sammansättningen av lämningar, 
från alla neolitikums delar som tillsammans befäster 
intrycket. Bland anläggningarna på gravfältet bör för
utom SYK-gravarna särskilt framhållas kistgraven från 
äldre TRB - den första i sitt slag i Skåne - och keramik
depositionen där man på samma fläck nedlagt keramik 
under flera hundra år.

Stridsyxegravarna är placerade inte bara på en bety
delsefull plats, utan också i en kommunikationsknut- 
punkt. Utifrån jämförelsen med andra skånska gravfält 
från perioden håller jag det för högst sannolikt att de 
regelmässigt placerats utmed kommunikationsleden 

Vi underskattar lätt människors rörlighet och kon
taktnät, liksom betydelsen av vägar och färdleder, inte 
minst under neolitikum. Man har färdats längre sträck
or och mentalt överblickat mycket större områden än 
vi vanligen föreställer oss. Säkert har gäster från hela 
Skåne och emellanåt både Bornholm, Danmark och 
Tyskland besökt Dösjebro under mellanneolitikum.
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Summary

The Neolithic Cemetery in Dösjebro
In this paper I present and discuss the archaeological 
investigations of a Middle Neolithic cemetery in 
Dösjebro. Together with the nearby palisade and the 
axe manufacturing sites, which are presented in other 
papers in this book, the cemetery indicates that Dösjebro 
was a place of central importance during the Early and 
Middle Neolithic.

The cemetery consisted of three graves from the 
Middle Neolithic Battle Axe Culture and one grave 
from the Early Neolithic part of the Funnel Beaker 
Culture. The latter had an inner structure with a stone 
cist, and it is the first of its kind to be found in this 
part of Sweden. In addition, three other features on 
the cemetery were dated to the Early Neolithic and at 
least one of them may be a grave. On the site there was 
also a structured deposition of pottery, dated to the 
middle and late parts of the Funnel Beaker Culture, 
with repeated depositions covering a time period of 
several hundred years. It shows several characteristics 
typical for pottery depositions in connection to mega- 
lithic tombs, and it is possible that there has actually 
been a megalithic tomb on the site that is not preserved. 
Other features that were documented close to cemetery 
were a long house, dated to the later part of the Middle 
Neolithic or the Late Neolithic, and several Neolithic 
features of unknown function. One of the features was 
a pit with stones, which may have been the eastern part 
of an Early Neolithic long barrow.

The main focus of this paper is however on the three 
graves from the Battle Axe Culture. The graves had no 
preserved structures above ground, but at least one of 
them seems to have had such markings originally. The 
graves had interesting inner structures and they were 
rich in grave goods Almost no human bones were pre
served but based on body stains and a few tooth frag
ments it was concluded that one of the graves included 
as many as four bodies, one of them a child.

An interesting matter is also the environmental set
ting of the cemeteries of the Battle Axe Culture, both 
in Dösjebro and elsewhere. Based on an analysis of all 
known cemeteries from Scania from this period, it is 
concluded that they were established along roads or 
paths, and sometimes next to crossroads. The latter 
was the case in Dösjebro, where the cemetery was 
placed near the point where a footpath or road crossed 
a small river.

The site in Dösjebro was used for burials and 
ritual activities for at least one thousand years during 
the Early and Middle Neolithic. This long continuity 
may be explained by a combination of different fac
tors: the area was relatively densely populated and it 
was central from the perspective of communication. 
Hypothetically, there may have been a megalithic tomb 
or some similar monument on the site, which acted as 
meeting place and may have attracted ritual activities 
for a long period.
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Appendix: Beskrivning av gravar och andra anläggningar



Hus 1

I detta appendix ges en närmare beskrivning av de gravar 
och andra anläggningar (fig. 21) som diskuterats i artikeln. 

De presenteras i kronologisk ordning, i den mån de när
mare kan dateras. Ritningar, foton och fyndavbildningar 

finns i anslutning till respektive grav/anläggning. När 
fältdokumentationen inte medger angivande av nivå 

över havet på ritningar och foton anges dokumen- 
tationsnivå. Då är en nivå med lägre siffra alltid 

stratigrafiskt över en med högre siffra. Alla 
stenar i stenkonstruktioner är bara avbilda

de en gång och förekommer alltså inte på 
flera avbildningsnivåer. Formangivelserna 

beskrivningarnas inledning syftar på 
nedgravningens form. 14C-dateringar 

anges i texten som kalibrerade med 
1 sigma och finns samlade i tabell 1 

längst bak.

m SYK-gravar

Il Övriga omnämnda tidig- och mellanneolitiska anläggningar

Figur 21. Plan över gravfältet med de anläggningar och anläggningsnummer som presenteras i appendix.

Part of the excavation area with documented features.
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Äldre TRB
Grav 227
Grav, i ytan rund, diameter 1,8 m och djup 0,5 m.

Graven syntes i den avbanade ytan, cirka 12,5 möh, 
som en rund, svag mörkfärgning med ett antal 0,1- 
0,4 m stora stenar.

Detta var den första graven som påträffades på 
platsen och den undersöktes i samband med en av för
undersökningarna (Anderssonm.fi. 1998). Den grävdes 
och dokumenterades skiktvis i plan (fig. 22 och 23).

Gravfyllningen var mycket svagt humös och ljus 
och nedgravningen kunde bara följas i den översta 
delen, där fyllningsmaterialet var något mer humöst.

Graven innehöll i övre delen ett 60-tal stenar i en gies 
packning. Under packningen framträdde strukturen 
av en rektangulär stenkista med ett vällagt, cirka

1,4x0,50 m stort stengolv. Golvet var lagt av 0,1-0,3 m 
stora, flata stenhällar, varav de flesta var bearbetade. 
Kistan var orienterad i ONO-VSV. Den södra lång
sidan och västra kortsidan markerades av kantställda 
flata stenar på vilka takhällar (på cirka 12,4 möh) 
vilade (Andersson m.fl. 1998: 215). Kistan var således 
uppbyggd av sten endast i den södra långsidan och den 
västra kortsidan. Inga spår av konstruktioner av till 
exempel trä kunde iakttas längs de andra gravsidorna. 
I anslutning till kistans södra långsida dokumenterades 
en ”bikammare” bildad av tre större och ett antal min
dre stenar. Inga färgningar som skulle kunna represen
tera gravlagda individer kunde dokumenteras och inga 
fynd som kunde tolkas som gravgåvor påträffades.

Figur 22. Grav 227, stenkonstruktion. Foto från NNV. Stone construction of grave 227. Photo from NNW.
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Nivå 1 schaktyta

Nivå 2

Nivå 3

0 0,5 1 meter

Fyndmaterialet i gravfyllningen var jämnt fördelat, 
utan några iakttagbara koncentrationer, och utgörs av 
227 g keramik och 63 g flinta. Flintan består uteslutande 
av avslag/avfall, varav fyra har slipyta. Keramiken 
härrör med största sannolikhet från ett och samma kärl, 
troligen en trattbägare. Ett par halsskärvor visar att 
övergången mellan hals och buk varit markerad (fig. 3). 
Kärlet är tillverkat i N-teknik, har reducerad insida 
och oxiderad utsida. En stor andel av magringen är 
rosa. Keramiken har mycket stora likheter (vad avser 
färg, magring, tjocklek, ytbehandling, uppbyggnad och 
formen på övergången hals-buk) med keramiken från 
grav 261 som ligger intill. Likheterna är så stora att 
det skulle kunna röra sig om delar av samma kärl som 
deponerats i de två anläggningarna. Ett mindre kärl
fragment (påträffat under den översta stenpackningen 
över ”bikammaren”) har ornering i form av mycket 
små intryck. Från vilken kärldel fragmentet härrör går 
inte att avgöra, men godset överensstämmer med övrig 
keramik i graven. Dekor i form av småintryck vid 
mynningskanten är karaktäristiskt för tidigneolitikum. 
Godset överensstämmer också mycket väl med kerami
ken från den tidigneolitiska boplatsen i Dagstorp.

Två 14C-analyser är utförda och har gett värdena 
450CM1110 f.Kr. (Ua-8787, ej vedartsbestämt) och 
3660-3380 f.Kr. (Ua-25193, ek), det vill säga senmeso- 
litikum respektive senare delen av tidigneolitikum.

Figur 23. Grav 227, planritning, stenkonstruktion i tre nivåer.

Crave 227, stone construction documented at three different levels.
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Trolig grav 261
Nedgravning, i ytan rund, diameter 1,0 m och dj up 0,9 m.

Anläggningen avtecknade sig i schaktytan (12,3 
möh) som en rund, svag mörkfärgning med ett antal 
0,15-0,40 m stora stenar. Den hade stora likheter med 
grav 227 vad gäller storlek, fyllningskaraktär och utse
ende i ytan. Anläggning 261 ytdokumenterades redan 
vid förundersökningen, men undersöktes i samband med 
slutundersökningen. Schakten lades igen efter förunder
sökningen, vilket medför att ytstorleken på anlägg
ningen kan ha minskat något i samband med den andra 
avbaningsomgången. 261 var belägen endast 0,8 m 
söder om grav 227. Anläggningen undersöktes och 
dokumenterades skiktvis i plan (fig. 24 och 25).

Till anläggningen hörde en stenkonstruktion bestå
ende av ett tjugotal stenar i en relativt gles packning. 
På ett djup av 0,4 m från schaktytan återstod endast tre 
stenar av packningen. Dessa var placerade på högkant i 
rad, intill och öster om en mörkfärgning med en storlek 
av cirka 1,0x0,2 m. Färgningen uppfattades i fält som 
färgningen efter en gravlagd individ och man menade 
sig kunna urskilja huvud, bål och ben. Individen be
dömdes vara lagd i svag hockerställning med huvudet 
i söder och ansiktet mot öster. Det är dock, bedömt ut
ifrån fotografier, tveksamt om färgningen håller för en 
så detaljerad tolkning. Färgningen hade en mäktighet 
av cirka 0,3 m.

Nedgrävningskanterna var endast något sluttande 
och botten något skålformad. Nedgravningens form i

plan var rund ned till 0,4 m och därefter snarast oval.
Totalt tillvaratogs 165 g keramik och 158 g flinta 

från 261. Flintan domineras helt av avslag/avfall. 
Ett redskap föreligger i form av en skrapa och två 
av avslagen har retusch (inget slipat). Pluvuddelen 
av keramiken fanns i mörkfärgningen, det vill säga i 
förmodad gravläggningsnivå och kan anses som pri- 
märdeponerad. Ett 30-tal oornerade keramikskärvor 
tillvaratogs. Keramiken härrör huvudsakligen från ett 
och samma kärl (bedömt utifrån godstjocklek, gods
uppbyggnad, magringstyp och magringsmängd samt 
form på fragmenten) och uppvisar mycket stora lik
heter (vad avser färg, magring, tjocklek, ytbehandling, 
uppbyggnad och övergången hals-buk) med kerami
ken från grav 227 som ligger intill. Samtliga fragment 
har ett gods som är av neolitisk karaktär med en stor 
andel rosa magring. Fem mynningsfragment förelig
ger, alla med flat mynningskant och med likartad 
godstjocklek. De härrör sannolikt från samma kärl, 
med utsvängd mynning/hals och en relativt markerad 
övergång mellan hals och buk - säkerligen en trattbä
gare (fig. 3). Godset överensstämmer mycket väl med 
tidigneolitisk keramik från Dagstorpsboplatsen. Ut
ifrån fyndmaterialet kan anläggningen alltså sannolikt 
dateras till tidigneolitikum.

Ett 14C-prov från mistel taget i mörkfärgningen har 
analyserats med resultatet 3910-3660 f.Kr. (Ua-9852), 
vilket ligger inom TNI.
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Figur 25. Anläggning 261, planritning i två nivåer. 

Feature 261, documented at level 1 and 4.



Anläggning 16777
Nedgravning med sten, oval, cirka 1,0x0,6 m och 
0,5 m djup.

Anläggningen framträdde i schaktytan (12,3 möh) 
som en oval, brunsvart färgning, mycket lik 16799, 
orienterad i N-S. Anläggningen var belägen en knapp 
meter NNV om 16799. Den undersöktes och doku
menterades skiktvis i plan (fig. 26 och 27).

Fyra större stenar (0,15-0,40 m) fanns i nedgrav
ningen. Tre av stenarna var ställda på högkant och 
tolkades som en ofullständig kista. På 0,2 m djup från 
schaktytan framträdde en färgning som i fält tolkades 
som färgningen efter en gravlagd individ. Färgningen 
var mycket mörk, med inslag av kolfragment, liksom i 
16799. Den var cirka 0,75 m lång och man menade sig

i fält kunna urskilja konturerna av huvud, bål och ben. 
Individen bedömdes vara gravlagd i hockerställning 
med huvudet i norr och ansiktet mot väster. Färgningen 
hade en mäktighet av cirka 0,2 m. Under färgningen 
kunde nedgravningen följas ytterligare 0,15 m.

Nedgravningen är dokumenterad på ett sätt som 
inte medger tolkningar av dess form.

Fyndmaterialet utgörs av 53 g flinta, uteslutande 
avslag/avfall (inget retuscherat eller slipat). Flintmate
rialet påträffades huvudsakligen i anläggningsytan.

Ett kolprov är artbestämt till ek och 14C-analy- 
serat med resultatet 3890-3630 f.Kr. (Ua-25196), 
vilket faller inom TNI. Provet är troligen taget i 
mörkfärgningen.

N

+ 12,1 möh

Figur 26. Anläggning 16777, planritning 12,1 möh.

Feature 16777.

Figur 27. Anläggning 16777, 12,0 möh. Foto från SO. 

Feature 16777. Photo from SE.
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Anläggning 16799
Nedgravning med sten, oval, cirka 1,7x0,45 m och 
0,45 m djup.

Anläggningen framträdde i schaktytan (12,2 möh) 
som en oval, brunsvart mörkfärgning, mycket lik 
16777, orienterad i NV-SO. Anläggningen var belä
gen en knapp meter SSO om 16777. Den undersöktes 
och dokumenterades skiktvis i plan (fig. 28 och 29).

Två större (0,2-0,35 m) stenar stod på högkant 
längs gravens nordöstra långsida. På ett djup av 0,1 m 
från schaktytan framträdde en mörk men diffus färg- 
ning. Färgningen hade en avlång form, cirka 0,35x0,1

N
n

+ 12,0 möh

0 0,5_____________________1 meter

Figur 28. Anläggning 16799, planritning 12,0 möh. 

Feature 16799, 12,0 m asl.

m, och var orienterad i NV-SO riktning. Den var 
mycket mörk, med inslag av kolfragment, liksom i 
16777. Färgningen hade en mäktighet av cirka 0,2 m. 
Nedgravningen kunde inte vidare följas under färg
ningen.

Nedgravningen är inte dokumenterad på ett sätt 
som medger tolkning av dess form.

Inga fynd påträffades i anläggningen.
Ett 14C-prov bestående av kolfragment av ek är analy

serat med resultatet 3950-3790 f.Kr. (Ua-9849), det vill 
säga TNI. Provet är troligen taget i mörkfärgningen.

Figur 29. Anläggning 16799, 12,0 möh. Foto från V. 

Feature 16799. Photo from W.
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Mellersta TRB

Anläggning 25409
Stenfylld nedgravning, oval, cirka 5,0x0,80 m och 
0,80 m djup.

Anläggningen visade sig i den avbanade ytan (på 
11,9 möh) som en rektangulär mörkfärgning, orien
terad i N-S. Ett antal större (0,2-0,3 m) stenar var syn
liga i ytan. Materialet i fyllningen var till stora delar 
av recent karaktär (flammigt och kraftigt humöst), 
men längs västra långsidan var fyllningen annorlunda, 
jämngrå och svagt humös. På grund av detta bedömdes 
anläggningen vara av hög ålder, men störd av nedgräv- 
ningar i senare tid. Den tolkades i fält som en grav och 
undersöktes som en sådan (fig. 30, 31, 32 och 33).

Anläggningen grävdes och dokumenterades skiktvis 
i plan med en langsgående och två tvärgående profilbän
kar. Profilerna dokumenterades och revs efter hand.

Partierna med recent fyllning representerar ned- 
grävningar i anläggningen i sen tid. Dessa störde tre 
partier i anläggningen och sträckte sig som mest till ett 
djup av 0,5 m (i anläggningens norra del). Dessutom 
dokumenterades ett stort antal stenlyft. Anläggningens 
storlek minskade något på längden och mer på bredden 
med djupet och den i ytan rektangulära formen över
gick gradvis till spetsoval. Fyllningen var, undantaget 
de recenta nedgrävningarna, endast svagt humös.

Anläggningen innehöll en stor mängd sten, på samt
liga nivåer. Stenarna var koncentrerade till anläggning

ens östra del, längs östra kanten av nedgravningen, 
men också centralt i två områden. Mellan de centrala 
stenansamlingarna bildades två stenfria områden, som 
två åtskilda ”rum”. De sentida nedgrävningarna sam
manfaller delvis med dessa stentomma rum, men struk
turen i stenkonstruktionen går igen även i de nivåer 
där de recenta störningarna inte finns. Det finns alltså 
anledning att tro att stenkonstruktionens struktur med 
rumsindelning kan vara ursprunglig.

Inga mörkfärgningar efter gravlagda individer kunde 
dokumenteras. Fyndmaterialet från fyllningen utgörs 
av keramik och flinta. Flintmaterialet består uteslu
tande av avslag/avfall (inget slipat eller retuscherat). 
Keramiken är oornerad, men tillräckligt stora delar av 
ett mynningsparti föreligger för att det ska kunna sägas 
härröra från ett kärl med utsvängd, trattformad myn
ning, antagligen en trattbägare (fig. 34).

Anläggningen låter sig inte närmare dateras än till 
neolitikum, sannolikt TRB på bas av fyndmaterialet. 
Två 14C-dateringar av kol från fyllningen 0,1-0,15 m 
från anläggningens botten har analyserats. Träslaget 
har kunnat bestämmas till al och proven har gett vär
dena 3520-3340 f.Kr. (Ua-9851, pnr 45245 +11,22) 
och 3500-3100 f.Kr. (Ua-25195, pnr 45246 +11,20), 
vilka båda ligger i perioden TNII/MNAI, det vill säga 
mellersta TRB.
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+ 11,70 möh + 11,20 möh

h 0

Figur 30. Anläggning 25409, planritning nivå 11,70 resp. 11,20 möh. Figur 31. Anläggning 25409, planritning med samtliga stenar.

Feature 25409, documented at two levels: 11,70 and 11,20 m as!. Feature 25409 with all the documented stones.
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Figur 32. Anläggning 25409, nivå 11,7 möh. Foto från S. 

Feature 2540, at level 11,70 m asl. Photo from S.

Figur 33. Anläggning 25409, nivå 11,3 möh. Foto från S. 

Feature 25409, at level 11,3 m asl. Photo from S.

Figur 34. Anläggning 25409, keramik från fyllningen. Skala 2:3. Feature 25409, pottery from the filling.
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U-formad ränna 19484
Strax öster om och mellan två av de enskiktade stenan- 
samlingarna (19552 och 20208) undersöktes en U- 
formad ränna (19484, fig. 21). Anläggningens yttermått 
var 3,Ox 1,4 m och den var i det närmaste orienterad i 
Ö—V med öppningen mot öster (fig. 35 och 36). Själva 
rännan var bredastiden västra, slutna delendärdenmätte 
cirka 0,6 m, i övrigt var bredden i huvudsak 0,2-0,3 m. 
Rännans djup varierade mellan 0,2 och 0,3 m och 
i delar av den förekom sten. I dess södra arm var några 
av stenarna lagda med sin längdriktning utmed rän
nans kant. I botten kunde mindre sotfläckar doku
menteras. Mellan den norra och södra armen, mot 
öppningen i öster, fanns två oregelbundet formade,

sotiga områden. Dessa kunde följas till samma djup 
som rännan. Fyndmaterialet från anläggningen utgörs 
av mindre mängder oornerad keramik, varav huvud
delen kan sägas vara av neolitisk karaktär, och ett flint- 
material som domineras av avslag/avfall, men också 
omfattar ett spån och två avslagskärnor.

Ett kolprov av ek från den östra av de två sotfär- 
gade områdena har 14C-analyserats med resultatet 
3500-3120 (Ua-9850), vilket motsvarar TNII/MNAI 
eller mellersta TRB. Det är också den huvudsakliga 
deponeringsperioden för materialet i keramikdeposi
tionen och överensstämmer även med de två datering
arna från den eventuella graven 25409.

N
il

1 meter

Figur 35. Planritning över anläggning 19484 - den U-formade rännan. Feature 19484.
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Figur 36. Anläggning 19484. Foto från O.

Feature 19484. Photo from E.

Mellersta och yngre TRB

Keramikdeposition 18474
På gravfältet kunde en keramikkoncentration, 18474, 
dokumenteras. Den utgjordes av stora mängder tratt- 
bägarkeramik inom ett begränsat område. Anlägg
ningens yta låg direkt under matjorden, som i denna 
del av undersökningsområdet endast uppgick till 
cirka 0,15 m. Keramikkoncentrationen hade en lång
smal, oval form, cirka 5x1,5 m, orienterad i öst-väst 
(fig. 37). Dess utbredning sammanföll med en grund 
nedgravning, vilken i de övre delarna var svår att ur
skilja, eftersom anläggningen omgavs av ett kultur
lager vars färg och karaktär liknade fyllningen. I ned
gravningen förekom enstaka mindre stenar och i östra 
delen av anläggningen var fyllningen sotig och röd
bränd. I denna del var också keramiktätheten som störst

(fig. 38). Totalt tillvaratogs från anläggningen omkring 
15 kg keramik. Förutom keramik fanns ett mindre 
flintmaterial samt en liten mängd brända ben. Flint
materialet, vilket endast omfattar 1,3 kg, utgörs till 
största delen av avslag/avfall. Ett fragment av en slipad 
flintyxa, två spån, en kärna och ett tiotal retuscherade 
flintor tillvaratogs också.

Keramiken från koncentrationen bearbetades till
sammans med övrig neolitisk keramik från undersök
ningarna längs Västkustbanan, men resultatet har valts 
att presenteras här, i samband med SYK-gravfältet till 
vilket den har ett nära rumsligt samband. Materialet 
uppfattades redan i fält ha en annan karaktär än bo
platsmaterialen i lokalområdet. Den metod som använts 
vid analysen av den neolitiska keramiken med avseende 
på dekor samt nedan använda benämningar av TRB- 
perioder finns beskrivna i samband med presentationen 
av den övriga neolitiska keramiken (Lagergren-Olsson 
2003).

Analysen av den dekorerade keramiken i koncen
trationen visar att den huvudsakligen kan dateras till 
mellersta TRB. Materialet omfattar en betydande andel 
bukstrecksornering och vinkellinjer vid mynningen är 
en vanligt förekommande dekortyp. Tvärsnodd, till
sammans med linjeteknik, är de dominerande orne- 
ringsteknikerna. Sammantaget ger detta en datering 
till mellersta TRB (jfr Lagergren-Olsson 2003). Men 
materialet omfattar också keramik som kan dateras 
till yngre TRB, en betydande andel tandstämpeltek- 
nik samt gropornamentik utförd med sneda gropar 
placerade på skuldran. Tvärsnoddsteknik är i områ
det särskilt karaktäristiskt för mellersta TRB, men en 
relativt stor andel av den dekorerade keramiken från 
koncentrationen har dekor utförd i tandstämpelteknik, 
vilket framför allt karaktäriserar yngre delen av TRB. 
Att användandet av tvärsnoddsteknik minskar under 
mellanneolitikum, till förmån för tandstämpel är ett 
sedan länge känt förhållande (t.ex. Mathiassen 1944) 
och har också påvisats gälla i Malmöområdet (Mac 
Svensson Bank, muntl.). I boplatsmaterialen i lokal
området utesluter i det närmaste tvärsnoddsteknik och
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Figur 37. Den framrensade överytan av keramikdeposition 18474. 
Foto från V.

Pottery deposition, feature 18474. Photo from W.

Figur 38. Framrensad yta med keramik i östra delen av 18474. 

Pottery in the eastern part of feature 18474.

tandstampelteknik kronologiskt varandra (Lagergren- 
Olsson 2003), men förekommer på gravfältet i Dösje- 
bro alltså i samma kontext. I keramikkoncentrationen 
påträffades också två fragment stridsyxekeramik (fig. 
39). Båda är ornerade med tandstämplade, parallell- 
skrafferade band, sannolikt vinkelband, vilket är ka
raktäristiskt för den yngre delen av SYK. Dekorens 
utförande har stora likheter med materialet i gravarna. 
I materialet fanns några förekomster av rader av små- 
intryck vid mynningskanten, vilket är typiskt för tidig- 
neolitikum men som förekommer även under senare 
delar av TRB.

Materialsammansättningen i keramikkoncentra
tionen pekar alltså på en lång deponeringsperiod, mel
lersta och yngre TRB och SYK, samt eventuellt också

äldre TRB. Inte någon enskild anläggning på TRB- 
boplatserna i lokalområdet innehåller material som 
kunnat dateras till en så lång period. Utanför megalit
gravar, i Skåne såväl som i Danmark, är ofta stora 
mängder keramik/kärl deponerade. Birgitta Hårdh 
menar att deposition av keramik vid gånggrifter i västra 
Skåne (Hög, Annehill, Gillhög, Västra Hoby och 
Lackalänga) verkar ha deponerats kontinuerligt un
der en längre period (Hårdh 1990: 90, fig. 20-24). 
I keramikkoncentrationen i Dösjebro fanns ansamlingar 
av skärvor från samma kärl som antyder att större de
lar av kärl har deponerats på platsen (fig. 40). Detta 
gjorde att man redan i fält gjorde jämförelser med 
keramikdepositioner utanför megalitgravar.

På keramiken från keramikkoncentrationen före-
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kommer vinkellinjer vid mynningspartiet i en andel 
som är högre än i något av de analyserade boplats
materialen i lokalområdet. Dekortypen har vid tidigare 
studier visat sig vara mycket vanlig i megalitgravs- 
material från regionen (västra Skåne) (Hårdh 1990: 
63). Depositioner utanför megalitgravar uppvisar en 
nästan total avsaknad av gropornerad keramik från 
yngre TRB och endast en liten andel från äldre TRB. 
1 keramikkoncentrationen 18474 finns i och för sig 
gropornerad keramik, men den utgör ett mindre antal 
än i boplatsmaterialen tillhörande mellersta TRB och 
avsevärt mindre än i de som tillhör yngre TRB.

Bland den dekorerade keramiken i 18474 kan också 
åtminstone fem brämbägare identifieras. Kärl av den
na typ är vanligt förekommande i megalitgravsdeposi- 
tioner och dateras framför allt till yngre TRB. De fö
rekommer också i boplatsmaterialen i lokalområdet, 
men i en mycket mer begränsad omfattning i förhål
lande till materialens storlek. Ett av kärlen från kon
centrationen uppvisar en dekor bestående av större, 
krysskrafferade romber kantade av tvärsnodd. Frag

F1065

Figur 39. Stridsyxekeramik från keramikdeposition 18474. Skala 2:3. 

Battle Axe pottery from feature 18474.

mentets välvning indikerar att kärlet varit stort. Detta 
i kombination med dekortypen tyder på att det even
tuellt rör sig om fotskålar - en kärlform som framför 
allt förknippas med megalitgravar. I materialet från 
keramikkoncentrationen finns heller inga lerskivor, 
som annars förekommer i samtliga boplatsmaterial i 
närområdet men som är mycket ovanliga i skånska 
megalitgravsmaterial. Ytterligare ett förhållande som 
skiljer keramikkoncentrationen från boplatsmateria
len är mängdförhållandet mellan flinta och keramik. 
Keramikkoncentrationen innehöll mer än tio gånger 
mer keramik (beräknat på vikt) än flinta. I boplatsma
terialen i lokalområdet är förhållandet det omvända 
- flintvikten är alltid högre, oftast avsevärt högre, än 
keramikvikten.

Ett kolprov från keramikkoncentrationen har ved- 
artsbestämts och l4C-analyserats. Kolet kom från björk 
och gav dateringen 2460-2200 f.Kr. (Ua-9853), motsva
rande övergången MNB/senneolitikum. Denna daterar 
inte keramiken i anläggningen, utan senare aktiviteter 
som avspeglas i till exempel SYK-gravarna.

Figur 40. Keramikansamling i 18474. 

Concentration of pottery in feature 18474.
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Crop 38833
I direkt anslutning till keramikkoncentrationen, nord
ost om denna, dokumenterades en grop (38833, fig. 21) 
som innehöll stora bevarade delar av två speciella kärl. 
Anläggningen var ungefär rund, en meter i diameter 
och 0,25 m djup. Kärlen utgörs av en liten, odekorerad 
”kopp” och ett dekorerat, något större kärl (fig. 41). 
Endast ett par kärlfragment kunde identifieras som till
hört andra kärl än de två nämnda. Koppen är tummad 
och inte remsbyggd som huvuddelen av TRB-keramiken. 
Det dekorerade kärlet är litet med en mynnings- 
diameter på 11,5 cm, har en konkav hals, utsvängd 
mynning och markerad skuldra. Buken är inte speciellt 
rundad. Mynningen är ornerad på insidan med dubbla 
vinkellinjer och schackbrädsmönster. De skrafferade 
fälten i schackbrädsmönstret är fyllda med mycket små 
intryck, eventuellt gjorda med en kort stämpel med 
2-3 tänder. Vinkellinjerna är utförda i linjeteknik. På 
mynningens utsida upprepas den dubbla vinkellinjen. 
Halsen har dekor i form av en stor vinkellinje eller 
ett vinkelband med flera parallella linjer i obestämbar 
teknik. Skuldran markeras av en horisontell linje i sam
ma teknik som vinkellinjen/vinkelbandet på halsen. 
Buken är streckornerad med täta linjer i linjeteknik. 
Alla dekorelement förekommer i TRB. Schackbräds
mönster i kombination med bukstrecksornering före
kommer på brämbägare tillhörande MNII-III (Bagge 
& Kaelas 1950). Formen på kärlet ansluter också del
vis till brämbägare, men är förvrängd och känns mer 
efterhärmande än ett resultat av hantverk inom den lo
kala TRB-traditionen. Också Ornamentiken har ett an
nat uttryck även om elementen och tekniken överens
stämmer med TRB-kulturens. I materialet från Sarup 
IV på Fyn finns ett kärl som i form och dekor är en 
parallell till det dekorerade kärlet i grop 38833 (Ander
sen 1999: 81, Tavle 59:a). Sarup IV dateras till MNIII/ 
MNIV, det vill säga yngre TRB. På basis av dekor
elementen i jämförelse med keramiken i regionen bör 
kärlet dateras till tidigare delen av yngre TRB.

F3997
profil

Figur 4L Keramikkärl från grop 38833. Skala 1:2. 

Pottery from feature 38833.

99



Appendix

100

SYK

Grav 8184
Skelettgrav, oval, cirka 3,0x1,8 m och cirka 1,1 m 
djup.

Graven visade sig i den avbanade ytan (på 12,10 
möh) som en mörkfärgning, oval till formen, cirka 
3,3x2,0 m stor med enstaka stenar. Anläggningen var 
orienterad i N-S riktning. Gravläggningsnivån låg på 
cirka 11,0 möh. Graven undersöktes 1997 under en 
av förundersökningarna av gravfältet (Andersson m.fl. 
1998) och dokumenterades skiktvis i plan utan profil
bänkar (fig. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 och 50).

Till gravkonstruktionen hörde en stenkonstruktion 
med cirka 250 större stenar. En ramformig konstruk
tion med större stenar (de fiesta 0,25-0,40 m) i ned
gravningens kanter kunde följas från ytan, där den först 
framträdde i norra respektive södra kortändan, till ett 
djup av en knapp meter. Fyllningen innanför stenramen 
bestod, liksom alven i området, av fin sand.

I gravens norra del fanns innanför stenramen ett 
mindre antal stenar och på drygt 0,4 m djup, i samma 
del strax norr om gravens mitt, framkom en mindre 
stenansamling bestående av huvudsakligen mindre 
sten än i ramen. Stenansamlingen sammanföll med en 
mörkfärgning. Under stenansamlingen, liksom i gra
vens övriga delar vidtog ett sandskikt, tämligen fritt 
från sten och delvis bestående av till synes steril sand.

Under sandskiktet dokumenterades en stenpack- 
ning som täckte hela gravens utbredning innanför sten
ramen. Packningen låg på nivån för stenramens undre 
delar och något under denna. Den utgjordes av omkring 
0,2-0,3 m stora stenar, alltså i genomsnitt något mindre 
stenar än i ramen. Under denna heltäckande packning 
innehöll gravfyllningen endast enstaka stenar.

På 11,3 möh (0,8 m från schaktytan), i nivå med 
stenramens undre del och ett par dm ovanför gravlägg
ningsnivån framträdde mörkfärgningar längs gravens 
kanter. Färgningarna utgjordes av smala (cirka 8-15 cm) 
stråk och tolkades i fält som kistfärgningar. Kistans 
storlek kan uppskattas till cirka 2,7x1,3 m. Färgning
arna låg utbredningsmässigt huvudsakligen innanför 
stenramen, men hade ett större omfång än stenpack- 
ningen. Färgningarna kunde följas 0,2 m ned och blev

tydligare efter hand. Ytan innanför färgningarna blev 
gradvis mindre med djupet. Strax ovanför gravlägg
ningsnivån täckte en färgning hela graven.

Ytterligare en mörkfärgning, i den ytliga delen av 
graven, dokumenterades. Den utgjordes av en cirka 10 
cm bred remsa tangerande den yttre begränsningen av 
stenramen, längs gravens västra långsida, och förekom 
bara på cirka 12,0-11,9 möh. Det är oklart vad färg- 
ningen representerar.

På gravläggningsnivån (11,0 möh), 1,1 m under den 
avbanade ytan, fanns färgningar efter fyra individer 
(A, B, C och D), men bevaringsförhållanden medgav 
endast att tandemalj från två av dem bevarats. Längst 
i söder fanns färgningen efter individ A. Konturerna 
av huvud, bål och ben kunde urskiljas och individen 
bedöms ha begravts i kraftig hockerställning med 
huvudet mot söder och ansiktet mot öster. Av storleken 
på färgningen att döma rör det sig om en vuxen individ. 
Bakom huvudet påträffades en stridsyxa av bergart 
(F565), vilken uppfyller kriterier som gör att den kan 
föras till Malmers grupp E:2, men också har likheter 
med grupp C:2. Vid huvudet låg också en slipad tunn- 
bladig yxa (F558) av variant 1 och ett bärnstensföre- 
mål, eventuellt ett fragment av en lång cylinderformig 
pärla (F550). Vid höftpartiet fanns en tjockbladig, 
slipad och håleggad yxa (F557) av variant 1, ytter
ligare ett bärnstensfynd i form av en oregelbunden 
eller eventuellt omborrad hängeformig pärla (F549), 
två flintspån (F559 och 563) samt ett mindre kärl 
(F555). Kärlet kan närmast parallelliseras med Mal
mers grupp L:1 (Malmer 1962), men saknar den för 
grupp L typiska insidesorneringen. Det är dekorerat 
med horisontella, parallella linjer över hela kärlytan. 
Linjerna är utförda i tandstämpelteknik, med en grovt 
tandad stämpel. Botten har en korsformig dekor (typ 
2a enl. Malmer) i tandstämpelteknik. Kärlet låg på en 
av de enstaka större stenar som fanns i gravläggnings
nivån. Ytterligare två kärl, ett större (F551) och ett 
mindre (F552), samt ett flintspån (F560) framkom vid 
fotpartiet av individ A. Av det större kärlet är endast 
upplösta fragment bevarade. På ett fragment kan man
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Figur 42. Planritning över stenkonstruktion på fyra olika nivåer i grav 8184. De angivna nivåerna över havet avser stenarnas toppmått. 

Stone construction in grave 8184 documented at four different levels.
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554

I I Kistfärgning 
© Keramikkärl 

cc= Stridsyxa

Håleggad yxa 

cd Tunnbladig yxa 

n Tand, vuxen 

■ Tand, barn 

• Bärnsten 
0 Flintspån

Figur 43. Grav 8184 - planritning med kroppsfärgningar, gravgåvor och kistfärgning. 

Crave 8184 with body stains, grave goods and coffin.

ana en dekor i form av V-stallda linjer, troligen vinkel
linjer. Det mindre kärlet vid den gravlagdes fötter kan 
parallelliseras med Malmers grupp J:3 (Malmer 1962). 
Det är dekorerat med horisontella linjer på mynnings- 
partiet och vinkellinjer på resten av ytan. Botten har 
ett stjärnliknande mönster (grupp 2 enl. Malmer). 
Dekoren är utförd i tandstämpelteknik, och tänderna 
på stämpeln har varit relativt grova. Den stämpel som 
använts för linjerna på mynningspartiet är mer avlång i 
förhållande till den som använts för vinkellinjerna. Vid 
knäet hittades ytterligare ett flintspån (F450).

Strax norr om gravens centrum framkom en färg- 
ning efter individ B. Färgningen var otydlig, men an
tydde att individen gravlagts på samma sätt som A,

det vill säga i hockerställning med huvudet mot söder 
och ansiktet mot öster. Vilande mot den västra ned- 
grävningskanten, bakom nacken på den döde, låg en 
tjockbladig, slipad håleggad yxa (F556) av variant 1, 
stående med eggen snett uppåt. Något söder om denna 
framkom en stridsyxa (F566) som typologiskt uppfyller 
kriterier för både gruppen C:2 och E:2 (Malmer 1962). 
Strax intill den låg ett flintspån (F562). Stridsyxan och 
flintspånet var placerade framför huvudet på individ 
B. Vid knäet framkom ett bärnstensföremål, en hänge- 
formig pärla (F546) och vid fotpartiet ett kraftigt upp
löst keramikkärl (F554).

Längst i norr i graven identifierades färgningen efter 
ytterligare en individ, C. Denna färgning var otydlig,
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Figur 44. Framrensad överyta på grav 8184. Foto från S. Figur 45. Stenramen i grav 8184. Foto från S.

Surface of grave 8184. Photo from S. Stone frame in grave 8184. Photo from S.

men härrör troligen från en vuxen individ och krop
pens position har sannolikt varit hockerställning. NÖ 
om färgningen, i kanten av graven, påträffades ett flint
spån (F561). I västra delen av färgningen påträffades 
vad som i fält tolkades som ett upplöst kärl (F553) och 
som togs upp i preparat. Det har vid keramisk analys 
visat sig inte utgöra keramik, utan någon form av sand
sten. Tandemalj och en rundoval, ljus färgning visar 
att huvudet legat i SÖ delen av färgningen. Detta parti 
upptogs i preparat. Tandemaljen och spår av kraniets 
övriga anatomi vid undersökningen av preparatet, visar 
att den döde legat med ansiktet mot öster. Intill huvu
det återfanns två bärnstenssmycken i form av en hänge- 
formig pärla och en ring (enligt Malmers definition)

(F547 och F548). Cirka 10 cm V om det upplösta kra
niet från individ C återfanns ett molart tandfragment 
av en mjölktand. Det visar att det i graven, förutom 
de tre individer som kan beläggas utifrån färgningar, 
gravgåvor och tandfragment, även gravlagts ett barn, 
individ D.

Fyndmaterialet från gravfyllningen utgörs av kera
mik och flinta. Totalt tillvaratogs knappt ett kilo flinta 
och drygt 100 g keramik. Keramiken är fragmenterad, 
inga fragment väger mer än 10 g och medelvärdet ligger 
på något eller ett par gram. Flintmaterialet domineras 
helt av avslag och avfall, varav två är retuscherade och 
två har slipyta. Förutom 12 spån föreligger endast en 
borr och en skrapa.
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Fyndtätheten i fyllningen var högst i gravens nedre 
del, det vill säga i den undre fyllningen, mellan den 
heltäckande stenpackningen och gravläggningsnivån. 
Fyndmaterialet från denna undre fyllning består av 51 
g keramik och 150 g flinta. Den senare utgörs nästan 
uteslutande av avslag och avfall, men omfattar även två 
spån. Sju av kärlfragmenten i undre fyllningen (cirka 
hälften av keramikvikten) är ornerade. Ornamentiken 
är utförd i tandstämpelteknik och de mönster som kan 
urskiljas är vinkelband och linjer vid mynningen. Tand- 
stämpelintrycken på keramiken i fyllningen är mycket 
enhetlig och har utförts med fina, grunda stämplar. 
Godset är huvudsakligen tunt.

I stenpackningen som överlagrade den undre fyll
ningen fanns endast en mindre mängd fynd, sam
manlagt 42 g flinta och 8 g keramik. Flintan utgörs 
av avslag/avfall, ett med slipyta och ett ythuggnings- 
avslag, och keramiken saknar ornamentik.

I den övre fyllningen ovan den heltäckande sten
packningen fanns 46 g keramik och 322 g flinta. Då 
har den översta delen, 0,1 m, av lagret inte medräknats, 
eftersom risken för inblandning av fynd som inte tillhör 
gravläggningen bedömdes som stor. Fem kärlfragment 
har dekor (cirka en femtedel av totala keramikvikten 
i denna del av fyllningen), alla i tandstämpelteknik. 
Vinkelband och en eventuell förekomst av botten- 
ornering i form av stjärnmönster kan urskiljas. Tand
stämplarna har också i denna del av fyllningen haft 
små tänder i förhållande till de som använts till kärlen 
på gravläggningsnivå och är också grundare intryckta. 
Ett fragment (F530) har litet djupare intryck, men 
fortfarande små tänder. Flintmaterialet från den övre 
gravfyllningen omfattar fem spån, men består i övrigt 
huvudsakligen av avslag och avfall, varav ett retusch
erat.

De mönster i dekoren som kan urskiljas på kerami
ken i den övre gravfyllningen utgörs av vinkelband, i 
några fall breda, och av horisontella linjer vid myn
ningen. Breda vinkelband i tandstämpelteknik hör 
enligt Malmers definition till grupp G, men vinkel
band förekommer också i grupp H. Horisontella linjer

i tandstämpelteknik förekommer i flera av de yngre 
grupperna, nämligen i F (enstaka), H, J, K, L och O.

Nedgravningen var oval och gradvis avtagande i 
storlek med djupet. I gravläggningsnivån var nedgräv- 
ningskanten svårbestämd, men utbredningen kunde 
uppskattas utifrån stenar i fyllningen tillhörande grav
konstruktionen samt de mörkfärgningar som tolkats 
som kistfärgningar. Gravnedgrävningen på gravlägg
ningsnivå hade en utbredning som endast avvek från 
utbredningen i schaktytan med cirka 0,5 m på längden 
och lika mycket på bredden. Nedgravningens botten 
uppfattades i fält som plan och formen kan närmast 
beskrivas som ett ovalt badkar.

I anslutning till gravens södra kortsida framkom i 
schaktytan två stolphål.

De två kompletta kärlen i grav 8184 tillhör Mal
mers grupp J:3 respektive L:l, vilket indikerar en 
datering till yngre delen av SYK. Period 5 inleds en
ligt Malmer med uppdykandet av J-keramik. Keramik 
tillhörande grupp L är så sparsamt förekommande att 
den inte låter sig dateras med större säkerhet (Malmer 
1975: 27), men har i Skåne påträffats tillsammans med 
H:3-keramik och då daterats till början av period 5. 
Förekomsten av ett J-kärl i graven ger alltså en datering 
till tidigast period 5, vilket förekomsten av L:1-kärlet 
inte motsäger.

Stridsyxor tillhörande grupp E:2 har tidigare inte 
påträffats tillsammans med keramik i Skåne, men 
i Mälarområdet har de hittats tillsammans med J- 
keramik i fem fall och med O-keramik i ett fall, vilket 
ger en datering till period 5-6 (Malmer 1975: 97). 
Stridsyxor av typ C:2 har i Skåne påträffats med G:3- 
och H:1-keramik, vilket daterar yxtypen till tidigast 
period 4 (Malmer 1975: 97). Fynd tillsammans med 
keramik i övriga delar av landet ger dateringar av 
stridsyxetyp C:2 till period 3-5.

De två tjockbladiga, håleggade yxorna är av variant 
1, vilken förekommer under hela SYK. Den tunnbladiga 
yxan är av variant 1, vilken också den förekommer 
under hela SYK (Malmer 1975: 76). Bärnstenssmyck- 
ena kan inte närmare dateras inom SYK.
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Figur 46. Den undre, heltäckande färgningen i grav 8184. Foto från S. 

Colouring in the bottom of grave 8184. Photo from S.

Den ramformiga stenkonstruktionen uppträder en
ligt Malmer med början i period 3, men förekommer 
också i period 4 och en bra bit in i period 5 (Malmer 
1962: 196).

Fyndmaterialet och den inre konstruktionen daterar 
således graven till sen SYK, tidigast period 5.

De två 14C-dateringar som föreligger från graven 
har gett värdena 2870-2490 f.Kr. (Ua-9389, hassel, 
björk, ask och ek, ingen med högre egenålder än 30 
år) respektive 2480-2210 f.Kr. (Ua-25194, asp och 
poppel, med en egenålder av högst 25 år), det vill säga 
tidigare respektive senare delen av MNB. Båda pro
verna härrör från vad som i fält tolkades som kist- 
färgning.
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Figur 47. Yxor från gravläggningsnivån i grav 8184. Skala 1:2. Se också fig. 4. Axes from grave 8184.
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Figur 48. Keramikkärl från gravläggningsnivån i grav 8184. Skala 2:3. Pottery from grave 8184.
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Figur 49. Flintspån (skala 2:3) och bärnstenspärlor (skala 1:1) från gravläggningsnivån i grav 8184.

Flint blades and amber beads from grave 8184.
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Figur 50. Keramik från fyllningen i grav 8184. Övre fyllning: F505, F507, F527, F530 och F542. Undre fyllning: F500, F502, F 508, F510, F520, F523 och 
F539. Skala 2:3.

Pottery from the filling of grave 8184.
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Grav 43708
Grav, oval, cirka 2,4x1,3 m och cirka 0,35 m djup 
(fig. 51, 52 och 53 ).

Anläggningen framträdde i schaktytan (11,9 möh) 
som en oval mörkfärgning orienterad i Ö-V. I mitten 
av anläggningen fanns ett mörkt humöst, rektangu
lärt parti, vilket i fält tolkades som en kistfärgning. 
Det var cirka 2,0x0,45 m stort, hade i plan skarpa, 
raka kanter och var klart avgränsat från den yttre, 
något diffusare färgningen. Anläggningen undersöktes 
i kvadranter. Grav 43708 var en av de två gravar som 
saknade stenkonstruktion.

Den ljusare färgade nedgravningen var cirka 0,3 m 
djup och den mörkare kistfärgningen cirka 0,2 m. 
Både nedgravningen och kistfärgningen hade rundade 
bottnar i tvärprofil. Nedgravningen var öppet skålfor- 
mad med svagt sluttande kanter medan kistfärgningen 
var mer sluten/brant/rak. Kistfärgningen sträckte sig 
ända ut i kanterna på nedgravningen i kortsidorna. 
Av kistfärgningen att döma har kistan haft sluttande 
kortsida i den östra änden och en mer rak/brant i den 
västra. Längs delar av nedgravningens kant kunde en 
några cm bred mörkfärgning följas.

Inga färgningar som skulle kunna motsvara grav- 
lagda individer kunde iakttas.

Åtta stolphål dokumenterades i anslutning till 
grav 43708. Sju av dem undersöktes. Vid gravens 
östra kortsida dokumenterades fyra stolphål, place
rade i rad parallellt med kortsidan. Stolphålens djup 
varierade (0,1-0,25 m), liksom diametern i ytan 
(0,07-0,33 m), men fyllningskaraktären, brungrå, 
svagt humös sand, var densamma. Även i anslutning 
till gravens västra kortsida undersöktes fyra stolphål, 
placerade i en svagt bågformad linje längs kortsidan. 
Djupen på stolphålen varierade även här (0,04- 
0,24 m), liksom diametern (0,13-0,30 m). Fyllningen 
i de två nordligaste överensstämde med fyllningen 
i stolphålen öster om graven, medan de två sydliga 
hade en ljusare, mycket svagt humös fyllning. Inga 
tecken på att stolparna lutat kunde iakttas. Stolphålen 
innehöll inga fynd.

Fyndmaterialet från själva graven utgörs av 196 g 
flinta och 35 g keramik och härrör huvudsakligen från 
kistfärgningen. En tunnbladig, håleggad flintyxa på
träffades nära botten och i kanten av kistfärgningen 
i västra delen. Yxan var deponerad med eggen mot 
söder och motsvarar närmast Malmers variant 3 (Mal
mer 1975: 76). Övrigt flintmaterial (55 g) var spritt i 
anläggningen och utgörs uteslutande av avslag/avfall 
(inget retuscherat eller slipat) varav ett fåtal var brän
da. Keramiken påträffades i kistfärgningens östra del 
och tolkas som tillhörande gravgåvorna. Fyra av frag
menten har dekor. Ett är ornerat med tre horisontella, 
tandstämplade linjer vid mynningen (F2043a). Ytter
ligare två fragment har dekor i tandstämpelteknik 
(F2042 och F2043b). Mönstret går inte att fastställa i 
något av fallen, men F2043 a och b härrör sannolikt 
från samma kärl bedömt utifrån utseendet på tän
derna på den använda tandstämpeln. Tandstämpelns 
karaktär överensstämmer också med materialet från 
fyllningen i grav 8184. Det fjärde ornerade fragmentet 
(F2043c), sannolikt ett hals- eller mynningsfragment, 
har dekor bestående av en horisontell rad små finger
intryck där avtrycket av nageln också är synligt. De 
oornerade fragmentens gods är av neolitisk karaktär, 
större delen av ett relativt tunt gods.

Tandstämplade, horisontella linjer vid mynningen 
är vanligt förekommande på (åtminstone) G-, H- och 
J-kärl. Tandstämplade vinklar/vinkelband är karak
täristiskt för F-, G- och Fl-keramiken enligt Malmer, 
det vill säga yngre delen av SYK. Ornamentik utförd 
med nagelintryck är också karaktäristisk för SYK- 
keramik, grupp M (Malmer 1962: 34f).

Den tunnbladiga, håleggade yxan, variant 3 före
kommer under hela SYK, sannolikt rikligare i de senare 
perioderna eftersom den påträffats tillsammans med 
H- och J-keramik (Malmer 1975: 76).

Fyndmaterialet ger alltså en sannolik datering till 
yngre delen av SYK.

Från grav 43708 föreligger två 14C-dateringar. 
Kolet som analyserats påträffades i botten av graven 
och kunde artbestämmas till ask respektive björk.
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Figur 51. Planritning över grav 43708 med anslutande stolphål och läget för yxan. Grave 43708 with post-holes and the position of the axe.

Dateringarna har gett resultaten 2870-2490 f.Kr. 
(Ua-25192, ask) och 2460-2200 f.Kr. (Ua-9854, 
björk), vilket ligger i tidigare respektive senare delen 
av MNB. Ytterligare ett 14C-prov, från ett av stolp- 
hålen (43736) tillhörande grav 43708, har analyserats 
och gett ytterligare en sen MNB-datering, 2580-2350 
f.Kr. (Ua-9855, ek).

Figur 52. Grav 43708 under utgrävning. Yxan syns i bildens mitt. 
Foto från V.

Grave 43708 during excavation. The axe is visible in the centre. 
Photo from W.
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F2386

Figur 53. Fynd från grav 43708. Skala 2:3 Crave goods from 43708.
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Grav 25793
Grav, oval, cirka 2,8x1,8 m och 0,5 m djup (fig. 54, 
55 och 56).

Anläggningen framträdde i den avbanade ytan (11,9 
möh) som en oregelbunden, diffus färgning. Bärgning
en var något avlång/oval, orienterad i NO-SV. Centralt 
fanns en mörkare, likaledes något oval, färgning, cirka 
1x2 m, också den orienterad i NO-SV. Graven under
söktes och dokumenterades skiktvis i plan, i tre delar 
med en tvärgående profil i Ö-V och en langsgående i 
N-S i gravens norra del.

Graven saknar stenkonstruktion med undantag för en 
ensam, centralt placerad sten.

Inga färgningar efter gravlagda individer kunde 
iakttas. Den inre mörkfärgningen bedömdes redan i 
fält inte utgöra färgning av en gravlagd individ. Bärg
ningen hade ett djup av cirka 0,1 m. Den yttre, diffusa 
färgningen fortsatte under den mörkare färgningen och 
blev, med djupet mer diffus och oregelbunden (det vill 
säga nedgravningen var svår att följa). Nedgravningens 
begränsningar framträdde dock med större tydlighet 
i profil. På ett djup av 0,25 m från schaktytan fram
trädde ytterligare en mörkfärgning, cirka 2 m lång och 
0,4-0,5 m bred, bestående av humös sand med inslag av 
lera och uppstickande, mörkfärgade lerklackar. Mörk
färgningen var bredast och tydligast i den södra delen 
och smalnade av på mitten. Centralt i mörkfärgningen 
fanns en större sten, cirka 0,20x0,15 m stor. I anslut
ning till stenen påträffades ett tiotal bärnstensföremål 
och keramik, vilka bedömdes utgöra gravgåvor. Enligt 
Malmers definitioner utgörs bärnstenssmyckena av en 
skiva (B4103), en ring (B4105), fyra hängeformiga pär
lor (B4101, B4104, B4106 och B4108), en diskusformig 
pärla (B4099b) och två oregelbundna pärlor (B4099a 
och B4100). Dessutom påträffades ytterligare fem 
bärnstensfragment, sannolikt från minst två pärlor/ 
smycken. Smyckena påträffades i två grupper. Sju av 
dem låg på en rad i cirka Ö-V riktning strax söder om 
den centralt placerade stenen. Övriga låg i en grupp 
cirka 0,3 m norr om raden.

F4108Z 
F4102WF4101 
'i » F4103

14107«,
M,0F41041 * • F4099 a och b/ 

/F4105 .7

F4/00

• Bärnsten

0 0,5 1 meter

Figur 54. Planritning över grav 25793 med bärnstenspärlornas lägen. 

Positions of the amber beads in grave 25793.
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Keramiken påträffades i ett begränsat, cirka 1,2x0,3 m 
stort område på ömse sidor om stenen. Den var i mycket 
dåligt skick och upptogs i preparat. Ett av fragmenten 
(F4109) är ornerat i tandstämpelteknik. Dekoren ut
görs av två divergerande, något böjda linjer. Den har 
likheter med ett bottenmotiv som finns på skärvor från 
grav 8184 (F552) och från kulturlagret i anslutning till 
palissaden (F624).

I gravfyllningen påträffades 10 g (två fragment) flinta 
bestående av avslag/avfall. Ett av fragmenten var bränt.

Alven under graven utgjordes av ler- och sandlinser 
som avlöste varandra.

Nedgravningen hade, förutom i södra delen, i det

närmaste vertikala nedgravningskanter och plan botten. 
Formen kan liknas vid ett badkar, sluttande i ena kort
sidan (den södra).

Den tandstämpelornerade skärvan och bärnstens- 
smyckena daterar graven till SYK, men inte mer precist 
än så. Bärnstenssmycken förekommer enligt Malmer 
huvudsakligen tillsammans med tidig, vinkelbands- 
ornerad SYK-keramik, men detta baseras bara på 3 av 
5 slutna gravfynd av bärnstenssmycken och keramik, 
vilket gör dateringsgrunden allt för osäker för att 
tillämpas här.

Inget material lämpligt för 14C-dateringar tillvara
togs från grav 25793.

Figur 55. Fyndnivån i grav 25793. Foto från S. The level of the grave goods in 25793.
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F4099a F4099b F4105

F4102 F4109

Figur 56. Bärnstenssmycken samt en tandtämpelornerad keramikskärva (F4109) från grav 25793. F4102 och F4109 i skala 2:3, övriga i skala 1:1. 

Amber beads and a piece of pottery from grave 25793.
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RAÄ 25 i Dagstorps sn, "Hansens grav"
Ytterligare en SYK-grav är registrerad i närheten av 
gravfältet. I samband med jordbruksarbete år 1920 på
träffades ett stenröse, vilket bröts upp. Vid samtal med 
lantbrukaren framkom att röset varit cirka 2x 1-1,5 m 
stort, 1-2 ”stenar” djupt och orienterat i N-S. Graven 
låg på en alns djup och stenarna var ”ovanligt stora, 
flera af en mansbördas storlek”. Under stenarna hade 
lantbrukaren hittat och tillvaratagit en båtyxa, en hål- 
eggad yxa och två flintspån (SHM 16438:1-3, fig. 57). 
Stridsyxan kan närmast parallelliseras med Malmers 
grupp D, möjligen C (jfr Malmer 1962: 614f, Abb. 
110, 111), vilka i Skåne/Blekinge påträffats i gravar 
tillsammans med G- och H-keramik, det vill säga yngre 
SYK. Den håleggade flintyxan är, enligt Malmers defi
nition, en tjockbladig, håleggad yxa av variant 2 och 
tillhör således yngre SYK. Dessutom hade lantbruka
ren påträffat ett fragmentariskt kärl, enligt uppgift med 
”snörornament", vilket han slängt tillbaka i graven. 
Hansen återvände hösten samma år för att närmare 
undersöka platsen för graven. Trots att ett område om 
cirka 300 m2 avsöktes kunde han inte finna vare sig 
keramikskärvor eller andra föremål. Han noterade en
dast några få stenar cirka 60-70 cm under markytan 
(brev till Riksantikvarien 1920, SHM inv.nr 16438).

Platsen för graven beskrivs som liggande ”cirka 200 
m rakt söder om gården, 30 m söder om landsvägen 
från Dösjebro station mot Södervidinge; gårdens nr. 
är 6. Dagstorps socken”. Anläggning 25409 på gravfäl
tet i Dösjebro är belägen just 30 m från landsvägen och 
visar också tydliga tecken på omgrävning i senare tid. 
Möjligheten verkade således finnas att den undersökta 
25409 skulle kunna vara densamma som påträffades 
1920, vilket antogs vid tidpunkten för utgrävningen. 
Men varken markfastigheten eller gården ett par hun
dra meter norr om gravfältet har haft beteckningen nr. 
6 i Dagstorps sn. På den ekonomiska kartan från 1912 
har fastigheten kart-nummer 6, vilket refererar till det 
register med vilket kartnumren översätts till jordeboks- 
eller fastighetsnummer. Möjligheten föreligger i och för 
sig att Hansen tagit fel på kart- och fastighetsnummer, 
men detta borde ha framkommit vid samtal med lant
brukaren. Dessutom tillhörde år 1920 ägan med det 
undersökta gravfältet Södervidinge socken och inte 
Dagstorps (enligt uppgift från nuvarande kyrkoherde i 
Dagstorps församling). Den av Hansen beskrivna gra
ven bör därför snarare motsvara RAÄ 25, så som den 
är utmärkt i fornlämningsregisret, cirka 500 m ONO 
om gravfältet.
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SHM 16438:1

SHM 16438:3 SHM 16438:2
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Figur 57. Yxor (skala 1:2) och flintspån (skala 2:3) från RAÄ 25 i Dagstorps sn, "Hansens grav". 

Crave goods from a Battle Axe grave (RAA 25) discovered in 1920 close to the cemetery.
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Neolitikum i allmänhet

Hus i
På gravfältet dokumenterades en tvåskeppig huskon
struktion, ”hus 1”. Huset var orienterat i NNV-SSO 
och var beläget cirka 25 m öster om grav 8184 (fig. 21). 
Formen var aningen trapetsoid och dimensionerna cirka 
16x5,5-6,2 m. Minst två faser kan urskiljas och huset 
har flyttats cirka en meter i nordlig eller sydlig riktning 
vid ombyggnaden. Konstruktionen i de två faserna har 
varit i det närmaste identiska (Artursson m.fl. 2003: 
84). Huset kan på typologiska grunder inte närmare 
dateras. Huset har karaktäriserats som tillhörande en 
grupp kallade ”rektangulära hus utan väggränna” 
(Artursson m.fl. 2003: 84). Typen är endast represen
terad av ett fåtal exempel i södra och mellersta Skandi
navien, varför dateringen inte är helt klarlagd. Fynd
materialet från fyllningen i stolphålen tillhörande huset 
är av neolitisk karaktär. Två slipade flintyxfragment 
påträffades, varav det ena sannolikt härrör från en 
håleggad yxa. Två ornerade kärlfragment tillvaratogs 
också, båda med dekor som kan dateras till mellan- 
neolitikum. Dekoren utgörs på det ena fragmentet av 
horisontella rader avlånga intryck på mynning/hals, 
en dekortyp som förekommer på boplatskeramik till
hörande TRB i området. Godset har, vad gäller upp
byggnad och magring, också större likheter med TRB- 
keramik än den SYK-keramik som påträffats i gravarna 
på platsen. Det andra dekorerade fragmentet från hus 
1 har en dekor som tolkas som ett vågrät, snedskraffe- 
rat band. Godset och bandets utformning har likheter 
med den klockbägarkeramik som påträffades på plat
sen. Det är dock snedskrafferat till skillnad från klock- 
bägarkeramiken som är krysskrafferad. Fragmentet är 
vittrat, vilket gör att orneringstekniken inte säkert kan 
fastställas. Det är inte helt omöjligt att den är utförd i 
tandstämpel och i så fall skulle fragmentet kunna till
höra SYK. Materialet i stolphålen kan inte direkt kny
tas till huset, men keramiken och frånvaron av yngre 
material (vilket förekommer i lagret som fanns ovanpå 
huslämningen) indikerar en datering till neolitikum. 
Två kolprov från stolphål tillhörande den takbärande 
konstruktionen, ett från respektive fas, har ,4C-date-

rats med resultaten 3020-2700 f.Kr. (Ua-9848) och 
2290-2030 f.Kr. (Ua-25190). Dateringarna ligger i 
MNA/MNB respektive förra delen av senneolitikum 
och ligger litet för långt från varandra för att det ska 
vara sannolikt att de speglar husets användningstid. En 
typologisk datering av huset till senneolitikum har an- 
getts som den mest sannolika (Artursson m.fl. 2003: 
87). I materialet från gravfältet finns ett kärlfragment 
med dekor i form av vulst (i lager 105) som eventuellt 
kan dateras till senneolitikum. Dessutom har ett kärl
fragment påträffats som kan kopplas till klockbägar- 
kultur. Det utgörs av ett mynningsfragment i rödaktigt, 
tunt gods ornerat med horisontella (minst två), kryss- 
krafferade band (fig. 5). Dessa fynd indikerar aktivitet 
på platsen även under senneolitikum.

Husets riktning (NNV-SSO) avviker från den under 
senneolitikum dominerande riktningen Ö-V. Det går 
inte att säga om det avviker i förhållande till SYK-hus, 
eftersom kända huskonstruktioner från denna period 
är så få att ingen dominerande riktning med säkerhet 
kan utläsas.

Husliknande konstruktioner med koppling till be
gravningar tillhörande SYK har vid tidigare tillfällen 
dokumenterats. I Turinge socken i Södermanland har 
ett ”dödshus” från SYK undersökts, bestående av en 
väggränna i vilken brandgravar var placerade (Lind
ström & Boije 2000, se beskrivning i samband med 
den U-formade rännan). Till konstruktionen hörde 
också ett antal stolphål, placerade i hörnen och cen
tralt. En rännkonstruktion, men utan stolphål, daterad 
till yngre SYK har också dokumenterats i Veddige, 
Halland (Särlvik 1975). Dödshus har också doku
menterats i gropkeramiska (GRK) sammanhang. På 
Bollbacken i Västmanland påträffades en konstruk
tion av rännor och stolphål som tolkats som ett hus 
med rituell funktion (Artursson 1996: 61ff, 66). 
Fyndmaterialet i konstruktionen tillhör GRK, men på 
platsen finns även SYK-material och 14C-dateringarna 
är i överensstämmelse med dödshuset i Gläntan, 
Södermanland (Artursson 1996). Huskonstruktioner
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med rännor finns också i TRB-kontexter på Jylland 
(Fabricius & Becker 1996). Gravkammare med kraf
tig konstruktion som kan liknas vid ”hus” har vid ett 
flertal tillfällen kunnat dokumenteras i enkeltgravs- 
sammanhang på Jylland (Hvass 1989). Dessa består i 
huvudsak av rännkonstruktioner och inte, som i fallet 
med huset på gravfältet i Dösjebro, rena stolpkon- 
struktioner. Men fenomenet med konstruktioner av 
kammare och mindre rum/hus kopplade till SYK- och 
EGK-gravar förekommer på flera håll. Väljer man att 
förlägga huset i Dösjebro till en tidsperiod samtidig 
med gravfältet skulle det alltså kunna kopplas till 
ritualerna kring begravningarna.

Slagplatser
I anslutning till gravfältet dokumenterades tre slag
platser (en intakt och två skadade) samt två koncen
trationer av avslag (fig. 20). Dessa är översiktligt be
skrivna i en teknisk rapport (Månsson & Pihi 2000: 
15ff), och behandlas närmare i Janis Runcis artikel i 
denna volym. Materialet i slagplatserna, avslagskon- 
centrationerna och det kulturlager i vilket anlägg
ningarna låg, domineras av yxtillverkningsavslag och 
avsaknaden av boplatslämningar gör att platsen karak
täriseras som en produktionsplats (Månsson & Pihi 
2000: 15). Materialet avspeglar både tillverkning och 
omhuggning av yxor. Slagplatserna ligger med ett in
bördes avstånd av drygt 10 m norr om gravfältet i en

Ö-V rad. De två avslagskoncentrationerna förstärker 
intrycket av den Ö-V sträckningen.

Slagplatserna kan dateras till neolitikum, sannolikt 
mellanneolitikum.
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Anläggning 34106 (37661 och 37624)
De stenfyllda groparna 37624 och 37661 framträdde 
i den avbanade ytan som en enda sammanhållen färg- 
ning och tolkades som en och samma nedgravning/ 
anläggning, 34106. Anläggningen mätte i ytan 3,7x1,3 
m, var orienterad i NNO-SSV och formen var något 
oregelbundet rektangulär. I fyllningen fanns en gles 
stenpackning. På ett djup av cirka 0,5 m från schakt
ytan delades anläggningen i två separata nedgrävningar,
37661 i norr och 37624 i söder (fig. 58, 59 och 60).

Fyndmaterialet från fyllningen tillhörande 34106 
(det vill säga ovanför den nivå där anläggningen delade 
sig) utgörs av 38 g keramik, 21 g flinta och 4 g bränd 
lera. Flintan består uteslutande av avslag/avfall, av 
vilka endast ett var retuscherat och inget slipat. Ett av 
kärlfragmenten är tandstämpelornerat. Fragmentet är 
för litet för att mönstret ska kunna urskiljas, men det 
har samma karaktär som övrig tandstämplad keramik 
i fyllningen i de andra gravarna och kan dateras till 
SYK. Godset är tunt, tandstämpeln har relativt små 
tänder och intrycken är grunda. Övrig keramik från 
fyllningen till 34601 är oornerad men av neolitisk 
karaktär.
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Figur 58. Stenkonstruktionen i anläggningarna 37624 och 37661. Nivå över havet avser stenarnas toppmått. 

Stone construction in features 37624 and 37661.
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Figur 59. Färgningar i anläggning 37661 på nivån 11,5 möh. Foto från N. 

Colourings in feature 37661, at 11,5 m asl. Photo from N.

Figur 60. Färgningar i anläggning 37624 på nivån 11,4 möh. Foto från S. 

Colourings in feature 37624, at 11,4 m asl. Photo from S.
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Grop 37661
Stenfylld grop, eventuell grav, oval, cirka 1,4x1,3 m 
och cirka 1,5 m djup.

Anläggningen framträdde i schaktytan (12,2 möh) 
som en svag mörkfärgning med en ansamling större 
(0,2-0,4 m) stenar. Den syntes i ytan som samman
hörande med 37624. På ett djup av 0,5 m från schakt
ytan framträdde 37661 som en separat enhet. Anlägg
ningen låg norr om 37624 och var orienterad i N-S. 
Den undersöktes och dokumenterades skiktvis i plan.

Till konstruktionen hörde knappt 40 större stenar 
i fyllningen från ytan och ned till anläggningens bot
ten. Stenkonstruktionen framträdde som trattformig, 
till skillnad från den intilliggande 37624. Under sten- 
konstruktionen iakttogs två färgningar, cirka 1,5 m 
långa, längs anläggningens långsidor. Färgningarna 
uppfattades vid fältdokumentationen som represente
rande två gravlagda individer. Den östra färgningen 
var förhållandevis tydlig och man menade sig kunna 
urskilja formerna av huvud, bål och ben. Individen 
bedömdes vara gravlagd med huvudet i norr och i an
tydan till hockerställning. Mellan den östra och västra 
färgningen var en större (cirka 0,5x0,2 m) sten place
rad. Färgningarna hade en mäktighet av cirka 0,2 m. 
Det är tveksamt om färgningarna verkligen håller för 
en så detaljerad tolkning. Klart är dock att de repre
senterar organiskt material som placerats i gropen, 
under stenpackningen.

På ett djup av knappt en meter från schaktytan 
(11,25 möh), under färgningarna, delade sig 37661 i 
två delar. Den södra delen var oval, cirka 1,0x0,5 m 
stor och omfattade en svag färgning av knappt en 
meters längd. Under denna framkom en färgning i 
form av ett smalt band, inramande gulfärgad sand 
i ett cirka 0,6x0,3 m stort område. Bandet var ett 
par cm brett och tvåfärgat, orange in mot den gula 
sanden och svart utåt. Materialet i färgningen var 
kraftigt humöst och starkt färgande. Färgningen var 
cirka 0,1 m djup, följde nedgravningens kanter och 
täckte också dess botten. Färgningen har analyserats 
och det har kunnat konstateras att den delvis består 
av organiskt material.

Den norra delen var också oval och cirka 1,35x0,75 
m stor. Här fanns ingen färgning motsvarande den 
orange-svarta i södra delen av 37661, men en svag 
färgning, cirka 1,2 m lång. Denna var diffus och vad 
den representerade gick inte att fastställa. Inga fynd 
påträffades i anslutning till någon av färgningarna.

Ned till ett djup av 0,5 m under schaktytan kunde 
anläggning 3766l:s nedgravning inte särskiljas från 
nedgravningen tillhörande 37624. Under denna nivå 
var nedgravningen i södra delen något sluttande, den 
norra rakare, men i övre delarna svår att följa. Botten 
var skålformad och på ett djup av cirka 11,25 möh 
delad i två skålformade nedgrävningar (se ovan). Ned
gravningens form i var plan oval, ned till delningen i 
två ovaler.

Fyndmaterialet från fyllningen består av 20 g kera
mik och 16 g flinta. Flintan utgörs av avslag/avfall, 
varav ett retuscherat och inget slipat). Keramiken är 
starkt fragmenterad och är av neolitisk karaktär. En 
skärva har små, djupa intryck, antagligen placerade 
vid mynningen. Det går inte att avgöra om intrycken 
är gjorda med en pinne eller en tandstämpel. Dekor i 
form av små intryck vid mynningen är vanligast före
kommande under tidigneolitikum, men förekommer 
också senare under TRB och på vad Malmer karaktä
riserar som boplatskeramik från SYK. Anläggningen 
kan alltså inte närmare dateras än till neolitikum ut
ifrån fyndmaterialet.

Inget material från anläggningen har 14C-analy- 
serats.

Grop 37624
Stenfylld grop, eventuell grav, oval, cirka 2,2x1,1 m 
och cirka 1,4 m djup.

Anläggningen framträdde i schaktytan (12,2 möh) 
som en svag mörkfärgning med enstaka större stenar 
(0,2-0,4 m). Den syntes i ytan höra samman med 37624. 
På ett djup av cirka 0,5 m under schaktytan blev an
läggningen synlig som en egen enhet. Den var belägen 
söder om 37661, var orienterad i N-S och undersöktes 
och dokumenterades skiktvis i plan.



App

Till konstruktionen hörde omkring 35 större ste
nar. Stenkonstruktionen kan karaktäriseras som ram- 
formig. I nivå med undre delen av stenkonstruktionen 
framträdde i nedgravningens sydvästra kant ett smalt, 
mörkare parti, vilket tolkades som en kistfärgning.

På en nivå cirka 11,4 möh, i den sydvästra delen, 
framträdde en mörkgrå färgning som i fält uppfattades 
som färgningen efter en gravlagd individ. Bärgningen 
var cirka 1,3 m lång och man menade sig kunna ur
skilja formerna av huvud, bål och ben. Individen tol
kades som lagd i hockerställning, med huvudet i norr, 
ryggen mot väster och ansiktet vänt mot sydöst. Färg
ningen hade en mäktighet av cirka 0,25 m. Ytterligare 
mörkfärgningar dokumenterades på flera ställen i gra
ven. Dessa var mer otydliga och det är oklart vad de 
representerar. Inga fynd påträffades i anslutning till 
någon av färgningarna.

Nedgravningen kunde i de översta 0,5 m inte sär
skiljas från nedgravningen till 37661. Nedgravningen 
under denna nivå hade näst intill vertikala kanter och 
en relativt plan botten, endast något skålformad i den 
södra delen. Nedgravningens form i plan var oval, 
men bitvis dokumenterad som något rektangulär, med 
rundade hörn.

Fyndmaterialet i fyllningen utgörs av 7 g flintavslag/ 
avfall och ett keramikfragment om 1 g. Anläggningen 
låter sig inte dateras utifrån fyndmaterialet. Likheten 
och det rumsliga sambandet med 37661 gör dock att 
en neolitisk datering är mycket sannolik.

En 14C-analys har utförts på träkol tillvarataget 
under färgningarna, cirka 0,15 m från botten i anlägg
ningens södra del. Träkolet har artbestämts som ask och 
har vid analys gett värdet 7310-6830 f.Kr. (Ua-25191), 
det vill säga en mellanmesolitisk datering.

Enskiktade stenansamlingar 18371, 19552 och 20208
På gravfältet dokumenterades tre anläggningar (18371, 
19552, 20208) i form av enskiktade stenansamlingar i 
diffusa färgningar (fig. 61). Dessa har, på bas av flint
materialet, daterats till neolitikum. Stenarna var av va
rierande storlek, med flertalet mellan 0,2 och 0,3 m. 
Inga nedgrävningar fanns i anslutning till stenansam- 
lingarna och det fyndmaterial som tillvaratogs låg i 
fyllningen mellan stenarna.

Figur 61. Anläggning 19552, stenansamling. Foto från SV.

One of several concentrations of stones, feature 19552. Photo from SW.
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Tabell

Tabell 1. Sammanställning av l4C-dateringar från de anläggningar som diskuteras i artikeln. 
Summary ofI4C-datings mentioned in the text.

Anl. nr Provnr Material Taxa Max egen
ålder, år

14C BP Kal BC 1 a Kal BC 2a

25409 Ua-9851 Träkol Al (Alnus) - 4630±65 3520 (68,2%) 3340 3650 (95,4%) 3100

25409 Ua-25195 Träkol Al (Alnus) 30 4570185 3500 (8,1%) 3460

3380 (26,7%) 3260

3240 (33,4%) 3100

3650 (95,4%) 2900

43708 Ua-9854 Träkol Björk (Betula) - 3850175 2460 (68,2%) 2200 2600 (95,4%) 2000

43708 Ua-25192 Träkol Ask (Fraxinus) 30 4085+100 2870(12,8%) 2800 

2760 (45,0%) 2550

2540 (10,5%) 2490

2900 (95,4%) 2350

43736 Ua-9855 Träkol Ek (Quercus) — 3975+70 2580 (61,4%) 2400

2380 (6,8%) 2350

2900 (1,8%) 2800 

2700 (93,6%) 2200

8184 Ua-9389 Träkol Hassel (Corylus),

björk (Betula), ask

(Fraxinus), ek

(Quercus)

30 4100175 2870(15,3%) 2800

2760 (9,4%) 2720

2710 (39,4%) 2570

2520 (4,1%) 2490

2880 (95,4%) 2470

8184 Ua-25194 Träkol Asp (Populus) 25 3905175 2480 (64,0%) 2280

2250 (3,3%) 2230

2220 (1,0%) 2210

2580 (93,4%) 2190

2170 (2,0%) 2140

37624 Ua-25191 Träkol Ask (Fraxinus) 35 8100190 7310 (14,6%) 7220

7190 (41,5%) 7030

6970 (2,4%) 6950

6940 (2,3%) 6910

6880 (7,4%) 6830

7450 (95,4%) 6700

227 Ua-8787 Träkol 55101140 4500 (63,0%) 4220

4200 (4,3%) 4160

4120 (0,9%) 4110

4700 (95,4%) 3950

227 Ua-25193 Träkol Ek (Quercus) 40 4790180 3660 (60,0%) 3510 

3410 (8,2%) 3380

3710 (95,4%) 3360

261 Ua-9852 Träkol Mistel

(Viscum album)

- 4975175 3910(9,4%) 3870 

3810 (58,8%) 3660

3950 (95,4%) 3640

16777 Ua-25196 Träkol Ek (Quercus) 75 4915+85 3890 (1,0%) 3880

3800 (67,2%) 3630

3950 (85,8%) 3620

3610 (9,6%) 3520

16799 Ua-9849 Träkol Ek (Quercus) - 5060155 3950 (68,2%) 3790 3970 (95,4%) 3710

18474 Ua-9853 Träkol Björk (Betula) — 3855175 2460 (53,7%) 2270

2260 (14,5%) 2200

2600 (95,4%) 2000

19484 Ua-9850 Träkol Ek (Quercus) 4590155 3500 (22,3%) 3430

3380 (22,8%) 3320

3220 (11,5%) 3170

3160 (11,6%) 3120

3520 (95,4%) 3090

Hus 1 Ua-9848 Träkol 4280+55 3020 (8,7%) 2980

2930 (47,1%) 2860

2810 (8,2%) 2780 

2770 (2,1%) 2760 

2720 (2,0%) 2700

3090(1,3%) 3060

3030 (70,8%) 2850

2820 (23,3%) 2670

Hus 1 Ua-25190 Träkol Ek (Quercus) 40 3745+80 2290 (68,2%) 2030 2500 (95,4%) 1900





Neolitisk yxtillverkning
Produktion, organisation och kulturell kontext

... Även om palissaden naturligtvis inte uppfördes på en dag, kan den ha byggts och brukats

under en tämligen kort period, medan gravarna möjligen representerar en längre period.

Yxtillverkning kopplad till palissadbygget har haft en praktisk prägel, samtidigt som yxtillverkning

associerad till gravarna representerar ett betydligt mer intrikat sammanhang där både tillverk

ningen och den färdiga yxan får en svårfångad, symbolisk innebörd...



jänis r u n c i s

Inledning
Detaljkunskapen om flintyxtillverkning har hittills 
främst byggt på experimentell framställning av yxor, 
ofta utförda av specialintresserade amatörer, skickliga 
inom tillämpningen av hantverket, men där det ibland 
saknas en helhetssyn på det arkeologiska materialet, 
de inre, dolda sambanden och tolkningsförutsättning- 
arna. Hur produktionen kan ha varit organiserad och 
eventuellt förändrats under loppet av neolitikum är 
ett angeläget problemfält med vidare implikationer 
än bara utveckling av teknik och skicklighet inom till- 
verkningsproceduren. Kopplingen till neolitiserings- 
processen, en av de mest omvälvande förändringarna i 
mänsklighetens och landskapets historia, är uppenbar.

Studier av yxtillverkning i Sydskandinavien har hit
tills endast baserats på ett fåtal undersökta och publi
cerade lokaler. Det empiriska underlaget är således av 
flera orsaker fortfarande bristfälligt. Den experimen
tella flintteknologin har därefter i möjligaste mån sökt 
att fylla kunskapsluckorna om tillverkningsprocessen, 
men inte alltid med vederbörlig hänsyn tagen till pro
duktionens samhällskontext. Med detta avses de under
liggande sociala relationerna, möjligheter till kontroll 
över råvarutillgångarna och specialisering inom hant
verket. Yxan är en viktig komponent i landnamets och 
nykolonisationens teknologiska bas. Den kan i sina 
olika former också anses som den mest kraftfulla sym
bolen för det nya, eftersträvade levnadssättet. På för
hållandevis kort tid trängde det undan de fångst- och 
samlarkulturer som förhärskade de hushållsekono
miska strategierna och satte prägel på val av sam
hällsformer, landskapsperceptioner, och bosättnings- 
och rörelsemönster. I denna sin roll skapade det i ett 
handfast samspel med brukarna också de existentiella 
föreställningarna om de ideala levnadsvillkoren, om än 
inte alltid de mest utkomstgivande sedda ur ett nutida 
rationalitetsperspektiv.

I anslutning till det neolitiska fornlämningskom- 
plexet i Dösjebro har flera yxtillverkningsplatser under
sökts. Många av dessa är små, till synes ensamliggande 
och av allt att döma tillfälliga. De flesta var också olik
artade till sin sammansättning av restprodukter, det vill 
säga avslag, avfall och splitter, till viss mån även i val 
av flintsort. Materialet i sin helhet är ändå ett av de 
mest omfattande i sitt slag från Sydskandinavien och 
innefattar dessutom en mycket välbevarad, homogen 
slagplatslokal, troligen använd vid upprepade tillfällen 
men under en kort period. Tillsammans med den intri
kata kontexten som Dösjebro-komplexet utgör, det vill 
säga palissadhägnad, keramikdepositioner, en i este
tiskt/arkitektoniskt hänseende säregen huslämning och 
ett gravfält med en lång kontinuitet (se Svensson Bank 
samt Lagergren i denna volym), representerar lokalen 
ett betydande tillskott till förståelsen av det förhanden- 
liggande sydskandinaviska källmaterialet från bonde
stenåldern.

Genom dokumentationen av strukturer tillsammans 
med det insamlade artefaktmaterialet erbjuds också 
unika möjligheter att tränga djupare in i detaljer kring 
den lågtekniska redskapstillverkningen för de special
intresserade. Detta forskningsfält kommer dock inte 
att närmare utsättas för en fördjupad analys här, för
utom en sammanfattad introduktion till terminologin 
och metoderna som tillämpades vid efterbearbetningen. 
Fokus läggs istället på de sociala sammanhangen och 
förutsättningarna för tillverkningsprocesserna, betrak
tade som strategiska led i en samhällelig utvecklings- och 
reproduktionskedja. Dösjebro-komplexet är den enda 
centralplatsen i Sydskandinavien, om man nu väljer 
att tolka den så, där en förhållandevis omfattande yx
tillverkning undersökts och dokumenterats på en excep
tionellt hög detaljnivå. Det är också första gången ett så 
stort och kontextbundet material påträffats utanför de
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primära, större flintförekomsterna i Östdanmark, till 
exempel Stevns Klint på Själland och det närliggande 
Møn (Olausson 1983:12ff), samt de kända platser i 
Malmötrakten såsom Kvarnby och Ängdala där både 
brytning och primär tillhuggning av råmaterialet utförts 
troligen sedan tidigneolitikums början (se Salomonsson 
1971, Rudebeck 1994). Förutom dessa anförda och så 
väl kända platser bör det tilläggas att flintan annars 
förekommer i stora delar av Skåne, om än sällan i till
räckliga mängder och av så hög kvalitet att den lämpar 
sig för en regelmässig produktion av yxor.

Metodik och frågeställningar

Kort beskrivning av platsen och dess 
arkeologiska innehåll

Omedelbart norr om den mindre asfaltväg som delade 
undersökningsområdet i två delar, och likaså norr om 
den nu uträtade Välabäcken, fanns en yta som vid för
undersökningen (se Andersson m.fl. 1997) bedömdes 
kunna innehålla dels en fortsättning på linjegravfältet, 
dels en sandblandad, humös och mörkfärgad lager
bildning av obestämbar karaktär. Lagret omfattade 
ungefär 1800 kvadratmeter, motsvarande en tredje
del av den totala arealen norr om vägen. Tjockleken 
varierade och uppgick som mest till ungefär 0,3 meter 
och inga skiljen representerande olika användnings
faser kunde upptäckas i bildningen. Den var till synes 
homogen. Jordmånen utgjordes av silt och sand och 
täcktes av ett förhållandevis tjockt matjordslager, bero
ende på det topografiska läget i den nedre delen av 
en sluttning där jorderosionen avsatt nedsköljda och 
efterhand plöjda jordmassor genom åren då marken 
brukades intensivt. Gravfältsteorin kunde avfärdas 
i ett relativt tidigt skede av undersökningen då ingen 
som helst antydan till gravar eller relaterade strukturer 
kunde påvisas trots ihärdiga rensningsinsatser. Marken 
var dessutom något vattensjuk eftersom en mindre 
svacka bredde ut sig just där man kunde tänka sig

gravfältslinjens fortsättning norrut. Lagret öster om 
denna (L109) förblev däremot av intresse på grund av 
den förhållandevis stora flintmängden, som i ett fåtal 
inledningsvis prospekteringsgrävda kvadratmeterrutor 
tenderade att tillta med djupet. I några fall visade det 
sig vara hårt sammanpressade och förtätade koncen
trationer av slagen flinta.

Allt som allt insamlades mer än 240 kilo flinta, av 
denna mängd kom drygt en tredjedel från lagret. Reste
rande flintstycken fördelade sig mellan tre synnerligen 
förtätade koncentrationer bedömda som slagplatser, 
det vill säga de utvalda platserna där flintsmeden, en 
eller flera, suttit och utövat sitt hantverk. En av dessa 
platser, som bedömdes vara helt intakt, gjordes till före
mål för en intensivundersökning och en särskilt detalje
rad dokumentation. Den kommer här också att utgöra 
grunden för den fortsatta analysen. Generellt för lagret 
i sin helhet var att flintorna var anmärkningsvärt ens- 
artade. De bestod mestadels av avslag och en mindre del 
av dessa var gråa, något korniga på ytan med en form 
som närmast kunde liknas vid utbredda insektsvingar. 
En betydligt större andel utgjordes av den transparenta 
senon-flintan i olika färgschatteringar och grader av 
patinering. Sådan typ av flinta förknippas vanligtvis 
generellt med materialet, åtminstone av dem som inte 
besitter expertkunskap om de olika flintsorter som på 
grund av sina skiftande egenskaper användes till sär
skilda redskapstyper. Egenskaper och utseende hos de 
insamlade avslagen anger att yxan var det redskap som 
i allt väsentligt producerades på platsen och vidare att 
detta hantverk möjligen skulle kunna ha utvecklats till 
en specialisering inom lokalsamhällets produktion, ut
över den man kan förvänta sig av arbetsfördelningens 
villkor inom en ”normalboplats” rymmande en utökad 
kärnfamilj. Huruvida utövandet av flinthuggning, sär
skilt då den enklare redskapstillverkningen, nödvän
digtvis medfört sådana konsekvenser råder det dock 
delade meningar om (se Olausson 1983: 33ff, Hansen 
& Madsen 1983: 57f, jfr Apel 2001).

Påfallande tycktes oss också den närmast försumbara 
närvaron av färdiga och använda redskap i de ymniga
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Figur 1 a och b. Översiktsplan (a) över de arkeologiska utgräv- 
ningsytorna i Dösjebro med yxtillverkningsplatserna och andra 
viktiga strukturer markerade och detaljbild (b) av området med 
yxtillverkning.

The archaeological excavation site in Dösjebro with the axe 
production sites and some other structures indicated.

Yxtillverkning

37460
V 49971

■ Slagplatser och flintkoncentrationer 
□ Övriga anläggningar 
Q Kulturlager tø

Yxtillverkning

\ \ Linjegravfält

Palissad
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förekomsterna av avslag. Av den samlade flintmängden 
utgjorde dessa bara cirka 1,4 viktprocent, och bestod 
företrädesvis av mycket rudimentära, inte strängt form
bundna typer, utan tvärpilar, knivar, borrar och skrapor 
anpassade efter avslagens former. Motsvarande andel 
för slagplatsernas vidkommande varierade mellan 0,1 
och 0,3 %. Tvärpilarna dominerade redskapssidan kraf
tigt, i synnerhet på de enskilt avgränsade slagplatserna. 
Ibland var det endast några få, diskreta kantretusch- 
märken som skilde kategorin redskap från avslagen. 
Bruksretusch som skulle kunna påvisa eventuellt an
vändningsområde för de enkla redskapen kunde inte 
konstateras. De kan närmast karakteriseras som tillfäl
liga biprodukter utan att något större behov förelegat 
vid tillfället. Man kan lätt göra reflektionen att de red
skap som ändå återfanns bland avslagen representerar 
sådana som av god anledning kasserats. På en av slag
platserna (A46964), den bäst bevarade, hittades bland 
annat en del av nackpartiet från en fyrsidig, slipad yxa. 
Fragmentet visade spår av sekundär bearbetning och 
en möjlig men långtifrån reservationslös datering anger 
slutfasen av mellanneolitikum (MNB) (se Månsson & 
Pihi 1999). Den sekundära bearbetningen förstärker in
trycket av en verkstadsplats där både nytillverkning och 
uppfriskning av utslitna eller trasiga redskap ägt rum. I 
samma riktning pekar också de många fragmenten från 
slipade yxor som fanns bland de slagna flintorna.

Keramik, som annars brukar höra till den vanligaste 
fyndkategorin på tidig- och mellanneolitiska boplatser, 
var mycket sparsamt representerad, totalt bara 0,3 kilo 
ur lagret, och det fåtal skärvor som bär på daterande 
egenskaper medger heller inte en generell tidfästelse 
av aktiviteterna inom området med den avsatta, starkt 
fyndförande lagerbildningen. Av den keramik som hit
tades på samma slagplats där yxfragmentet återfanns, 
hade tre små krukskärvor en ornamentik bestående av 
horisontella snörintryck. Där fanns också en skärva 
med en enkel kantornering, möjligen härrörande från 
en så kallad lerskiva, en omdiskuterad föremålsform, 
vars användningsområde är okänt för oss. Föremålet 
har bland annat föreslagits vara någon form av bakplåt,

alternativt lock till kärl, men det uppträder ofta i sam
manhang som anger en mer sammansatt betydelse med 
religiösa/rituella förtecken förutom den eventuella hus
liga funktionen ( se bl.a. Davidsen 1974, Malmer 2002: 
47). De övriga skärvorna, varav några troligen är från 
en så kallad kragflaska, talar för en datering till en sen 
fas av tidigneolitikum (muntl. Anna Lagergren).

Anläggningssituationen på ytan norr om vägen var 
också anmärkningsvärd såtillvida att den knappast 
motsvarade vad man skulle kunna förvänta sig inom 
en ordinär boplats, även om man befann sig i dess 
marginaler. Totalt kunde inräknas dryga femtiotalet 
anläggningar av vilka de flesta fanns samlade i områ
dets sydöstra del. Troligen är de utlöpare till aktivite
terna runt den byggnadslämning som låg längre söde
rut, nästan parallellt med linjegravarna. Synliga sam
band mellan anläggningarna saknades emellertid här 
och kategoriseringen blev vag då endast nedgrävnings- 
bottnarna återstod. Särskilt inom lagerbildningen var 
det glest med anläggningar och mellan de få som ändå 
fanns kunde inga relationer urskiljas. Ett avvikande 
undantag fanns strax norr om den intensivundersökta 
slagplatsen. Fem tydliga, förhållandevis djupa stolphål 
i en jämn rad, där det femtes placering gav intrycket av 
en bågformig eller rundad avslutning, antyder någon 
slags byggnad eller en planlagt uppförd, avskiljande 
stolpkonstruktion. Vi har i nuläget ingen hypotes om 
vare sig ursprunglig form eller en tänkbar funktion. 
Inte heller samtidighet med andra och dominerande 
aktiviteter på ytan kunde beläggas.

Ett litet antal eller en nära nog total frånvaro av 
konstruktioner eller anläggningar på en plats där så
dana kan förväntas i en högre mängd innebär alltid ett 
tolkningsproblem. I detta fall finns det dock anledning 
att hejda sig ytterligare, vidga blicken mot den runt- 
omliggande kontexten och betänka situationen och 
vad denna kan bero på. Bevisligen har det pågått in
tensiva verksamheter av restprodukternas mängd och 
lagerbildningens tjocklek att döma, och vidare kan 
det fastslås att bostäder och förrådslokaler inte fun
nits i direkt anslutning till ”verkstäderna”. Det som
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emellertid är mest talande i detta sammanhang är den 
totala frånvaron av härdar eller andra spår av eldande. 
Detta styrks också av den låga andelen värmepåver- 
kade flintor. Härdar, ensamma, i grupp eller spridda 
tillsammans med stolphål, är annars den vanligaste 
typen av anläggning vid boplatsundersökningar. De 
uppträder talrikt såväl inom de centrala delarna av bo
platserna som i dessas utkanter, oavsett under vilken 
arkeologisk tidsperiod de nyttjats. En annan slutsats 
som infinner sig är att flinthantering i större skala inte 
hör hemma inom själva boplatsen. De vassa avslag 
denna hantering lämnar efter sig är helt enkelt synner
ligen obekväma att trampa på för såväl människor 
som husdjur.

Utkanterna av boplatser tolkas också i regel som 
aktivitetsytor av olika slag där man utfört sysslor som 
man av olika skäl, till exempel hygien, brandfara och 
andra obekvämlighetsfaktorer, inte velat förlägga 
inom själva boendeområdet. En spontan reflektion 
gällande Dösjebrolokalen är dock att om man skulle 
sitta en hel dag, veckor i sträck och arbeta med olika 
moment av framställningsprocessen under årets kalla 
månader, vilka inte är få ens under de så kallade 
värmeperioder som återkommer cykliskt genom den 
nordeuropeiska klimathistorien, fordras någon form 
av värmekälla eller annat skydd mot väderleken; om 
inte annat så temporärt för att fullgöra de finare, mer 
precisionskrävande arbetsmomenten på ett tillfreds
ställande sätt. Detta tyder enligt min mening på att 
verksamheterna på slagplatserna vid Dösjebro har varit 
starkt säsongsbundna eller tillfällesberoende. Det i 
sin tur kan bland annat tillföra intressant informa
tion om eventuella samband mellan yxtillverkning 
och innehållet i de sammansatta men rationella riter 
som kan ha utförts vid dödsfall och begravningar, 
samt även i anslutning till de lokalpolitiska hand
lingar med ceremoniella inslag, som kan ha ägt rum 
inom palissadanläggningen. Detta tolkningsforslag 
kan dock diskuteras och fordrar ett ställningstagande 
på fast empirisk grund till huruvida tillverkningen 
överhuvudtaget har något med föreställningar eller

ritualer att göra, och vidare att belägga sambandet 
utöver det rumsliga mellan palissaden, gravfältet och 
tillverkningsplatsen ifråga.

Frågor kring materialet

Arbetet innefattar i första hand en redovisning av 
resultaten från intensivstudier av den välbevarade slag
platsen vid Dösjebro samt valda jämförelser med de 
övriga yxtillverkningsplatserna på samma lokal och i 
mindre mån de som återfanns både inom och i nära 
anslutning till palissaden. Utifrån dessa studier kan 
förhoppningsvis några grundläggande frågeställningar 
besvaras. Andra, jämförande och kunskapsteoretiskt 
inriktade problem, kommer att föras fram och ledas 
vidare i en kortfattad diskussion. Tre begrepp är cen
trala för den följande framställningen och associerar 
främst till kontextuella och funktionella/ekonomiska 
aspekter: produktion - organisation - kulturella sam
manhang. Till de direkta frågor som nöjaktigt kan 
besvaras utifrån materialstudierna hör: Vad har till
verkats och vilka olika flinttyper har använts samt 
vilka led i tillverkningsprocessen finns representerade 
i restprodukternaf Ett omfattande referensmaterial av 
avslag från alla produktionsstadier av fyrsidiga yxor 
har framställts i detta syfte inom projektramen genom 
praktiska försök i samarbete med expertis på flint
teknologi. Tillsammans med experimentella resultat 
sammanvägda med en riktad forskningsundersökning 
av en tillverkningsplats i Hastrup Vænget på Sjælland 
(Hansen & Madsen 1983), ligger de till grund för nog
grannare bestämningar av avslagsmaterialet och be
räknande av tidsåtgången för framställandet av varje 
enskild flintyxa. En fördjupad analys med utblickar till 
referensmaterialet kan ge en antydan om vilken om
fattning produktionen haft, hur den varit organiserad 
och huruvida tillverkningen kan tänkas ha represen
terat ett specialiserat hantverk.

I ett bredare perspektiv eftersträvas ny kunskap om 
handel och distribution av råmaterial och flintyxor i 
Sydskandinavien under neolitikum. En förutsättning för
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en djupare förståelse är att man bör betrakta såväl eko
nomi, konsumtion och produktion ur andra perspektiv 
än de västerländska, marknadsekonomiskt fokuserade 
(se Mauss 1990 [1950]). De utgör under förhistorien i 
själva verket intrikata kulturella system med gåvoutbytet 
som grundkoncept, och begreppen rationalitet och vär- 
demaximering är, vilket också framgår av antropolo
giskt jämförelsematerial, inga universella, oberoende 
storheter. Andra betingelser kan med fördel vägas in i 
läsningen av förkapitalistiska ekonomier, exempelvis en 
samlad analys av olika samhällens kulturella kategorier 
och drivkrafter till konsumtion, istället för att fixera 
utblicken på det i grunden introspektiva begreppet 
”rationella val”(se Hylland Eriksen 2000:188ff).

Fältarbetsmetodik

Fältarbetet, den slutliga undersökningen av det neo- 
litiska komplexet i Dösjebro, utfördes under våren 
och fram till senhösten 1998. Det tog sin början inom 
palissadanläggningen (SU19) samt gravfältsdelen 
(SU17) och flyttade successivt över till verkstads- 
platsen allteftersom gravarna färdigundersöktes och 
delar av personalstyrkan frigjordes. Ett mindre antal 
kvadratmeterstora sökrutor hade då redan grävts men 
fortfarande var bilden oklar över vad resultaten, enstaka 
avslagskoncentrationer, egentligen representerade. 
Någon form av specialiserad boplats tycktes vara ett 
möjligt alternativ men dess omfattning och innehåll 
gick inte att avgöra på grund av att inga anläggningar 
var synliga på ytan av kulturlagret. Där fanns endast 
spridda men talrika fynd av slagen flinta.

Flintmängden i lagret gick emellertid inte att igno
rera eller avfärda som en perifer del av en boplats. Vi 
bestämde i det läget att utföra en systematisk avsökning 
genom lagret ned till en nivå där eventuella anläggning
ar skulle kunna framträda. Ett koordinatnät i form av 
ett schackbrädesmönster med kvadratmeterrutor lades 
därefter ut över ytan med hjälp av en totalstation och 
dessa grävdes sedan stickvis. Sammanlagt grävdes 167 
sådana rutor och till dessa kom sedan de förtätningar

som föranleddes av flintkoncentrationernas utbredning 
inom de berörda rutorna. Varannan ruta grävdes in
ledningsvis i fiktiva lager, så kallade stick, 0,1 meter 
tjocka, ned till alven. Fynden, väsentligen avslag och 
enstaka föremål av flinta, insamlades nogsamt och en 
första, översiktlig granskning och kategoriseparering 
gjordes redan under grävprocessen. Till varje grävd 
ruta lämnades en verbal beskrivning där särskilda 
egenheter inom grävenheten beskrevs, exempelvis av
vikande jordart, färgning, fyndspridning samt eventu
ella anläggningar. I sydvästra hörnet av varje ruta togs 
ett jordprov ämnat för en så kallad micro-débitage- 
analys; det vill säga innehållet av flintfragment och 
krossat material som ej är synligt för blotta ögat men 
som skulle kunna ange flintbearbetning på platser där 
okulära indikationer ej är tydliga nog. Detta moment 
utfördes främst i metodutvärderande syfte men kom 
inte att fullföljas. Jordproverna finns dock kvar i maga
sinen för framtida forskningsbruk.

Inledningsvis varierade innehållet i rutorna inte 
nämnvärt från varandra vare sig beträffande mängd 
eller särskilda egenheter hos flintorna. Keramik fram
kom bara sporadiskt och i en liten, närmast försumbar 
mängd. Den uppvisade till övervägande del heller inga 
särskilda kännetecken som gjorde en närmare datering 
eller bestämning av kulturtillhörighet möjlig. Anlägg- 
ningsbeståndet utökades inte heller mycket utöver det 
redan kända. Fanns där anläggningar bör de ha varit 
grävda genom matjord och kulturlager och var på så vis 
inte möjliga att upptäcka genom avvikelser i konsistens 
eller färg. De skulle i vart fall inte heller kunna vara sam
tida med de större flintkoncentrationerna som i allmän
het kunde följas ned till alven utan att vara nedgrävda.

Det dröjde inte länge innan den första avgränsade 
slagplatsen (A46964) uppdagades i lagrets nordvästra 
del (fig. 2). Platsen visade sig omfatta en yta cirka 
3,0x2,3 meter stor och flintförekomsten varierade i 
tjocklek mellan 0,01 och 0,15 meter från kanterna in 
mot sitt centrum. Flintmängden överskred, redan då 
den första rutan började grävas, vida vad som fram
kommit i tidigare grävda rutor och påkallade omedel-
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Figur 2. Ylva Wickberg gräver ut yxtillverkningsplats A46964 (jfr fig. 4).

Excavation of the flint axe manufacturing site A46964 in Dösjebro (same as in fig. 4).

bart en förfining och intensifiering av grävmetod 
och dokumentationsteknik. Vi beslöt att frångå den 
kvadratmeterstora rutan som gräv- och dokumenta
tionsenhet och varje sådan grävdes istället som fyra 
0,5-metersrutor. Den skiktvisa undersökningsmetoden 
i fiktiva lager visade sig inte heller vara lämpad för att 
fånga in helhetsbilden av platsen och den verksamhet 
som ägt rum där. Lagerskiljen var fortfarande inte 
observerbara, delvis på grund av den stora mängden 
flinta. Istället grävdes och rensades flintansamlingen 
fram genom att följa dess ursprungliga markkurvatur, 
för att därigenom kunna överblicka den högliknande 
anhopningen och dess innehåll av avfallsprodukter

för att kunna jämföra det med vad som fanns i ut
tunningen mot kanterna. Att följa leden i flintsmedens 
arbetsmoment och rekonstruera processen ur så många 
aspekter som möjligt, från råvara till färdig produkt, 
var det primära målet här, eftersom platsen föreföll 
helt orörd om än sammanpressad men utan synbara 
plogskador eller skärande dikesgrävningar. Som ett 
led i dokumentationen lodfotograferades slagplatsens 
övre och undre skikt i två omgångar per meterruta 
med svartvit och negativ färgfilm i storformat (fig. 4). 
Plandokumentationen kombinerades med inmätta och 
handritade planer. Verbala beskrivningar upprättades 
för samtliga grävenheter.



N e o I i t i s k y x t i I I v e r k n n g

134

Historiskt underlag och efterbearbetning av 
materialet

Flintyxan är det neolitiska redskap som haft den största 
utbredningen i Norden och dess stora och mång
facetterade betydelse illustreras av att den förekommer 
i så gott som alla typer av arkeologiska fyndkontexter. 
Det är därför inte förvånande att denna föremålsform 
studerats och analyserats ur ett flertal olika aspekter 
omfattande såväl praktisk funktion, typologi, krono
logi och ekonomi som dess tänkbara rituella och sym
boliska funktioner. Gränsdragningen mellan de till 
synes skilda funktionsaspekterna har alltmer kommit 
att ifrågasättas under senare tid. Yxan har alltmer 
kommit att betraktas som en livsstilsmetafor med stark 
förankring i föreställningsvärlden.

Även tillverkning, distribution och deponering av 
yxor har behandlats, framförallt i samband med de 
stora norrländska yxdepåerna (Malmer 2002), och 
återkommande undersökningar inom lokaler som 
Kvarnby, Tullstorp och Ängdala vid S. Sallerup, alla i 
Malmötrakten, där förekomst och utvinning av flinta 
i större skala har påvisats (Salomonsson 1971, Rude- 
beck 1994). I detta sammanhang har även viss upp
märksamhet riktats mot de talrika yxförarbeten som 
påträffats längs de danska kusterna men även på den 
svenska sidan av Öresundskusten. På strandvallarna 
vid Sibbarp i sydvästra Malmö, i närheten av den stora 
palissadanläggningen vid Bunkeflo, har till exempel 
mer än 500 förarbeten till flintyxor insamlats, före
trädesvis små tjocknackiga yxor från mellanneolitikum 
(se nedan). Mac Svensson Bank (denna volym) tar det 
som intäkt för Bunkeflo-palissadens samtidighet och 
nära kontextuella samband med yxtillverkningen. Typ
bestämningen av de strandfunna yxorna är dock av fle
ra skäl något osäker och det samma gäller deras kultur
tillhörighet. Det har bland annat påpekats att övriga 
flintinventarier från stränderna har anknytning, även 
stratigrafiskt belagd, till den mellanneolitiska, strand
bundna jakt-, fiske- och fångstkulturen, de så kallade 
gropkeramikerna, delvis samtida med både trattbägar- 
kulturen och stridsyxekulturen (Salomonsson 1971). 
Dessa var näringsekonomiskt baserade på småskaligt 
åkerbruk och boskapshållning med en lokalisering

företrädesvis till de lättare jordarna och moränlerorna 
i backlandskapen innanför kustbandet. Det kan ändå 
vara rimligt att godta kopplingen mellan behovet av 
arbetsyxor och den omfångsrika trädfällning som är 
nödvändig vid röjning av ny mark i allmänhet och inte 
minst till byggandet av en så omfattande (ca 3 hektar) 
palissad. Närheten till redskapsmaterialet var den vik
tigaste aspekten för att tillgodose behovet, i övrigt var 
det oväsentligt varifrån och vilka som tillhandahöll 
råvaran, så länge den var lättillgänglig. En positiv bi
effekt var att anskaffandet dessutom främjade en sym
biotisk samexistens och fruktbart utbyte mellan skilda 
ekonomiska och kulturella system.

Det finns en lång tradition av experimentell flint
slagning vars syfte ofta begränsat sig till att framställa 
kopior av förhistoriska föremål (Johnson 1978). 
Främst har man då intresserat sig för slutprodukten, 
i mindre grad för tillverkningsprocessen. Efterhand 
har intressefokus även kommit att riktas mot avslags- 
materialet som informationsbärare, vilket har resulte
rat i en ökad kunskap om sambandet mellan tekniken, 
avslagens form och slutprodukten. Man har även kun
nat påvisa att reduktionsteknik och reduktionsmetod 
var en viktig del av detta sambandsförhållande (Burton 
1980, Newcomer & Sieveking 1980, Stahle 6c Dunn 
1982, Olausson 2000). På så sätt har även avslags- 
material kommit att behandlas i ett flertal studier med 
syfte att urskilja den bakomliggande processen och 
kunna knyta olika reduktionsmetoder till arkeologiska 
traditioner (Knutsson 1988, Madsen 1992). Därmed 
har också platserna där tillverkningen har ägt rum och 
avfallet deponerats kommit i blickfånget med ibland 
förvånande iakttagelser som följd.

Experimentella försök har även syftat till att finna 
diagnostiska avslagstyper för specifika tekniker och 
produkter. Utifrån praktiska experiment och sam- 
manfogning av begränsade avslagsmaterial där så varit 
möjligt har Volker Arnold sammanställt ett schema för 
olika typer av diagnostiska avslag från yx- och dolk- 
tillverkning (Arnold 1981). En variant av Arnolds 
schema utgör grunden för de avslagsanalyser som
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utförts på västsvenskt boplatsmaterial med syfte att 
bland annat urskilja tillverkning av fyrsidiga yxor.

Under senare år har ytterligare en intresseförskjut
ning skett bland de forskare som särskilt intresserat sig 
för stenåldersteknologin. Istället för en begränsning 
till föremålens funktioner och tillverkningsprocessens 
tekniska aspekter kan man urskilja en linje inom forsk
ningen som tar fasta på de kulturella kontexterna där 
tillverkning och specialiseringen av hantverket betrak
tas som agerande och dynamiska krafter inom forme
ringen och reproduktionen av samhällssystem. Graden 
av komplexitet inom ett samhälle och dess institutio
nella status kan enligt detta utläsas i aspekter av flint
teknologin (se Apel 2001). Meningarna går emellertid 
starkt isär mellan den traditionella, experimentbase- 
rade forskningen och de nya strömningar som hävdar 
att målet för arkeologin inte är kunskapen om föremå
len i sig utan de bakomliggande systemen, ideologiska, 
politiska, kulturella och religiösa, som utgör grunden 
för en dynamisk framåtsträvande samhällsutveckling 
och främjar social kommunikation. Föremålen och till
verkningen av dessa, liksom de enskilda hantverksut- 
övarna, upphöjs på så vis till strategiska och agerande 
instrument i ett övergripande syfte. Förhoppningsvis lär 
väl klyftorna mellan dessa forskningsinriktningar över
bryggas med åren och leda fram till någon ny form av 
syntes. Scenariot känns välbekant från andra, särskilt 
hårt specialinriktade och materialbaserade forsknings
fält inom arkeologin, där just traditionalisterna har 
hamnat i hårdnackade diskussioner med företrädarna 
för en mer kontextbetonad, samhällsorienterad och 
holistisk vetenskapssyn (jfr Apel & Knutsson 2006).

Ett fyndmaterial av den omfattning som det hand
lar om i detta fall kräver en lämplig metod för att 
ett meningsfullt analysarbete ska kunna genomföras 
inom rimlig tid. Den valda metoden i detta arbete är 
en kombination av både kvalitativ och kvantitativ art. 
Den kvalitativa delen består förutom kategoriseringar 
också av en ingående teknologisk analys av ett mindre 
antal avslag och den kvantitativa delen består av nu
meriska beräkningar inom fyndmassan och storleks-

registrering av samtliga avslag från slagplatserna. Vid 
fyndregistreringen har även flintsort noterats.

Man har vid experimentell tillverkning av fyrsidiga 
yxor kunnat konstatera att arbetsprocessen kan delas 
in i ett antal sekvenser. Avslagens storlek avtar succes
sivt och från ett fåtal större avslag från de inledande 
stegen bildas efterhand allt fler och storleksmässigt 
mindre avslag allt eftersom yxan tar form. Vid de expe
riment som genomförts har man även registrerat an
talet avslag i varje steg. Dessa resultat beror givetvis i 
hög grad på den enskilde flintsmedens skicklighet och 
arbetssätt, men ger en ungefärlig uppfattning om anta
let avslag och deras storlek i varje steg av tillverkningen. 
Inom ramen för projektet tillverkades under kontrol
lerade former en tunnackig och en tjocknackig flintyxa. 
Avslagsmaterialet har främst tjänat som jämförelse
material och har även legat till grund för den storleks- 
uppdelning av avslagen inom tillverkningsstegen som 
valts att användas. Vid den experimentella framställ
ningen av en fyrsidig yxa visade det sig möjligt att en
dast knyta ungefär 9 % av avslagen till produktionen, 
det vill säga cirka en tiondel var möjliga att diagnos
tisera.

Leden inom processen från råmaterial till fär
dig flintyxa brukar grovt räknas till fem stycken (se 
Hansen & Madsen 1983). Även här spelar den experi
mentella arkeologin en fundamental roll i rekonstruk
tionen av det tänkbara tillverkningsförloppet. De skilda 
leden är avhängiga varandra beroende på den tilläm
pade tekniken samt de former (flintsorter) som råvaran 
förekommer i (se Högberg 1998 och där anförd litt.). 
Klart är också att alla led i tillverkningen inte nödvän
digtvis utfördes på samma plats, exempelvis där råvaran 
utvanns i större mängd, även om detta troligen också 
förekom. En tydlig indikation på att tillverkningsleden 
skedde på olika platser är just avslagens homogena 
karaktär där de påträffades i tillräckliga mängder för 
att ge anledning till att anta att något speciellt led inom 
yxproduktionen ägt rum och fullbordats där. Frågan är 
intressant då den leder vidare till arten av den sociala 
interaktion och det kontaktnät för regelrätt varuutbyte
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som existerade inom de neolitiska samhällena. Av allt 
att döma var dessa fenomen geografiskt vidsträckta 
eftersom högkvalitativ flinta ur det skandinaviska och 
nordeuropeiska perspektivet bara förekommer som 
brytningsbar råvara i de södra regionerna, framför allt 
Danmark och Skåne. Enstaka förarbeten, färdiga före
mål och spår efter omarbetning av trasiga redskap, lik
som även stora depåer av flintredskap, har emellertid 
hittats långt upp i norra Sverige.

De fem produktionsleden vid flintyxetillverkningen 
kan sammanfattas enligt följande (Hansen & Madsen 
1983, Högberg 1998):

• Råvaran införskaffas och en kvalitetsbedömning 
görs.

• En grov tillhuggning av flintan till ett fyrsidigt 
yxämne, en så kallad ”yxplanka”, sker. Detta led 
utförs i så kallad direkt teknik med en knacksten, 
troligen också på själva utvinningsplatsen.

• Yxämnet bearbetas till embryot av dess nya form 
och proportioner, inkluderande eggparti, nacke 
samt smal- och bredsidor. Indirekt teknik tillämpas 
med en (trä-?) klubba och ett mellanled.

• Färdigställandet från förarbete till den oslipade 
yxan i sin slutgiltiga form genomförs. Här kan båda 
teknikerna alterneras allt efter ändamålet och fram
förallt med finare redskap som t.ex. hornklubba 
använd direkt mot materialet eller med tryckteknik, 
där exklusivare detaljer i utformningen trycks fram 
med en hornpuns.

• Slipning av yxan görs i varierande grad allt efter 
ändamål; ett förhållandevis tidskrävande arbets
moment jämfört med de föregående.

Inom Dösjebrolokalen finns inga spår av de två 
första produktionsleden vilket inte heller är att för
vänta eftersom råvaran måste hämtas från någon plats 
där den finns tillgänglig i de mängder och den kvalitet 
som hantverket krävde. Inte heller kunde det sista 
ledet, slipningen, beläggas någonstans inom det om

råde som kom att undersökas. Det är oklart om vilken 
slutsats man kan dra ur detta. Flera hypoteser finns att 
välja emellan. En skulle kunna tyda på att yxorna inte 
behövde slipas för det ändamål de var avsedda för och 
att snabbheten i produktionen vägde tyngre än de este
tiska kvaliteterna hos slutprodukten. I detta fall ligger 
det nära till hands att tänka sig ett särskilt hårt tryck 
på produktionen på grund av palissadbygget, som bör 
ha varit både material- och arbetskraftkrävande och 
där yxbeståndet behövde en konstant nytillförsel och 
underhållsarbete för att hålla jämn takt med byggets 
framskridande. En annan hypotes skull kunna vara att 
yxorna tillverkades i ett kommersiellt varuutbytessyfte 
och att man därför lämnade det mest tidskrävande 
arbetsmomentet åt mottagaren, om denne nu ansåg 
slipningen som nödvändig för sina syften. Detta tän
kande förutsätter någon form av vinstmaximerings- 
teori hos avnämaren, men bör för den skull inte ute
slutas ur diskussionen.

Diagnostiska avslag från tillverkning av 
fyrsidiga yxor

Det finns inget enskilt avslagsattribut som i sig kan 
sägas vara diagnostiskt för yxtillverkning. Snarare är 
det en kombination av ett flertal attribut som tillsam
mans kan sägas vara diagnostiska. Anders Högberg 
(1998) har efter analyser av experimentellt fram
ställt material urskiljt sex attribut som bör ingå i en 
”diagnostisk kombination” (se nedan och i fig. 3).

1. Plattformsvinkel
Med detta avses vinkeln på avslagets plattform, mätt 
mellan plattformskanten på avslagets dorsalsida och 
en bit ner längs dennas proximala del (ca 20-25 % av 
avslagets längd). Plattformsvinkeln bestäms genom upp
skattning, en avvikelse på ±10 grader är acceptabel.

2. Markerad slagbuleprofil
Ett avslag med markerad slagbuleprofil definieras av en 
distinkt framträdande och välvd slagbula strax under
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plattformskanten på avslagets ventrala sida. Detta är 
en bedömningsfråga som får avgöras i relation till ut
seendet på övriga delar av avslagets ventrala sida.

3. Spetsoval plattform
Avslag med spetsoval plattform definieras av en spetsoval 
mjukt böljande kant vid övergången mellan avslagets 
plattform och ventrala sida. En sådan plattform är en 
följd av att avslaget avspaltats med indirekt teknik.

4. Indragen impaktpunkt
Impaktpunkten utgör den punkt på ämnet där kraften 
vid avspaltningstillfället har anbringats och som efter 
avspaltningen kommer att utgöra en del av avslagets 
plattform. Indragen impaktpunkt är en term som defi
nierar plattformens utseende. Detta är en effekt av hur 
och var på ämnet impaktpunkten placerats. Indragen 
impaktpunkt uppstår då kraften i slaget överförs i en

punkt en bit in från ämnets kant. Tekniken resulterar i 
en relativt bred plattform.

5. Rak kurvatur
Avslag med rak kurvatur karakteriseras av en relativt 
rak dorsalsida där kurvatur uppträder först på avslagets 
distala del samt en avspaltningssida med markerad eller 
något markerad slagbula. Avspaltningssidan följer inte 
den dorsala sidans kurvatur. Avslag med rak kurvatur 
uppstår när ett avslag avspaltas från en i det närmaste 
plan sida av ett ämne.

6. Facetterad plattform
Avslag med facetterad plattform karakteriseras av att 
plattformen uppvisar bearbetningsspår vilka skapat en 
eller flera små åsar uppe på plattformen. Dessa är rester 
av den sömliknande kant som kan ses på färdiga oslipade 
yxor längs kanten mellan smal- och bredsidor.

Indragen
impaktpunktFacetterad

plattform

formsvinkel

Markerad 
slagbule- 
profil .

Spetsoval
plattform

Rak kurvator

Figur 3. Schematisk bild som visar de olika karaktärer som använts vid klassficeringen av flintavslagen från yxttilverkningsplatserna i Dösjebro. 
Efter Flögberg 1998.

Features used for the classification of flint flakes from the axe manufacturing sites in Dösjebro.
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Bestämningen av redskapet utifrån avfall från till
verkningsprocessen grundar sig på förekomsten av de 
karakteristiska attribut som bör prägla avslag från till
verkning av fyrsidiga yxor: plattformsvinkel 90 grader, 
markerad slagbuleprofil, spetsoval plattform, facet
terad plattform, rak kurvatur och indragen impakt- 
punkt (Högberg 1998). Förekomsten av motstående 
avspaltningsnegativ brukar också anses som nödvän
digt för att ett avslag ska betraktas som diagnostiskt 
för yxtillverkning. Högberg menar dock att detta attri
but endast uppträder på en mindre andel av alla yx- 
tillverkningsavslag och att det inte är nödvändigt för 
att kunna bestämma avslag från yxtillverkning. I detta 
fall har följande kriterium för ett yxtillverkningsavslag 
använts: bevarad plattform och en kombination av 
minst fyra av de ovan nämnda attributen ska föreligga. 
Det bör återigen påpekas att inget enskilt attribut kan 
avgöra bestämningen, utan det är kombinationer av 
dessa attribut som kan sägas vara diagnostiska. Det är 
även i visst mått en fråga om att bedöma de enskilda 
variablerna i förhållande till övriga delar av avslaget.

Hela avslagsmaterialet från Dösjebro sorterades 
efter flintsort, samt i fyra storlekskategorier, en för
enklad motsvarighet till olika faser i tillverkningen. 
Inom varje storlekskategori sorterades därefter avslagen 
i tre grupper:

• Avslag som inte bedömdes uppfylla något av de ovan
nämnda kriterierna, eller endast uppvisade enstaka 
av de ovan angivna attributen. Inom denna grupp 
förekommer en del större och kraftiga avslag eller de
lar av kärnor med spår av direkt bearbetningsteknik 
och ett fåtal bitar med krusta som visar att de här
stammar från mindre noduler. En stor andel avslag 
i denna grupp utgörs troligen av små preparerings- 
avslag och avslag som knäckts vid tillverkningen.

• Med yxtillverkningsavslag menas sådana avslag 
som uppvisade en kombination av minst fyra av de 
specifika attributen. På flera av dessa förekom även 
motstående avslagsnegativ på dorsalsidan, vilket 
ytterligare stärker deras diagnostiska roll.

• Avslag som påminner om yxtillverkningsavslag. 
Denna grupp innehåller avslag som inte är direkt 
diagnostiska, men som sannolikt härrör från yxtill
verkning. Det kan vara brutna avslag som i allt upp
visar karakteristiska drag från yxtillverkning, men 
vars proximala del saknas. Här ingår även avslag 
som saknar något av de nödvändiga attributen, men 
som i övrigt påminner om yxtillverkningsavslag.

Flintmaterialet som ligger till grund för detta analys
arbete härrör i huvudsak från två undersökningar inom 
Västkustbaneprojektet, huvudsakligen den här behand
lade slagplatslokalen (SU17) men med referenser till det 
angränsande neolitiska palissadområdet (SU19), båda 
tillhörande samma fornlämningskomplex, beläget vid 
Dösjebro på ömse sidor om Välabäcken (Andersson 
m.fl. 1999, Månsson & Pihi 1999). Totalt omfattar 
materialet 142 840 flintor med en vikt av närmare 270 
kg. Huvuddelen av flintorna härstammar dock från en 
intakt och två skadade slagplatser som framkom i yx- 
tillverkningsområdet vid SU17. Från slagplatserna och 
det omgivande kulturlagret tillvaratogs totalt 126 073 
stycken flintor som tillsammans vägde ungefär 240 kg.

I närområdet (Dagstorps parish, site No. 4, Dags
torp No. 7 enl. Carl-Axel Althins skånska stenalders- 
inventering) har även tillvaratagits färdiga föremål som 
tre tunnackiga yxor, tre tjocknackiga yxor, en tunn- 
bladig yxa, två spjutspetsar, en såg och en dolkstav 
(halberd) (Althin 1954: 110). Dessa fynd omfattar i 
kronologiskt avseende i stort sett hela bondestenåldern 
men utgör förmodligen bara en bråkdel av de ospecifi
cerade lösfynd som finns i runtom närbelägna privata 
gårdssamlingar.

Även vid den mellanneolitiska palissadanläggningen 
vid Dösjebro påträffades ett rikligt avslagsmaterial från 
yxtillverkning. Yxtillverkningsavslag förekom både 
i stolphål och gropar i och intill palissaden. Två om
råden med yxtillverkningsavslag lokaliserades under 
förundersökningen, varav det största uppskattades 
omfatta cirka 400 kvadratmeter (Svensson & Karsten 
1997: 243). Dessa områden kom emellertid att hamna
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utanför slutundersökningsområdet vilket omöjliggjorde 
fortsatta insatser vid slutundersökningen. I samband 
med den riktade undersökning som genomfördes i form 
av en seminariegrävning under våren 2000, med arkeo
logistuderande från Lunds universitet, kunde dock denna 
brist delvis avhjälpas. Seminariegrävningen berörde 
bland annat ett av de två förundersökta yxtillverknings- 
områdena, beläget ungefär 130 meter öster om palissad- 
inhägnaden (Svensson m.fl. 2001). Sammantaget om
fattar det studerade materialet från palissadområdet 
16 767 flintstycken med en vikt av cirka 23,5 kg.

Råvaran

Flinta bildades i krit- och kalkstenslager som avsattes 
för cirka 60-100 miljoner år sedan. Flintans yttre form 
och utseende är ett resultat av de förhållanden som den 
bildades under. Variationer kan ses i struktur, mängden 
inneslutningar, kornstorlek, krusta och färg (Thomsen 
2000). Den sydskandinaviska flintan har bildats under 
de två geologiska perioderna senon och danien, där 
senon är den sista delen av kritperioden och danien 
den första delen av tertiär. Två typer av flinta från 
senonavlagringar kan urskiljas: ICristianstadflinta 
och senonflinta (kritflinta). Senonflintan är vanligen 
mörkgrå/svart till färgen, men färgvariationen är rik. 
Avspaltningsytan är blank och glansig, vilket ger ett 
glasaktigt intryck. Inslag av mindre partier med matt 
yta och ljusare färg kan förekomma. Krustan är vit 
och täcker flintan i ett tunt, jämnt lager. Kristianstad- 
flintan är vanligen gråsvart med vita prickar och matt 
avspaltningsyta. Den påträffas i oregelbundna noduler 
med gulvit ojämn krusta. Kristianstadflintan betraktas 
allmänt som svårbearbetad och av sämre kvalitet. 
Danienflinta förekommer i olika grå nyanser och har 
vanligtvis en matt yta med kornig struktur men i skilda 
grader av kornighet. Det finns även en gråmatt mer 
genomskinlig danienflinta som kan vara mycket svår 
att skilja från senonflinta. Nodulerna är oftast oregel
bundna med tjock och ojämn krusta. Orenheter i form 
av inträngande kalkkilar från krustan uppträder ibland

och i vissa fall skapar dessa håligheter i flintan (Becker 
1953: 66, Werner 1974, Olausson 1983: 11, Flögberg 
1997, Madsen 1993).

Flintan från slagplatslokalerna, palissadområdet 
undantaget, utgjordes till övervägande del, 66-72 %, 
av senonflinta, och ungefär 25 % upp till som mest 
37 % bestod av den kornigare danienflintan. Där fanns 
också ett litet men fullt urskiljbart inslag, 3-7 %, av 
svårbestämbara flintsorter och vidare en grövre sorts 
flinta, närmast påminnande om danienflintan. Yxtill- 
verkningsavslag har sorterats i tre storlekar och efter 
flintsort (fig. 6). Andelen yxtillverkningsavslag av de 
olika flintsorterna varierar mellan 85-95 %. Högst 
andel skräp finns bland senonflintan.

Tillgång på flinta och distribution av 
bearbetat råmaterial

Kring Ängdala gård i Södra Sallerup, ca 10 km 
öster om Malmö centrum, återfinns de bäst kända flint- 
gruvorna i Sverige. Moränen inom ett cirka 4,5 km långt 
och upp till 800 m brett område täckt av matjord och 
morän innehåller enorma kritblock (så kallade skollor) 
som har transporterats hit av inlandsisen. Kritskol- 
lorna kan vara upp till ett par hundra meter långa och 
30 m tjocka. Inuti kritan förekommer mer eller mindre 
oregelbundna flintknutor i delvis sammanhållna lager. 
Knutornas storlek varierar vanligen mellan 5 och 20 cm, 
men enstaka större exemplar förekommer. Flintan är av 
senontyp och av god kvalitet. Flintutvinningen har skett 
dels i djupa, lodräta schakt men även i grundare grop
system eller dagbrottsområden. Sammanlagt åtta gru
vor och dagbrottsgropar har genom kolprovsanalyser 
av material från de undre delarna av fyllningslagren 
kunnat dateras till tidig- och mellanneolitisk tid, med 
tyngdpunkten i tidigneolitikum (Salomonsson 1971: 
67-70, Rudebeck 1994: 10-12). I detta område har ca 
105 000 kvadratmeter avbanats inför undersökningar 
mellan åren 1977 och 1991. Uppskattningsvis 200 000 
kvadratmeter har grävts bort i samband med kritbryt- 
ning sedan slutet av 1800-talet utan någon arkeologisk
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undersökning. Uppskattningsvis har flera tusen gruvor 
och dagbrottsgropar men även andra lämningar här
rörande från denna verksamhet förstörts.

Både på Själland, Djursland och öarna i Katte
gatt, samt även i norra och nordöstra Jylland, är kus
terna mycket rika på flinta. På många platser består 
strandvallarna i det närmaste enbart av flintknutor. I 
anslutning till flera av dessa naturliga och lättåtkomliga 
flintförekomster har genom åren hundratals grovt till
huggna förarbeten till yxor påträffats, bland annat på 
Anholt (176 st.) och Hesselø (192 st.) i Kattegatt men 
även vid Stevns på Sjælland (Becker 1950: 196, 243).

Jorgen Skaarup redogör för 84 grovt tillhuggna 
yxförarbeten funna vid undersökningar av en boplats 
från trattbägarkultur på Hesselø. Av dessa utgjordes 
12 av kasserade förarbeten. Råmaterialet är insamlat 
vid de flintrika stränderna, vilket visas av att en del 
av förarbetena uppvisar rester av den ursprungliga, 
strandrullade och vattenpåverkade ytan. Utifrån de 
grovt tillhuggna yxämnena kunde det inte med säker
het avgöras om de var avsedda för tillverkning av tunn
eller tjocknackiga yxor (Skaarup 1973: 18). Fem av 
yxämnena påträffades i former från en mer framskri
den del av tillverkningsprocessen och utifrån måtten 
på dessa menar Skaarup att det snarast rör sig om för
arbeten till tunnackiga yxor (a.a.: 19). Från platsen 
finns både tunnackiga och tjocknackiga yxor såväl som 
tunnbladiga. Boplatsen tolkas av Skaarup som en jakt
station med en tidsmässig tyngdpunkt i mellanneolitisk 
trattbägarkultur (MNAI). Men det förekommer också 
inslag av fynd från senare delen av mellanneolitikum 
och då främst från gropkeramisk kultur (a.a.: 57). 
C. J. Becker förknippar förarbetena i ännu högre ut
sträckning med den gropkeramiska traditionen i likhet 
med dem som påträffats i Järavallen (Becker 1950: 
196; jfr Salomonsson 1971). Förarbetenas traditions- 
tillhörighet och närmare tidsmässiga ställning inom den 
mellanneolitiska perioden är dock oklar. De behöver 
naturligtvis inte vara knutna till bara en period. De 
tidigaste beläggen för att flintresurserna på Hesselø 
utnyttjades ligger i början av mellanneolitisk tid. Vilken

flinttyp som använts i första hand i dessa sammanhang 
framgår inte.

Även i Skåne har det funnits liknande flintresurser 
att tillgå i Järavallen längs den sydvästskånska kusten. 
Vid Sibbarp och Knuts backe, strax söder om Malmö 
stadsbebyggelse, har ett stort antal kasserade yxför
arbeten påträffats. De är grovt huggna och oftast sval
lade. Eftersom de flesta tillvaratagits i samband med 
äldre täktverksamhet, finns ingen exakt uppgift om 
antalet, men över 500 förarbeten lär ha hamnat på 
olika museer. De flesta är bedömda som förarbeten till 
tjocknackiga yxor, varav en del tycks vara håleggade 
(Kjellmark 1903: 134, Salomonsson 1971: 80). Den 
tjocknackiga yxan är enligt Per Karsten ett ”samlings
begrepp” som täcker arbetsyxor i olika varianter från 
mitten av mellanneolitikum (MNA III) och fram till 
senneolitikum/äldsta bronsålder (Karsten 1994: 63). 
Den besitter således inte några mer findaterande egen
skaper och kan inte heller tillskrivas helt till någon sär
skild av de tre kulturer som delvis samexisterade under 
den yngre bondestenåldern och fram till dess slut.

Till frågan om de använda flinttyperna vid Järavallen 
gör Kjellmark (1903) följande reflektioner:

”Den flinta, som utgjort materialet till redskapen 
i boplatsen, är till sin beskaffenhet mörk, obsidian- 
liknande med svag dragning åt brunt, eller också grå, 
stundom ljusgrå, till nästan hvit kalcedonliknande. 
Båda arterna förekomma blandade med hvarandra, så 
att man till och med i samma stycke ofta finner partier 
såväl af den mörka som af den ljusa. Den mörka är 
genomlysande äfven i rätt tjocka skifvor, den ljusa där
emot först i mycket tunna skärfvor. [...] Båda slagen ha 
brottytor med tämligen stark glans
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Och vidare:

”1 strandgruset i vallen är äfven ett annat slags flinta 
allmän. Denna är af något växlande färg, grå eller 
gråbrun, men skiljer sig skarpt från den ofvan om
talade, genom att brottet ej är glänsande utan matt och 
straft. Detta slags flinta har ej i boplatsen kommit till 
användning. Anledningen härtill är förmodligen den, 
att de genom slag åstadkomna eggarne på denna flinta 
ej blefvo så skarpa samt att den var svår att bearbeta i 
mindre stycken. Såsom längre fram skall närmare om
talas, kom denna flintsort till heders och fick en vid
sträckt användning vid Limhamn vid tillverkning af 
slipade yxor och mejslar under en mer framskriden del 
af stenåldern. ”

En knapp mil sydväst om Dösjebro, längs en sträcka 
av cirka 1,5 kilometer utmed kusten i strandvallarna 
från Salviken till Lundåkrabukten (Stenbocks vallar) 
norr om Barsebäckshamn, återfinns Althins stenålders- 
boplats nr. 55. Drygt en kilometer österut därifrån 
befinner sig den kända Gillhögsgånggriften. ”Boplatsen ” 
omfattar egentligen ett stort antal fyndplatser som 
inte kan avgränsas från varandra, innehållande ett rik
haltigt fyndmaterial av både mesolitisk och neolitisk 
karaktär. I detta sammanhang är det framför allt den 
stora mängden yxförarbeten, men även yxor och mejs
lar, som är av intresse. Sammanlagt redovisar Althin 
(1954) flera hundra fynd av yxor och yxförarbeten, 
varav kärn- och skivyxor intar en dominerande ställ
ning. Inte desto mindre är inslaget av senare neolitiska 
föremålsformer påtagligt och då särskilt tjocknackiga 
mejslar och yxor, men det förekommer även spets- 
nackiga och tunnackiga yxformer kännetecknande för 
tidigneolitisk tid. Man kan anföra reservationen att 
typbestämningen av förarbeten, särskilt om de är sval
lade eller utsatta för annan påverkan, inte är helt lätt. 
Materialet ytinsamlades och inga uppgifter föreligger 
om eventuella avslag. Endast föremålen, i den mån de 
går att bestämma, ägnas uppmärksamhet. De tillvara
tagna förarbetena utgör med säkerhet endast en bråk

del av den ursprungliga mängden. Det är dessutom 
sannolikt att det endast är kasserade exemplar som 
påträffats. Aktivitetsområdet kan ses som en parallell 
till Järavallen vid Limhamn och tas som intäkt för att 
man under neolitisk tid utnyttjat strandvallen som en 
råvaruresurs men även som en plats för de inledande 
arbetsmomenten vid tillverkningen av yxor.

Andra kända yxtillverkningsplatser

Antalet kända yxtillverkningsplatser med en uttalad 
anknytning till definierbara kontexter i de flintrika om
rådena inom regionen är få. Detta beror helt på den 
ringa uppmärksamhet som flintavslagen ägnats i denna 
del av landet om de inte förekommer i sådana mängder 
att de helt enkelt inte kan ignoreras. Intresset för avfalls- 
produkterna har inte heller varit stort eftersom de fär
digställda föremålen i sig som informationsbärare har 
dominerat den arkeologiska forskningen. Ordnandet i 
rimliga tidssekvenser, typbestämning och klassificering 
samt härledning av föremålen har länge stått i fokus. 
Allt detta har emellertid utgjort den grundläggande 
förutsättningen för alla efterkommande fördjupnings- 
studier och specialiseringar.

När sådant som vi skulle kalla avfall från redskaps- 
produktionen uppträder i sammanhang där det defini
tivt inte borde höra hemma väcker det en berättigad 
uppmärksamhet och upphöjs till ett fenomen som for
drar en förklaring. Så har tidigt varit fallet i arkeologins 
historia (se t.ex. Strömberg 1971: 310-21). Flintavfall 
från tillverkningsprocesser har till exempel påträffats 
i gravar under sådana omständigheter att de måste 
betraktas som synnerligen medvetna och betydelse
bärande depositioner med en given plats i begravnings
ritualerna. Flinta förekommer också i krossad form som 
fyllning i kallmurningen till megalitgravar och i mur
verk till långt senare, medeltida kyrkobyggnader, som 
till exempel Barsebäcks kyrka (Holmberg & Hervius 
1972, s. 42-46.). Materialet i sig, flintan, är tydligen 
förbundet med särskilda, positiva konnotationer som 
blir än mer accentuerade i bearbetad form. När gång-
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griften Storegård, i närheten av Gillhög, undersöktes 
i början av 1900-talet konstaterade Folke Hansen 
(1930), att i marken runt gånggriften fanns halv
fabrikat och redskap samt avslag från tillverkningen 
i en sådan omfattning att det föranledde honom att 
skriva i grävrapporten: ”Det ser nästan ut, som om 
man på platsen haft en verkstad för flintredskap”. Han 
utvecklade dock inte ämnet vidare.

Något förvånande finns det mycket få belägg för 
tillverkningsplatser inom regelrätta boplatser från neo- 
litikum (se dock Torstensdotter Åhlin 2000: 20-22). 
Flintavslag förekommer dock ofta i talrika mängder 
men inte i sådana koncentrationer att en bestämd plats 
kan pekas ut där yxtillverkning i flera led har ägt rum. 
Anknytningen till gravar eller hägnadsanläggningar av 
skiftande form är istället påtaglig. Alternativt påträffas 
de i en ofullständigt känd kontext. Här kan också an
föras källkritiska reservationer för det totala antalet 
undersökta boplatslokaler, de enskilda undersökning
arnas omfattning samt sist men inte minst bristen på 
enhetlighet inom gräv- och dokumentationsmetoder. 
Dessa utvecklas ju kontinuerligt och i allt raskare takt 
jämsides med de tillämpade teknologierna. Representa
tiviteten hos det samlade materialet är således än så 
länge långt ifrån tillfredsställande och medger inte 
långtgående, generella slutledningar om omständighe
terna kring den neolitiska flintredskapsproduktionen.

En av de mer välundersökta platserna för yxtill
verkning finns i Hastrup Vænget på östra Sjælland 
invid Køgebukten. Platsen undersöktes 1980 som en 
forskningsgrävning inom ramen för den experimentella 
arkeologi som bedrivs vid Lejre Forsøgscenter (Hansen 
8c Madsen 1983). De metoder som användes för doku
mentationen är i princip de samma som sedan nyttja
des vid Dösjebro och resultaten kan därför anses som 
i hög grad kompatibla. Skillnaden mellan Hastrup och 
Dösjebro ligger närmast i de kontexter respektive lokal 
befann sig i, men det kan bero på undersökningarnas 
olika omfång och förutsättningar. Boplatslämningar 
fanns inte inom den begränsade yta som undersöktes 
vid Hastrup och är inte heller kända i den omedelbara

närheten, vilket dock inte utesluter att sådana, liksom 
andra typer av anläggningar kan finnas dolda under 
markytan. Flera skillnader mellan Dösjebro och Hastrup 
föreligger, till exempel den senare lokalens nära kust
läge och den rika tillgången till flinta av hög kvalitet. 
Hastrup var i bruk främst under tidigneolitikums 
senare del. Dateringen av yxtillverkningen i Dösjebro 
vilar ännu på osäker grund även om det finns detal
jer i fyndmaterialet som talar för att en liknande, tidig 
datering är fullt möjlig om man väljer att bortse från 
den antagna kontexten med palissaden i fokus.

Utgrävarna tillvaratog 168 kilo flinta (30 487 st. 
avslag) inom Hastrup-lokalen. Flintan fördelade sig 
mellan två koncentrationer som gradvis tunnade ut 
mot kanterna. Avslagen härrörde från tillverkningen av 
fyrsidiga yxor, närmare bestämda som tunnackiga, och 
halvfabrikaten, det vill säga yxämnena, hade transpor
terats dit från någon annan, men troligen närliggande 
plats (Hansen 8c Madsen 1983: 43-45). Frågeställ
ningarna inför forskningsgravningen berörde bland 
annat specialisering inom hantverket, möjligheterna att 
bestämma det tillverkade antalet yxor utifrån rest
produkterna, tidsaspekterna på produktionen samt 
restprodukternas användbarhet för tillverkning av 
sekundära, mindre redskap. I huvudsak är det samma 
frågor som senare riktades till Dösjebromaterialet. Även 
gräv- och dokumentationsmetoderna var väsentligen 
lika, dock med skillnaden att Hastrup undersöktes med 
25-centimetersrutor som primära dokumentationsen- 
heter. Där lades också en större tonvikt på jämförelser 
med den experimentella tillverkningen som försiggick 
parallellt som ett integrerat led i efterbearbetningen.

Informationen som utvanns genom Hastrup- 
undersökningen tillsammans med resultaten från 
experimenten är synnerligen detaljerad. Den svarar 
väl mot de målsättningar som formulerades, särskilt 
med avseende på yxtillverkningens teknologi, avfallets 
spridningsmönster och produktionsomfattning. Mot
svarande upplösningsgrad skulle kunna nås också genom 
specialstudier av Dösjebromaterialet men ryms inte 
riktigt inom ramen för detta arbete. Intressefokus har
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också med tiden alltmer riktats mot de bakomliggande 
samhällsstrukturerna, individerna som agerar genom 
och gentemot dessa, och hur de skapat förutsättningar 
för reproduktion eller förändring av organisations
system. Grundforskningen är emellertid oumbärlig för 
att överhuvudtaget föra fram nya frågeställningar och 
ge trovärdighet åt nya förklaringsmodeller.

Ytterligare en tillverkningsplats som kanske bör 
nämnas i sammanhanget är en avslagskoncentration 
som framkom i samband med en undersökning utförd 
år 2000 av ett mellanneolitiskt flatmarksgravfält i 
Borgeby, ungefär fem kilometer söder om Dösjebro. 
Gravfältet rymde 17 begravningar och de avlidna var 
samtliga barn. I en av gravarna fanns en liten bergarts- 
yxa och i övrigt mest flintspån, men de mest spekta
kulära fynden bestod av bärnstensamuletter, vanligtvis 
formade som minatyryxor av olika typer. Gravarna 
daterades med ledning av kännetecknande keramikskär
vor huvudsakligen till en tidig del av mellanneoltikum 
(Runcis 2003; 2005). Drygt ett par hundra meter nord
ost om gravfältet påträffades under matjorden också en 
mindre, välbevarad tillverkningsplats för fyrsidiga yxor. 
Boplatslämningar saknades helt i den närmaste omgiv
ningen. Avslag till en mängd av cirka 26 kilo tillvaratogs 
och platsen grävdes och dokumenterades enligt samma 
metodik som tillämpades vid Dösjebro två år tidigare. 
Även här är dateringen inte säkerställd, men den tänk
bara, kontextuella kopplingen till gravfälts- och offer
miljö föranleder hypoteser om nära kronologiska och idé
mässiga samband. Materialet från slagplatsen i Borgeby 
är inte sammanställt och finns bara översiktligt publi
cerat tillsammans med gravarna.

Sammanfattningsvis kan man ur det sparsamma 
materialet från slagplatser i södra Skandinavien och 
Europa med de Brittiska öarna konstatera att hit
tills dominerar den rituellt anknutna lokaliseringen. 
Orsakerna till detta signifikanta spridningsmönster är 
fortfarande föremål för diskussion, långtifrån avslutad 
i avvaktan på kompletterande information (se Svensson 
2002 samt denna volym). Det kan tyckas bestickande 
att, som i fallet Dösjebro, avslag efter yxtillverkning

förekommer deponerade i flera stolphål tillhörande 
palissaden, och så även yxor eller fragment av sådana. 
Fenomenet tycks återkomma också i andra liknande 
hägnadsanläggningar som undersökts under de senaste 
årtiondena. Vad som förefaller ställt utom allt tvivel 
är yxans betydelse, både som arbetsredskap och som 
symbol. Däremot bör hägnadsanläggningarnas funk
tion och kronologi göras till föremål för en närmare 
skärskådan. Det kan inte uteslutas att användnings
området har varierat över geografiska områden och 
över tid. Också här, liksom fallet är med yxan, kan den 
dubbla ”funktionen” vägas in i idéerna bakom dessa 
konstruktionstyper och de bör tolkas individuellt ut
ifrån sina särskilda förutsättningar.

Yxtillverkningen i Dösjebro - 
omfattning och produktion
I det följande kommer två aspekter av yxtillverkningen 
att diskuteras. Inledningsvis diskuteras omfattningen 
av produktionen av flintyxor som vi kan uppskatta den 
genom lämningarna. Därefter följer ett avsnitt som be
handlar de grundläggande förutsättningarna och om
ständigheterna runt tillverkningen. Den bild som kom
mer att presenteras här, ibland idealistiskt skönmålad, 
bräcklig och till stora delar härledd ur empiriska data 
men filtrerad genom en samhällsteori, kommer sedan 
i slutet av kapitlet att synas närmare med avseende på 
förklaringsmodellens rimlighet.

Omfattning av tillverkningen

1 det följande redogörs för omfattningen av produktio
nen tillsammans med en kritisk utvärdering av grun
derna den har beräknats på. Avsnittet är helt material- 
baserat men förblir alltigenom en tolkning av data. De 
parametrar som i huvudsak använts till beräkningen 
och som finns i det bearbetade källmaterialet är vikt och 
antal, båda kvantifierbara, samt vidare de kvalitativa 
egenskaper som avslagen besitter, delvis impressionis
tiskt bedömda. För de sistnämnda gäller bland annat
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huruvida de uppfattats som redskapstyper, sekundära 
utifrån lämpligt avfallsmaterial men ändå hörande till 
yxtillverkningen, samt den varierande storleken inom 
avfallet, uppdelat huvudsakligen i splitter respektive 
diagnostiserade yxtillverkningsavslag. Utgångspunkten 
är den intakta slagplatsen (A46964), vars innehåll får 
anses som representativt också för de övriga, mindre 
välbevarade (fig.4-6). Jämförelsen vilar i huvudsak på 
resultaten från Hastrup Vænget och de kompletterande 
experimenten i Lejre.

Resultaten från Hastrup och Lejre, sammanfattade 
i korthet, visar att tillverkningen av en flintyxa, väl 
att märka en tunnackig, i genomsnitt lämnade cirka

6200 g flinta i restprodukter i form av avslag. Räknat 
i antal lämnade tillverkningen av en yxa cirka 1650 
avslag. Den totala produktionen omfattade enligt vikt
beräkningsmodellen utifrån försöken i Lejre minst 27 
tunnackiga medelstora flintyxor och utifrån antalet 
avslag endast 18 stycken motsvarande, således minst 
15 och som mest 30 yxor utifrån de skilda beräknings
grunderna (Hansen & Madsen 1983: 55). Denna pro
duktion lämnade efter sig 168 kilo respektive 30 487 
stycken avslag.

I Dösjebro innehöll slagplatsen A46964 flintor till 
en sammanlagd vikt av 117 730 g (ca 118 kg) och an
talet kunde räknas till 84 281 stycken. I dessa siffror

Figur 4 a. Montage av lodfoton över yxtillverkningsplats A46964.

Axe manufacturing site A46964 from above. Montage of several 
photos.

Figur 4 b. Henrik Pihi, Sofia Prata och Janis Runcis lodfotograferar. 

Picture taking of A46964.
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Figur 5. Den rumsliga fördelningen av flintavslagen i A46964 sett till antal respektive vikt. 

The spatial distribution of flint in A46964 according to number and weight, respectively.

ingår alla kategorier, även sådan flinta som ej kan kny
tas till yxtillverkning (se tabell 1). Om vi begränsar oss 
till de avslag som utifrån den diagnostiska kombinatio
nen som beskrevs ovan kan klassficeras som yxtillverk- 
ningsavslag, så uppnådde dessa en sammanlagd vikt på 
73 618 g och ett antal av 39 870. Med utgångspunkt i 
resultaten från experimentet i Lejre, där 6 200 g avslag 
motsvarade en yxa, kan vi dra slutsatsen att 73 618 g 
yxtillverkningsavlag i A46964 representerar tillverk
ningen av 12 yxor. Väljer vi att inte bara grunda oss på 
de avslag som kategoriserats som yxtillverkningsavslag, 
utan också inkluderar kategorin avslag/avfall, så når vi 
en total vikt på 108 021 g, vilket då skulle representera 
tillverkningen av 17 yxor. Även kategorin splitter kan 
inkluderas, men det ger bara en marginell ökning av 
totalvikten till 111 958 g, motsvarande 18 yxor. Sam
manfattningsvis kan vi alltså med hjälp av viktberäk
ningsmodellen från Lejre dra slutsatsen att man slag
platsen A46964 i Dösjebro tillverkat mellan 12 och 18 
yxor, där den exakta siffran beror på vilka kategorier av

avslag och avfall som vi väljer att ta med i beräkningen. 
Låt oss säga att man tillverkat cirka 15 yxor.

Denna beräkning grundades på flintans samman
lagda vikt. Om man istället för vikt väljer att grundar 
sig på antalet avslag så når man ett annat resultat. 
I Lejre resulterade tillverkningen av en yxa i 1650 avslag. 
De 39 870 avslagen i A46964 skulle då representera 
tillverkningen av 24 yxor. Inkluderas kategorin avslag/ 
avfall blir resultatet 28 yxor. Den stora skillnaden gör 
sig dock märkbar först när man inkluderar splitter, då 
resultatet blir 51 yxor. Om man väljer att inkludera 
splitter eller ej spelade liten roll i viktberäkningsmodel
len, eftersom splittrets totala vikt var så liten, men i en 
beräkning som grundas på antal får det stor betydelse.

En beräkning som baseras på antal avslag (och split
ter) känns mindre stabil än en som baseras på vikt, 
framför allt eftersom vi inte vet hur små avslag och 
splitter som man dokumenterade i experimentet i Lejre. 
Vi föreslår därför att den viktbaserade beräkningen är 
den mest tillförlitliga, och håller oss till slutsatsen att
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Figur 6. Fördelningen mellan olika flintsorter i A46964.

The proportional relationship between different types of flint source material in A46964, based on number and weight, respectively.

flintmaterialet man på slagplatsen A46964 represen
terar tillverkningen av cirka 15 yxor.

Öster om ovan beskrivna slagplats fanns ytterligare 
två liknande anläggningar som var kraftigt skadade; 
den ena (A49444) av upprepade dikesgrävningar och 
den andra (A49971) genom ovarsam schaktning av 
kulturlagret. Tillsammans bildade alla tre slagplatserna 
en prydlig öst-västlig rad med ett inbördes avstånd av 
ungefär fem meter. Flintmängden på de två skadade 
platserna visade sig enligt samma beräkningar som 
ovan kunna härröra från tillverkningen av cirka 3 yxor 
vardera. Flintavslag från lagret i övrigt samt enstaka 
mindre koncentrationer motsvarade i vikt och antal 
ungefär mängden avfall som tillverkningen av 10 yxor 
bör ha lämnat efter sig. Slår man samman alla slag
platserna och resterande fynd i lagret når man fram 
till en ungefärlig uppskattning av produktionen omfat
tande cirka 30 yxor. Siffran ska ses som mycket unge
färlig eftersom beräkningsgrunderna är behäftade med 
många osäkerheter. Vidare är den ursprungliga mäng

den med största säkerhet kraftigt reducerad genom 
årtusenden av diverse markarbeten och andra aktivi
teter. Insamlingsmetoden kan givetvis också diskuteras 
då området inte är genomsökt i sin helhet. Man bör 
därför vara återhållsam med att göra någon mer exakt 
uppskattning av den totala produktionen.

Inte bara produktionens omfattning har varit före
mål för intresse. Också tidsåtgången för tillverkningen 
är intressant och kan leda diskussionen vidare till hur 
arbetet kan tänkas ha varit organiserat, samt om pro
duktionen riktat sig mot en marknadsmässig omsättning 
och utbyte av olika former av kapital, inte bara mate
riellt. Till exempel får etablerandet av nya relationer 
och utbyte av idéer, kunskap och annat som värdesattes 
högt anses som en gynnsam investering i formandet av 
samhällssystem. Makten betingades enligt ”det neoli- 
tiska konceptet” av nya ägorättsliga principer gällande 
marken, samt förmåga att knyta allianser, kanske med 
gåvoutbyte som en viktig länk i förhandlingskedjan 
mot en hög, individuell samhällsposition. Bland annat
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yxan, särskilt i dess mer elaborerade former, kan ses som 
ett socialt insignium, ett dyrbart värdeföremål signa
lerande en position och grupptillhörighet hos ägaren/ 
bäraren. Därutöver var yxan givetvis ett nödvändigt 
arbetsredskap där formvariationen motsvarade de 
funktionella kraven.

Hur ska man då bedöma produktionen av yxor på 
Dösjebrolokalen? Tillverkades de under hantverksindu- 
striella former för ”avsalu” eller gjordes de enbart vid 
celebra tillfällen som begravningar eller ceremoniella 
ritualer för relationsskapande utbyten? Antalet yxor 
som tillverkats där är utifrån den återfunna avfalls
mängden ungefär 30 stycken, vilket får ses som en 
minimisiffra. Den experimentella arkeologin har visat 
att tidsåtgången för att göra en yxa, med den initiala 
prepareringen av råämnet samt det sista ledet, slip- 
ningen, undantagna, motsvarar 2 timmar (Hansen & 
Madsen 1983: 51, Olausson 1983: 24-28). Även om 
siffran 30 yxor är lågt räknad visar den ändå att det

Tabell 1. Klassficering av allt flintmaterial i A46964.

All flint from A46964, with total weight and numbers for the different 
types of artefacts.

Kategori Vikt (g) Antal
Avslag/avfall 34 403 6 971

Avslagskärna 1992 24

Borr 59 2

Kniv 207 3

Krossten 1 727 33

M i krospån 1 1

Pilspets 63 57

Övrig flinta med retusch 676 72

Splitter 3 937 36 974

Slipade yxfragment 679 267

Yxtillverkningsavslag 73 618 39 870

84 281

omöjligen kan ha varit fråga om någon regelbunden 
och kontinuerligt pågående verksamhet under flera år
hundraden, vilket väl inte heller är att förvänta. Räknat 
på 30 yxor med två timmars arbetsinsats för varje och 
en genomsnittlig arbetsdag på fem timmar, kan flint
materialet spegla yxtillverkningen av en person under 
12 dagar - således en synnerligen momentan händelse i 
ett historiskt perspektiv.

Kanske kan palissadbyggandet ha motiverat ett 
sådant utbrott av yxtillverkningsaktivitet. Men det 
finns också det som talar mot ett sådant orsakssam
band. Till exempel bör man beakta att kulturlagret 
runt slagplatserna var förhållandevis tjockt, 0,1 och 
upp till 0,4 meter på vissa ställen. Detta tyder snarare 
på aktiviteter utdragna över tid och med betydligt fler 
människor involverade än en ensam flintsmed. Även 
om palissaden naturligtvis inte uppfördes på en dag, 
kan den ha byggts och brukats under en tämligen kort 
period, medan gravarna möjligen representerar en läng
re period (se Lagergren denna volym). Yxtillverkning 
kopplad till palissadbygget har haft en praktisk prägel, 
samtidigt som yxtillverkning associerad till gravarna 
representerar ett betydligt mer intrikat sammanhang 
där både tillverkningen och den färdiga yxan får en 
svårfångad, symbolisk innebörd. Den låter sig emeller
tid väl anas i begravningsseder och andra rituella bruk 
från så gott som hela förhistorien som en konstant; en 
synnerligen trögrörlig struktur men där kontext och 
betydelse varierar stort över tid och rum.

Intressanta i sammanhanget är också de spår av 
flintslagning som framkom i anslutning till palissaden 
och även de avslag som fanns deponerade i flera av 
stolphålen. En närmare granskning visade att andelen 
danienflinta på tillverkningsplatserna invid palissaden 
var mer än dubbelt så hög som på de mer omfattande 
slagplatser som låg norr om Välabäcken och som dis
kuterats i denna artikel (fig. 7). Detta kan ses som en 
vag indikation på att yxtillverkningsplatserna norr och 
söder om bäcken inte är samtida eller att den möjligen 
varit samtida men har haft olika syfte. En rimlig tolk-
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ning är att yxtillverkningen söder om bäcken inte bara 
har ett rumsligt utan också ett funktionellt samband 
med själva palissadbygget, medan de norr om bäcken 
förslagsvis kan ha haft en koppling till de närliggande 
gravfältsaktiviteterna. Den högkvalitativa senonflintan 
lämpar sig med sina estetiska egenskaper bättre till de 
ceremoniella bruken än till de enbart praktiska, där 
utseendet är sekundärt i förhållande till hållfastheten. 
Danienflintan å andra sidan är ett segt och hållbart 
material som i brukshänseende anses överträffa den 
skörare senonflintan.

Om produktionsförhållanden under 
bondestenåldern

Den andra aspekten på tillverkningen som nämndes 
ovan avser produktionsförhållandena som de kan ut
läsas ur resultatet. Begreppet produktionsförhållanden 
är hämtat ur den vetenskapssyn som benämns historie-

materialism och som förknippas främst med det marx
istiska synsättet på historievetenskapernas teori och 
metod. Begreppet har politiska konnotationer, sällan 
klart uttalade, som ständigt (för)följer teorierna som 
en envist uppfordrande undertext. I allmänhet anses 
det höra samman med beforskning av de kapitalistiska, 
ekonomiska systemens historia. Senare kritik har 
främst riktats mot den till synes deterministiska synen 
på samhällssystemet och dess utveckling som något 
förutsägbart. Det individuella initiativet, aktörsskapet, 
som katalysator för förändringsprocesser anses vidare 
ha negligerats till förmån för den stora anonyma mas
san där individen frånskrivits alla sina personliga 
färdigheter. (För en utförligare redogörelse och kritik 
av historiematerialismens implikationer för arkeologin 
se Trigger 1993 och Olsen 1997, jfr McLellan 1986, 
om aktörsperspektivet: se Giddens 2001.)

Här kan man givetvis ställa sig frågan om lämplig
heten av att föra in begrepp, lösryckta från en historie-

Figur 7. En jämförelse av andelsförhållandet mellan danienflinta och senonflinta på yxtillverkningsplatsema vid palissaden (SU19) respektive norr om 
Välabäcken (SU17).

A comparison of the proportional relationship between two types of flint represented on the axe manufacturing sites at the palissade, south of Väla
bäcken (SUI9), and the axe manufacturing sites north of Välabäcken (SU17).
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teori som är grundad på förhållanden i den tidig
moderna industrialistiska eran. Det finns ett, enligt min 
mening, tungt vägande skäl. Historiematerialismen 
sätter i högsta grad fokus på samhällsförändringar och 
drivkrafterna bakom dessa och den bärande tanken är 
att förändringar har sin grund i orättvis fördelning av 
de materiella resurserna. Inom arkeologin har de meso- 
litiska fångst- och samlingskulturerna i allmänhet be
traktas som egalitära samhällen, där hierarkisk ordning 
inte baserats på ägande eller kontroll över näringsresur
ser utan snarare på erfarenhet, särskild kunskap eller 
vad som kan ha ansetts som övernaturliga gåvor. Neo- 
litiseringsprocessen däremot innebar en helt förändrad 
syn på ägandet med avseende på mark, tamdjur och 
grödor som kom att utgöra grundvalen i de kommande 
näringsekonomiska strategierna för många årtusenden 
framöver. Man kan lätt göra situationsjämförelsen med 
den bibliska paradismyten illustrerande slutet på den 
oskuldsfulla och fria tillvaron, men det vore att skön- 
skriva en epok i mänsklighetens historia som troligtvis 
aldrig har existerat i sin mest extrema variant.

En definition av begreppet produktionsförhållanden 
skulle kunna sammanfattas som de relationer som är 
avgörande för den materiella existensen. Ägandet, kon
trollen över produktionsmedlen och de arbetande är 
centrala för positioneringen av grupper i samhället och 
hur de tillfredsställer sina livsviktiga behov. Inom det 
historiematerialistiska förhållningssättet till samhälls
analysen finns flera konstituerande begrepp, nära rela
terade, som kommer att föras in i diskussionen nedan. 
Jordbrukets införande, ”den neolitiska revolutionen”, 
anses som en av de mest omvälvande i mänsklighetens 
historia och har också varit föremål för den arkeologis
ka forskningen helt i paritet med sin betydelse. Yxan 
ter sig därför som en naturlig symbol för det lågtek
niska, småskaliga lantbruket och i anspråktagandet av 
obruten mark. Därav följer givetvis att en ny form av 
ägande och hävd till brukad jord fastställs och synlig- 
görs med en gemensamt fastställd kodex, ej nedtecknad 
men överförd genom traditioner och inte minst genom 
visualiserade manifestationer i landskapet.

Yxan kan med fördel också betraktas ur det his
toriematerialistiska perspektivet och definieras enligt 
dess begreppsapparat. Med produktionskrafter åsyf
tas till exempel teknologi, kunskap om denna, liksom 
även förmågan till nytänkande om alternativa sam- 
arbetsformer för att uppnå önskade mål. Tillverk
ningen av ändamålsenliga flintyxor bör ha varit en 
sådan eftersträvad kunskap, och man har säkerligen 
varit angelägen om att föra hantverkstraditionen vi
dare till efterkommande led tillsammans med de idéer 
som beledsagat den sedan de nya tankemönstren for
mades och spred sig över allt större områden. Att få 
tillgång till råvaran medförde också en omformning 
och utvidgning av det sociala nätverket långt utöver 
det lokala. Till exempel måste man förse sig med rå
varan flinta som inte var tillgänglig på alla håll där 
jordbruket spred sig. Relationer med de kustanknutna 
kulturerna, existerande parallellt med de åkerbrukan
de men med sina egna seder och idéer om det goda 
livets innehåll, var ibland nödvändiga för den fortsatta 
existensen och utvecklingen. De korskulturella relatio
nerna och ömsesidig påverkan bidrog till symbiotiska 
förhållanden, till gagn för alla inblandade. Yxan är 
på så sätt att betrakta inte bara som ett funktionerligt 
redskap utan som ett indirekt verkande men fullgott 
instrument för reproduktion och förfining av ett önsk
värt samhällssystem.

I den historiematerialistiska samhällsmodellen är 
den ideologiska överbyggnaden likaså central. En an
nan fundamental förutsättning för modellbygget är 
också att de materiella resurserna är ojämlikt fördelade. 
Ideologins roll är att dölja orättvisor och det kan 
ske på många vis: storslagna fysiska manifestationer 
och överdådiga ritualer hör till sådant, som kan tjäna 
till att få de förfördelade att känna en delaktighet i 
något som är betydligt större än materiell egendom. 
Orättvisorna måste förnekas eller legitimeras. Väljer 
man att läsa in ideologi eller rituellt bruk i yxtillverk- 
ningsplatsen i Dösjebro ställs man inför stora pro
blem, detta gäller för övrigt för palissadinhägnaden 
också. Yxfynd i stolphål, vanliga också i neolitiska
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boplatssammanhang, kan ses som tillhörande en all
mänt omfattande byggnads-Zhusmagi i skyddande syfte 
(jfr Thörn 2007: 108-110). De talrika avslagen i stolp- 
hålen behöver inte med nödvändighet tillhöra denna 
tankesfär. Avslagen kan ha fungerat utmärkt som sko
ning för enstaka stolpar samtidigt som det var ett prak
tiskt sätt att bli av med dessa från ytor där människor 
och djur skulle vistas.

Ideologi och i ännu högre grad religion faller sig helt 
naturliga inom de stipulerade ramarna för handlings
mönster runt begravningar men kopplingen mellan 
dessa och slagplatserna är inte oproblematiska. Krono
logierna och därmed också kontextrelationerna är inte 
på något vis säkerställda. Gravfältet i sig är ingen stor
slagen manifestation, men man kan utgå från att ritua
lerna i samband med varje begravning har varit desto 
mer ögonfägnande. Från slagplatserna finns inga radio
metriska dateringar och fyndmaterialet pekar snarare 
mot en betydligt tidigare del av den neolitiska perioden 
än då palissaden uppfördes. Gravfältet i sin tur tycks 
ha brukats över större delen av neolitikum, där date
ringarna är väl förankrade i den relativa kronologin 
över gravskick och gravgåvor och finner dessutom stöd 
i absoluta tidfästelser genom kolprovsanalyser.

Dösjebro-slagplatserna i sin kulturella 
kontext - den neolitiska historie
skrivningen
Som framgått av ovanstående ser det ut som om 
Dösjebroplatsen inklusive palissad, gravar, keramik
depositioner och slagplatser täcker så gott som hela 
bondestenåldern i sin användningstid. Den längsta 
traditionen besitter gravfältet medan palissaden av vad 
som hittills är känt utgör en tämligen momentan före
teelse med ett brådstörtat slut. Dateringsmässigt ligger 
den enligt kolprover och fynd förankrad i övergången 
mellan trattbägar- och stridsyxekultur. Andra under
sökta lokaler med snarlika konstruktioner, exempelvis 
Hyllie utanför Malmö (Brink & Hydén 2006), är av

allt att döma nära nog samtidiga med Dösjebro. Tra
ditionen har heller inga rötter bakåt i tiden om man 
inte väljer att tillskriva dem samma funktion som de 
kända hägnande dikessystemen från övergångsfasen 
mellan tidig- och mellanneolitikum, så kallade Sarups- 
platser, som emellertid är mycket ovanliga i södra 
Sverige. Dessa tolkas allmänt som vara avsedda för nå
gon form av rituellt/socialt bruk, som inbegriper större 
deltagargrupper än ett enskilt lokalsamhälle, och före
bådar komplexare bosättningsmönster och social orga
nisation under senare delen av mellanneolitikum, MNA 
II, och framåt (jfr Svensson Bank, denna volym).

Gravfältet sträcker sig betydligt längre bakåt i tiden 
och begravningarna kan följas från sen tidigneoliti- 
kum och fram till sen mellanneolitisk tid. Andra akti- 
vitetsspår som ger belägg för ett mänskligt nyttjande 
av platsen under samma tidsperiod är bland annat en 
keramikdeposition i omedelbar närhet av gravfältet, 
innehållande krukskärvor kännetecknande för tidig 
bondestenålder men även senare, samt vidare andra 
enstaka fynd och konstruktioner, till exempel en härd 
inom en liten U-formad stenram intill gravarna, som 
tillsammans lämnar samma tidsinformation. Senneo- 
litisk tid är främst representerad av enstaka fynd samt 
huslämningen, vars tidigaste byggnadsfas dock kan 
befinna sig i sen stridsyxetid, det vill säga vara samtidig 
med någon enstaka grav på linjegravfältet. Tillsammans 
ger detta en mycket sammansatt bild av en längre tids 
nyttjande av platsen för olika ändamål, men där vissa 
tidsluckor ändå tycks finnas i det arkeologiska mate
rialet. Frågan är var verksamheten på slagplatserna ska 
placeras på den neolitiska tidsskalan.

Bondestenåldern är en grundligt beforskad epok. 
Frågeställningar har varierat och intressefokus har 
förskjutits upprepade gånger. Någon riktig konsensus 
har egentligen aldrig upnåtts vare sig då det gäller det 
kronologiska ordnandet av materialet, orsaker till för
ändringar, deras förlopp eller den inbördes ordningen. 
Då avses inte bara den tidsmässiga sekvensen mellan 
de tre arkeologiska kulturer som man tyckt sig urskilja, 
genom kännetecknade konstanter och variabler inom
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det samlade fornsaksmaterialet bedömda utifrån sina 
respektive sammanhang. Till de mer kontroversiella 
diskussionsämnena hör orsakssammanhangen bakom 
neolitiseringen, det vill säga övergången från jägar-, 
fångst- och samlarekonomier till en betydligt osäkrare 
utkomst baserad på odling och tamboskapshållning. 
Bilden är emellertid starkt förenklad och bakom den 
finns antagligen överväganden och valsituationer som 
inte kan redogöras för i strikt ekonomiska termer (se 
t.ex. Jennbert 1984). Också invandringshypotesen kom 
tidigt till tals i denna diskussion (bl.a. Almgren 1906).

1 lika hög grad om än med större frenesi har övergång
en från trattbägarkultur till stridsyxekultur debatterats. 
Kulturindelningen baserar sig främst på olikheter inom 
föremålsgrupper, främst då stenredskap och keramik. 
Där finns också andra tillsynes tydliga skillnader som i 
gravskick och bosättningsmönster. Underförstått finns där 
också diametrala olikheter i respektive samhällsorganisa
tioner. Ett dialektiskt, oppositionellt mönster framträder 
tydligt. Beträffande övergången, som är ett mindre lyckat 
begrepp för alla former av samhällsförändring, anses den 
som säkerställd också i de absoluta dateringar som finns 
tillgängliga. Det bör dock understrykas att de alltjämt är få 
och ibland dessutom osäkra i hänseende till kontextbunden
het och det samlade materialet balanserar väl närmast på 
kravgränsen för statistisk representativitet. I vilket fall som 
helst ter sig ”övergången” som ett momentant förlopp och 
invandring med åtföljande konflikter (läs invasion) 
framstår i detta ljus som en fullt möjlig förklarings
modell. Denna hölls också länge för trolig (se Forssander 
1933) men blev sedermera allvarligt ifrågasatt och 
grundligt avfärdad, främst på metodiska grunder 
(Malmer 1962).

Var passar då yxtillverkningen in i bilden över den 
neolitiska kulturutvecklingen? Än en gång förtjänar det 
att understrykas att vare sig avslagen eller de smärre 
redskapen är möjliga att passa in på en finare tidsskala 
utan att pressa materialet. Yxfragmentet, som utifrån 
sina kvarvarande formegenskaper först bedömdes här
röra från stridsyxekulturen, går enligt min mening inte 
att tidsbestämma närmare än till mellanneolitisk tid,

men också det är en impressionistisk bedömning. De 
övriga daterande föremålen, de ornerade keramikfrag
menten från samma fyndkontext, den avgränsade slag
platsen, pekar istället med betydligt större säkerhet på 
en sen fas av tidigneolitikum. Att förbehållslöst förut
sätta ett direkt kronologiskt och funktionellt samband 
slagplatserna och palissaden emellan låter sig således 
inte göras (jfr Brink & Hydén 2006: 124), även om 
man kan förutsätta att behovet av yxor var stort under 
byggnadsfasen. Palissaden och dess korta historik, som 
vi kan utläsa den, antyder dessutom starkt någon form 
av konfliktsituation. Detta behöver inte betyda att 
denna fungerat som en försvarsanläggning, det före
faller mindre troligt på grund av dess läge i Välabäck- 
ens dalgång med omgivande höjdsträckningar. En sam
hällskris av något slag, och som erfordrade någon slags 
kraftfull fysisk manifestation för att upprätthålla ord
ningen, kan däremot mycket väl ha legat för handen. 
Ur arkitektonisk synpunkt bör palissaden ha tett sig 
som föga inbjudande, närmast anskrämlig och aggres
sivt avskiljande, och man har svårt att tänka sig den 
som en attraktiv samlingsplats för utövande av ljusa, 
hoppfulla ritualer med ideologiska eller religiösa syften 
formulerade av fria likvärdiga grupper i regionen.

En annan hypotes om ansamlingen av slagplat
serna som skulle kunna prövas är huruvida Dösjebro- 
lokalerna utgjort någon form av centrum för fredliga 
varuutbyten och andra aktiviteter som stärkte kulturell 
samverkan mellan grupper också på längre avstånd. 
Det gynnsamma, kommunikationsstrategiska läget 
har framhållits som en av de bärande idéerna bakom 
lokaliseringen av gravplatsen, bidragande till främ
jandet av konstruktiva tankeutbyten och förhand
lingar där begravningarna fyllde sin sporadiska 
funktion som samhällsreproducerande eller för
nyande element i de pågående sociala processerna 
(se Lagergren, denna volym). På sätt och vis passar 
yxtillverkningen bra in i en sådan förklaringsmodell. 
Produktionen har av allt att döma skett i en långsam 
takt under en längre tidsperiod vilket kulturlagrets 
tjocklek vittnar om. Troligen har detta skett allt-
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eftersom yxorna tjänat ut i det dagliga arbetet. Där 
finns inget som tyder på någon form av specialisering 
inom hantverket. De flesta av hushållsmedlemmarna 
har sannolikt besuttit de nödvändiga kunskaperna för 
att utforma en arbetsyxa behjälpligt (jfr Hansen & 
Madsen 1983).

Yxans upphöjda position i begravningssamman- 
hang har sannolikt endast varit av marginell bety
delse för slagplatsernas lokalisering. De yxor som för 
övrigt påträffades i enstaka gravar är betydligt mer 
elaborerade, varav ett par som fanns i en och samma 
grav var så kallade stridsyxor tillverkade av bergart i 
en särskild teknik. Denna grav innehöll i övrigt bärn- 
stenspärlor, keramikkärl samt också tre slipade flint
yxor, karakteristiska för stridsyxetid (se Lagergren, 
denna volym). Inget tyder således på att tillverkandet 
av praktyxor spelat någon större roll i produktionen, 
utan yxan har då tillfället så krävde reducerats till en 
symbol, kanske för en ny eller återskapad relation, 
alternativt omförhandling av obalanser i produktions
förhållandena.

Där finns också ytterligare en tänkvärd aspekt att 
väga in i frågan om produktionens art. Platsen har 
ju av allt att döma tjänat som en samlingsplats för 
olika sociala syften som inbegriper ett större geogra
fiskt område i kulturellt hänseende; ett slags socialt

nod för relationsbefästande handlingar utöver de var
dagliga. Någon form av specialisering kan ha exis
terat inom de skilda grupperingar som samlades där 
vid särskilda tillfällen. Flinthantverket, liksom kera
miktillverkningen, kan vara yttringar av en sådan 
differentiering mellan grupper och produktionen kan 
ha utövats av kringresande specialister inom vad 
som utifrån sett närmast skulle kunna betecknas som 
marknadsmässiga utbytesrelationer.

Kännetecken på en särskild, utmärkande hant
verksskicklighet föreligger dock inte i materialet från 
Dösjebro. Idén om en permanent, ”halvindustriell” till
verkning som skulle vara lokalt baserad kan avfärdas 
på flera olika grunder. Till exempel har avståndet till när
maste råvarukälla varit för långt och tillgången till kva
litativ flinta baserad på något slags varuutbyte kan inte 
heller anses som säkrad över tid. Grupprelationer och 
alliansliknande förhållanden kan inte förutsättas vara 
konstanta. Dessutom är det en sak att platsen kan fungera 
som knutpunkt för främjandet av sociala relationer i när
området, men därifrån är steget långt till antagandet att 
Dösjebro skulle ha utgjort ett centrum i ett regelrätt, pri- 
mitivekonomiskt baserat utbytesnätverk. Centrumfunk
tionen kan inte frånskrivas platsen men den har troligen 
vilat på andra och mer sammansatta grunder än de rent 
ekonomiska.
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Neolithic flint axe manufacturing - 
production, organisation, and cultural 
context
In Dösjebro, in close connection to the remains of the 
Middle Neolithic palisade and the Early and Middle 
Neolithic cemetery, a manufacturing area for flint 
tools, mainly axes, was excavated. The manufacturing 
area was situated north of the palisade structure and 
the cemetery, on a sandy plateau in the valley of the 
small watercourse Välabäcken. It showed up in the be
ginning as a layer, rich in debris and waste material 
from flint knapping. The layer was up to 0.3 metre 
thick, covering an area of 1800 square-metres. In total, 
240 kilograms of flint waste material was collected and 
registered, and the diagnostical characteristics indicated 
large-scale production of flint axes. During excavation 
of the layer, three strong concentrations of flint were 
identified and interpreted as the actual manufacturing 
sites. One of them (A46964) measured 3.0x2.3 metre 
and was very well preserved. It was subject to careful 
excavation and detailed documentation and analysis.

All in all A46964 contained 73 kilograms (39 870 
pieces) of waste material that could be identified as ori
ginating from the production of flint axes. Compara
tive results from experimental archaeology show that 
that the waste material from this single feature repre
sents the production of approximately 15 axes, while 
the total waste material from the three concentrations 
and the rest of the layer represents a total production of 
approximately 30 axes. Absolute dating of the produc
tion is difficult. Datable finds were scarce, and the few

that were found pointed in the direction of Early Neo
lithic and/or Middle Neolithic. Of course it is tempting 
to link the production to the building of the palisade 
enclosure, but it may also be linked to activities sur
rounding the burials in the nearby cemetery. The ques
tions is if the axe production was connected to some 
kind of “proto-industrial” manufacturing for a strictly 
economic purpose, supposed to have been carried out 
by a local group inhabiting the river valley. If so, the 
geographical setting was favourable, situated at the 
cross-roads of some main communication lines leading 
up and down along the coast and also into unknown 
land, which was about to be colonized along with the 
spread of the new ideas of the “Neolithic concept”. 
The alternative hypothesis would be that the axe pro
duction was tied to rituals, for instance in connection 
to the gathering of inhabitation groups from a larger 
region than what was covered by the local community. 
In that case the axe played a more symbolic role in an 
exchange system aimed at enforcing and creating alli
ances for coming political strategies, where formalizing 
the access and ownership to land was crucial. After 
all, the number of axes produced seems to be relati
vely small in relation to the long time-span covered by 
activities on the site. The latter hypotheses therefore 
seems to be more in accordance with the material and 
with the total context including the palisade and the 
cemetery.
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Dösjehro mötesplats för trattbägarkultur och stridsyxekultur

I det lilla samhället Dösjehro i västra Skåne har intressanta fornlämningar 

från tidig- och mellanneolitisk tid blivit föremål för arkeologiska utgräv

ningar och resultaten presenteras och diskuteras i denna bok. Platsen har 

av allt att döma varit central för det neolitiska samhället under mer än 

tusen år och för såväl trattbägarkultur som stridsyxekultur. Här har man 

träffats för speciella aktiviteter, en del av dem med rituell karaktär. Till 

de dominerande strukturerna hör en palissadanläggning, ett linjegravfält, 

flera yxtillverkningsplatser, samt keramikdepositioner. Boken är den sista 

i serien Skånska spår - arkeologi längs Västkustbanan.
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