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FORORD
Vår tidigare kunskapsbild kring bronsålderns samhällen i nordöstra Skåne bygg
de till stor del på det kända fornlämningsbeståndet, på äldre gravundersökning
ar och metallfynd. Denna bild kom märkbart att förändras och förfinas i sam
band med de omfattande arkeologiska undersökningar som utfördes inför Väg
verkets utbyggnad av väg E22 till motorvägsstandard mellan Hammarsjön och 
Ryssberget. Denna skrift är den avslutande publikationen inom ett samarbets- 
projekt mellan Riksantikvarieämbetet UV Syd och Regionmuseet Kristianstad.

Genom undersökningarna har vi fått en bred kunskapsbas om de lokala sam
hällen som befolkade området under bronsålder, deras bebyggelsetraditioner 
och deras sätt att hantera sina döda. Vi har även fått insikt i deras variationer i 
näringsfång samt sociala och rituella handlingsmönster.

Med bokens titel Vägar till Vætland vill vi belysa den sociala och kulturella 
omvandling som skedde i landskapet vid denna tid. Ett landskap som kom att 
präglas av en större öppenhet och med storslagna gravmonument. Då som nu 
löpte här olika kommunikationsleder både till lands och till vatten vilka möjlig
gjorde kontakter och utbyten mellan människor.

En av de mest spännande platserna som vi fick chansen att undersöka var en 
mycket välbevarad gravmiljö vid Gualöv, som har gett oss en helt ny insikt och 
kunskap om gravskick och föreställningsvärld under bronsålder. Här undersök
tes ett kulthuskomplex som genererade en förnyad diskussion kring fenomen 
som kult- och dödshus i södra och mellersta Skandinavien.

Tidigare utgivna publikationer inom projektet är ”Berättelser från Vætland” 
som är en populärvetenskaplig introduktion till resultaten från utgrävningarna. 
Boken ”In the Wake of a Woman” handlar om de senpaleolitiska och mesolitis- 
ka lämningarna vid Skräbeån, strax utanför Bromölla. Ny kunskap om det neo- 
litiska samhället presenterades i boken ”Kustslättens mötesplatser”.

Héléne Borna-Ahlkvist Olof Hermelin
Riksantikvarieämbetet UV Syd Regionmuseet Kristianstad





VÆTLAND
LANDET SOM OMSLUTES AV VATTEN

Mellan Östersjön i söder och sjöarna i norr ligger 
Vætland, ett vidsträckt vattenrike. Mitt i detta 
rike ligger Kjugekull som en mäktig stenstod. Här
ifrån har man en milsvid utsikt ut över det land
skap som en gång för länge sedan kallades Vcet- 
land eller Wetlandi. Blickar man söderut ser man 
enorma, flacka sandslätter, stora våtmarker och 
nu uppodlade, uttorkade havsvikar som en gång 
sträckte sig långt in i landet. Det enda som bryter 
monotonin i det flacka landskapet är de impone
rande Fjälkinge backe och Lilles backe i sydväst, 
som ligger där som mystiska urbergsmonoliter ru
vande över sina hemligheter. Vänder man sig istäl
let mot norr sker det en dramatisk scenförändring. 
Stora, skogsklädda höjder och vidsträckta sjöar 
drar blicken mot norr, mot horisonten och det av
lägsna småländska höglandet. Här påminner sce
neriet nästan om skogstrakter i Norrland, en syn 
som man inte förväntar sig i nordöstra Skåne. 
Kontrasterna mellan de två landskapstyperna är 
både slående och överväldigande. Man känner att 
man står i ett gränsland (fig. 1-4).

Den här artikelsamlingen behandlar samhälls
utvecklingen i nordöstra Skåne, det s.k. Vætland, 
under senneolitikum och bronsålder, 2300-500 f. 
Kr. Olika aspekter på det dåtida livet diskuteras 
utifrån utseendet på bebyggelse, gravseder, offer
traditioner och hantverk. Mycket av diskussionen 
bygger på de resultat vi fick fram genom under
sökningarna för väg E22, men också annat mate- 

av MAGNUS ARTURSSON rial har använts för att komplettera bilden. Att
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Oppmapba- 
sjön f r

Ivösjön

Fjälkinge backe
Lilles backe

Fjälkinge Bäckaskog

Norra^Asui

Hammar
sjön

Ryssberget

Östersjön

Figur 1. Översiktskarta över Vaetland med vissa ortnamn 
samt namn på sjöar och vattendrag.

studera ett område på det sätt som vi har gjort i 
denna bok är fascinerande, men också mycket 
svårt. Man tvingas hela tiden att göra svåra val 
mellan olika alternativa tolkningar, att bestämma 
sig för att ”så här måste det ha varit att leva här 
för 3000 eller 4000 år sedan”. Tolkningsmöjlig
heterna är många, men det finns ändå vissa lös
ningar som är mer sannolika än andra. På så sätt 
kommer man vidare och kan fortsätta att nysta i

trassliga härvor av ledtrådar som i stort sett bara 
består av mer eller mindre välbevarade bebyggelse
lämningar, produktionsplatser, gravmonument och 
offermiljöer. Processen som har lett fram till den 
här artikelsamlingen har således varit lång och mö
dosam, men hela tiden har arbetet präglats av ett 
intresse och en fascination inför allt det nya som vi 
har kunnat upptäcka i materialet. Redan från de 
första stapplande stegen år 1995, då man började
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Figur 2. Foto från KjugekuU taget norrut med utsikt över 
Oppmannasjön och Ivösjön. Foto Henrik Pihi.

Figur 3. Foto från KjugekuU taget söderut med utsikt 
över Fjälkinge backe, Lilles backe och Trolle-Ljungby 
mosse. Foto Henrik Pihi.

Figur 4. Foto av Fjälkinge backe med omnejd taget från 
KjugekuU. Foto Henrik Pihi.
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(^) Förundersökning 

Slutundersökning

Figur 5. 
gjordes.

Kartor av området där undersökningarna
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med de första arkivstudierna, har vi anat att det 
skulle finnas många intressanta historier att berät
ta om Vætland, ett av de äldsta centralområdena i 
Skåne.

VÄGPROJEKTETS HISTORIK

Den arkeologiska förstudien för vägsträckan mel
lan Gualöv-Bromölla gjordes redan 1995 (Anders
son 1996), medan förstudien för vägsträckan mel
lan Kristianstad-Fjälkinge gjordes 2001-2002 
(Björk m. fl. 2002). Efter det att förstudien för 
sträckan Gualöv-Bromölla hade rapporterats 1996 
fortsatte man endast med utredning steg 2 längs 
den östra delen, strax sydöst om Bromölla (Stark 
1999), medan den övriga delen låg nere under flera 
år. Vid för- och slutundersökningar i området syd
öst om Bromölla, som gjordes 1997-1998, under
söktes bl.a. delar av den medeltida bytomten vid 
Aby samt förhistoriska boplatslämningar från me- 
solitikum och framåt, med tyngdpunkt i äldre järn
ålder (Stark 2000; Söderberg red. 2005). Parallellt 
pågick även arbetet med väg 116 norrut, där spår 
av en neolitisk boplats och förhistoriska utmarks- 
aktiviteter samt odlingslämningar från medeltid 
och historisk tid undersöktes (Hellerström 2002; 
Gustafsson m.fl. 2004).

Det var inte förrän 2002 som utredningen steg 
2 och förundersökningar gjordes för den övriga

sträckan mellan Kristianstad-Fjälkinge och Gual
öv-Bromölla (Balic & Wickberg 2004; Ericson & 
Wickberg 2005; Björk m.fl. 2005). Totalt kunde 
man under utredningen steg 2 identifiera 11 plat
ser som var så intressanta att de gick vidare till 
förundersökning, varav 6 stycken slutundersöktes 
(fig. 5, tab. 1). Arbetet utfördes som ett samar- 
betsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet, Avdel
ningen för arkeologiska undersökningar, LIV Syd i 
Lund och Regionmuseet i Kristianstad/Landsan
tikvarien i Skåne.

POPULÄR PUBLICERING 
OCH SYNTESARBETE

Redan 2003 publicerades en populärvetenskaplig 
bok, ”Berättelser från Vætland”, om resultaten 
från undersökningarna inför byggandet av väg 
E22 (Carlie red. 2003). Här gavs inblickar i vad 
som hittats och hur det kunde tolkas på olika sätt. 
Dessutom har två syntesvolymer om senpaleoliti- 
kum och mesolitikum (Karsten & Nilsson red. 
2006) respektive tidig- och mellanneolitikum (An
dersson red. 2007) nyligen publicerats. Den före
liggande artikelsamlingen, ”Vägar till Vætland”, 
är tänkt som en relativt detaljerad syntes av resul
taten från de platser längs med sträckorna Kristi
anstad-Fjälkinge och Gualöv-Bromölla inom E22- 
projektet som gav lämningar från senneolitikum

Plats Undersökningstyp Lämningar från SN och BRÅ Referens

Hammar FU Boplatslämningar Ericson & Wickberg 2005

Södergård FU Boplatslämningar Ericson & Wickberg 2005

Hunneberget/Låglandet FU Boplatslämningar+grav Balic & Wickberg 2004
SU Balic & Edring 2003

Kumlevägen FU Våtmark/offermiljö Balic & Wickberg 2004
Västra Åkern FU Boplatslämningar Björk m.fl. 2005

Gualöv Trafikplatsen FU Gravfält+vägar Björk m.fl. 2005
SU Svanberg 2003

Ferehusen FU Boplatslämningar Björk m.fl. 2005

Sockengränsen FU Boplatslämningar+gravar Björk m.fl. 2005
SU Pettersson 2003

Kråkeslätt FU Boplatslämningar+grav Björk m.fl. 2005
SU Pettersson 2003

Årups Norrevång FU Boplatslämningar Björk m.fl. 2005
SU Wickberg & Melin 2003

Skräbelokalen FU Boplatslämningar Björk m.fl. 2005
SU Hanlon 2003

Tabell 1. Samtliga för- och slutundersökta platser mellan 
Kristianstad-Fjälkinge och Gualöv-Bromölla inom E22- 
projektet som har haft mer eller mindre säkra lämningar 
från senneolitikum och/eller bronsålder. I de fall då en
dast förundersökningar (FU) har gjorts har den arkeolo
giska potentialen bedömts som liten, varför platsen inte 
har gått vidare till slutundersökning (SU).
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och bronsålder (se fig. 5 & tabell 1). Dessutom be
handlas material från andra delar av nordöstra 
Skåne, samt i jämförande syfte även material från 
övriga Skandinavien för att få en mer fullständig 
bild av områdets övergripande roll.

Artikelsamlingen inleds av Björn Gedda med en 
introduktion till Vætlands geologi och en översikt
lig miljöbeskrivning. Därefter följer fyra artiklar 
av Tony Björk, Magnus Artursson och Bo Knarr- 
ström som diskuterar bebyggelsens utseende och 
förändring i området, samt flinthantverket på en 
boplats från yngre bronsålder vid Skräbeån. Dess
utom görs jämförande utblickar mot andra delar av 
Skandinavien för att få en mer fullständig bild och 
sätta in lämningarna i ett större sammanhang. I 
följande fem artiklar tar Caroline Arcini, Elisabeth 
Höst, Fredrik Svanberg, Linda Pettersson och Sven

Hellerström upp frågor kring gravar, gravseder 
och ritualer och diskuterar dem ur olika synvink
lar. Här bildar gravarna och gravfälten vid Gual- 
öv, Sockengränsen och Kråkeslätt den naturliga 
utgångspunkten, men lämningarna sätts dessut
om in i ett större sydskandinaviskt sammanhang. 
Denna diskussion följs av två artiklar som tar upp 
olika naturvetenskapliga aspekter på skilda mate
rial från boplatserna och gravfälten; dels en pale- 
oekologisk studie gjord av Björn Gedda, dels en 
lerkeramisk analys av kärl gjord av Torbjörn 
Brorsson och Birgitta Hultén. Avslutningsvis pre
senterar Magnus Artursson och Tony Björk en 
syntes av samhällets utveckling och förändring i 
området under 1800 år, samt gör jämförande ut
blickar mot övriga delar av södra och mellersta 
Skandinavien.
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LANDSKAPSRUMMETS
MÖJLIGHETER
WETLANDS FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Vid Skånes nordöstra kust ligger Kristianstadsän- 
kan, ett låglänt område där Sveriges största sand
slätt är belägen. Det är ett av Skånes äldsta och vik
tigaste jordbruksområden med anor tillbaka till ti- 
digneolitikum. En stor del av Kristianstadsänkan 
upptas av det område som kallas Vætland. Namnet 
Vætland, eller Wetlandi, har sitt ursprung i skriftli
ga källor från 1100-talet och används oftast som en 
beteckning för slättlandet mellan Hammarsjön och 
Ryssberget (Carlie & Lagerås 2003). Eventuellt in
räknades även de större kringliggande sjöarna och 
delar av Helgeåns lopp, men den exakta utbred
ningen, om den någonsin varit definierad, är idag 
okänd. I denna bok är Vætland det område som 
omsluts av sjöarna Oppmannasjön, Råbelövsjön, 
Hammarsjön och Ivösjön bort till Ryssberget och 
sammanfaller i stort sett med Villands härad.

Den här boken behandlar hur Vaetlands be
folkning levde under senneolitikum och bronsål
dern, vad de åt, hur de bodde och hur de begravde 
sina döda. Vi behandlar mänskliga aktiviteter och 
handlingar och de val som människor gjort och 
som format miljön och samhället omkring dem. I 
det sammanhanget kan det vara bra att se till de 
naturliga förutsättningarna man hade i området 
och de förändringar, naturliga och antropogena, 
som skett sedan dess. Vi kommer att se att det kan 
vara svårt att skilja dem åt och att de båda varit 
nog så viktiga för att forma samhället.

Vætland kan i stora drag indelas i två geologis- 
av BJORN GEDDA ka enheter av helt olika typer (fig. 1). I norr har vi
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Figur 1. Förenklad jordartskarta över Vætland. Det är lätt att se att de na
turliga förutsättningarna skiljer sig markant mellan de backiga moränjor
darna i norr och de låglänta sandområdena i söder.

en till största delen kristallin berggrund draperad 
med sandig morän i ett mycket backigt landskap. 
De mest framträdande formationerna är Ryssber
get, Ivö Klack och Oppmannaberget, alla med top
par på mer än 100 m.ö.h. och med branta sidor. 
Den södra delen av landskapet är mycket flack och 
låglänt. Berggrunden i söder är främst av sedimen
tär art med kalk, sand och lera avsatta under krita
tiden, för ca 65 miljoner år sedan. Till största de
len täcks dessa avlagringar av glaciala och postgla- 
ciala sand- och gruslager. Ett fåtal höjdpartier 
genombryter de ovan liggande avlagringarna och 
är kända vid namn som Fjälkinge backe, Lilles 
backe, och Kjugekull (Ringberg 1991). De är ka
rakteristiska inslag i Vaetlands topografi liksom de 
tre åsarna; Gualövsåsen, Balsbyåsen samt Rinka- 
by-Oppmannaåsen. Förutom dessa höjdpartier är 
landskapet mycket flackt. Medelhöjden över havet 
ligger på 10-15 meter och även mindre höjder är 
ovanliga. Åsarna och kullarna utgör därför fram
trädande formationer i det flacka landskapet och 
var av vikt såväl för placeringen av bebyggelse och 
monument som för valet av kommunikationsvägar 
(Artursson & Björk denna volym).

VATTEN RIKET

Vætland är, som namnet antyder, präglat av de 
vatten och våtmarker som omger och korsar om
rådet. Dessa vattenvägar har kraftigt förändrats i 
flera omgångar sedan inlandsisen drog sig tillbaka 
(fig. 2). Östersjöns yta och därmed även dess 
strandlinjer har ändrats på grund av landhöjning, 
naturlig uppdämning och globala havsnivåföränd
ringar. Sedan inlandsisen drog dig tillbaka från 
Vætland har havsnivån fluktuerat mellan 55 meter 
över och 20 m under dagens nivåer (Berglund &c 
Björck 1994). Högst var nivån vid ca 13000 f. Kr, 
strax efter att inlandsisen lämnat Vætland. Endast 
några få av de högre topparna som Fjälkinge och 
Kjugekull stack då upp ur havet. När vattnet stod 
som lägst ca 9 000 f. Kr var Vætland nästan dub
belt så stort som idag. Strandlinjen gick flera mil 
ut i det som idag är hav, vilket bland annat visas 
av de stubbar och trädstammar som man än idag 
kan finna på havsbotten långt ut i Hanöbukten.

Under senneolitikum och bronsålder låg Öster
sjöns vattenyta vid Vætlands kust på en nivå som 
var mellan 1,5-4 meter högre än idag. Tillgängliga 
data från den här tiden tyder på att tidsperioden
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Figur 2. Karta över skillnaderna i dagens vattensystem 
jämfört med hur det kan ha sett ut under äldre bronsål
der, då havsnivån stod 2,5 m över den nuvarande. Da-

• „1 < ■ a i • „ i gens havs- och sjönivå har markerats med streckad lin-inleddes med en relativt kortvarig transgression, r J
med en högsta nivå på 4 m.ö.h. som nåddes ca 
1900 f. Kr. Trangressionen följdes sedan av en 
snabb regression. Man ska veta att den tillgängliga 
datamängden för havsnivåförändringarna i områ
det är mycket bristfällig, så det är svårt att avgöra 
hur hastiga förändringarna var. Ett rimligt anta
gande är emellertid att det rör sig om en tidsperiod
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Figur 3. Generell modell över relativa vattennivåförändringar i grundvattenstyrda 
insjöar i södra Sverige. Nedgångar i kurvan speglar sänkt grundvattennivå som en 
följd av torrare klimat (Gedda 2001, omarbetad efter Digerfeldt 1988).

på totalt omkring 2-300 år, och förloppet är där
med så pass snabbt att de tidigare strandlägena 
bör ha funnits bevarade i folkminnet. Inlednings
vis steg havet från ca 2,5 m över nuvarande havs
yta, en nivå som varit ganska stabil under några 
hundra år, upp till närmare 4 m. De sandiga kus
terna i söder började eroderas bort medan morän
kusterna i norr översvämmades. Vid kusten kunde 
man kanske berätta om gamla fiskeplatser som nu 
var oåtkomliga. Kanske berättade man också om 
hur salarna brukade ligga på skär som inte längre 
fanns och om farfars fiskehydda som låg där bor
ta, mitt ute i vattnet. Längre in i landet, i låglänt 
terräng som till exempel vid Helge å och runt Ham
marsjön, kan forsumpning ha drabbat såväl be
byggelsen som transportleder till lands.

När den högsta nivån uppnåtts kring ca 1900 
f. Kr och havet åter började dra sig tillbaka, har 
man naturligtvis fått omvända effekter. Kustlinjen 
sjönk med en hel meter under kanske bara hundra 
år. Det låter kanske inte så mycket, men i ett flackt 
landskap som Vætland kan detta ha inneburit en 
förflyttning av kustlinjen på flera hundra meter. 
Det skapade problem för gårdar nära havet med 
successivt ökande avstånd till havet och sjunkan
de grundvattenytor som medförde ett behov av 
djupare brunnar. Samtidigt skapade det naturligt
vis fördelar. Bebyggelsen vid havet fick tillgång till 
alltmer land och bördiga betesmarker frilädes allt
eftersom strandängarna förflyttades utåt (jfr. Ged
da 2007). Eftersom det frilagda landet inte var 
skogbeväxt behövdes det inte heller röjas innan 
det togs i bruk.

Efter något hundratal år avtog havsnivåsänk
ningen till ca 10 cm per hundra år, för att vid brons
ålderns slut nå en nivå på ca. 1,5 m över dagens. 
Under bronsåldern, ungefär samtidigt som havsni
våsänkningen stabiliserats, inträffade emellertid en

motverkande kraft, en gradvis klimatförsämring 
som förde med sig allmänt förhöjda grundvatten
nivåer (Berglund 1982; Digerfeldt 1988; Berglund 
1991). Sverige gick vid den här tiden in i en period 
av ett mer oceaniskt klimat, vilket innebar sänkta 
medeltemperaturer, förhöjda nederbördsmängder 
och allmänt högre luftfuktighet. Man kan i in- 
landssjöar som har sin vattenyta styrd av grund
vattnet se att den allmänna höjningen var ca 3 me
ter (fig. 3). Hur detta påverkade den flacka och 
låglänta Kristianstadsänkan är svårt att veta och, 
som tidigare nämnts, har få undersökningar som 
skulle kunna svara på den frågan gjorts i området. 
Eventuellt är sandmarkerna i söder så lättdränera- 
de att den ökade nederbördsmängden lätt kunde 
transporteras ut i samma takt som tidigare. I mo
ränlandskapet i norr är det däremot knappast tro
ligt att så var fallet och där höjdes troligen grund
vattennivåerna.

En sak som vi emellertid är relativt säkra på 
och som gäller för hela södra Sverige, är att den 
ökade nederbörden och den försämrade avdunst- 
ningen medförde att forsumpningen av våtmarker 
och fuktiga områden tilltog (Aaby 1976). Flera av 
de våtmarker man idag finner i såväl norra som 
södra Vætland är försumpningslagerföljder som 
säkerligen initierades under den här tiden. Samti
digt ser man i Ystadområdet att det vid den här ti
den sker en igenväxning av sjöar i inlandet (Berg
lund 1991). Sammantaget medför detta att det 
utan vidare forskning i området är svårt att skaffa 
sig en tydlig bild av landskapet under såväl slutet 
på neolitikum, innan forsumpningen tog fart och 
havsytan var på en relativt hög nivå, som under 
bronsålderns slutskede då våtmarker hade brett ut 
sig och nybildats samt havsnivån sjunkit. Den här 
perioden av kallare och fuktigare klimat omnämns 
ibland i framför allt tidigare paleoekologisk och

20



arkeologisk litteratur som Fimbulvinter (se t.ex. 
Edman m.fl. 1988; Welinder m.fl. 1998).

Sedan den här tiden har Vætland förändrats 
väsentligt, framför allt genom mänsklig påverkan. 
Råbelövssjön och Flammarsjön har, liksom mos
sarna vid Trolle-Ljungby och Kiaby, minskat i yta 
på grund av såväl naturliga förändringar som till 
exempel igenväxning, som genom mänskliga akti
viteter. Stora utdikningsprojekt sattes igång på 
1800-talet och stora arealer av det som tidigare 
var sjöbotten och våtmark togs i anspråk för od
ling. De flesta mindre vattendrag har rätats ut och 
om man tittar på en modern karta ser man att de 
är absolut raka, när de inte byter riktning i skarpa 
vinklar.

Oppmannasjön och Ivösjön i norr ser dock tro
ligen ungefär likadana ut som under bronsåldern. 
Visserligen har dessa sjöar, liksom våtmarkerna 
och de andra sjöarna, blivit utsatta för dikning 
och sänkts, men till skillnad från de södra sjöarna 
har Oppmannasjön och Ivösjön relativt branta 
stränder och ett utlopp som troligen inte är grund- 
vattenreglerat. Därför blir påverkan på dessa sjö
ar arealmässigt marginell i jämförelse.

SANDFLYKTEN

Sandslätten i Kristianstadsänkan är Sveriges mest 
omfattande sandområde. Det kan därför tyckas 
underligt att endast ett fåtal undersökningar har 
gjorts för att ta reda på dess historiska bakgrund 
och den påverkan den haft på de som genom årtu
senden befolkat området. Förutom ett antal be
skrivningar av geologiska och geografiska kart
blad (t.ex. Ringberg 1991) är egentligen Harald 
Agrells (1980) studier av inlandsdyner det enda 
sentida arbete som publicerats.

År 1874 påpekade Linné att ”...sandfälten säl
lan fingo plöjas mer än var åttonde år” (Torgny & 
Linné 1999). De som plöjde för ofta fick senare 
lida för det i och med att sanden förlorade sitt fäs
te och blåste iväg med de viktiga näringsämnen 
som ansamlats i det tunna lagret av mylla. Sanden 
avsattes efter hand i nya områden och kunde då 
förstöra ny odlingsmark, vilket initierade ny sand
flykt. Den kedjereaktion som sattes i gång kunde 
orsaka att kilometerstora områden täcktes av 
tjocka flygsandslager eller att man fick vandrande 
dyner. Även spektakulära landformer, som den ki
lometerlånga Pestbacken, kunde på relativt kort 
tid byggas upp, initierade av små hinder som en

stengärdsgård eller ett stängsel och begrava såväl 
odlingsmark som hus. Under denna tid, på 1600- 
och 1700-talen, var kanske sandflykten som mest 
omfattande. Den utgjorde ett så allvarligt hot mot 
såväl enskilda gårdar som hela Kristianstadsregio- 
nens ekonomi att flera projekt för att stoppa förö
delsen inleddes vid sekelskiftet 1700-1800. Stora 
tallplanteringsprojekt påbörjades bland annat 
runt Gualöv, Åhus och Visttskövle och läplante
ringar sattes ut i åkermarkerna, vilket gjorde att 
man under 1800-talet kunde få bukt med de störs
ta problemen.

Även om denna sentida sandflykt är den som 
idag lämnat de mest uppenbara spåren är den ab
solut inte den första. De första storskaliga proble
men med sandflykt på Kristianstadslätten upp
kom antagligen på 1200-talet i och med att od
lingen intensifierades och att man samtidigt gick 
in i en period med ett kallare klimat. Detta har ti
digare varit känt, men det har hittills funnits få 
substantiella bevis. Under det pågående arbetet 
med E22:an lyckades vi emellertid 14C-datera ett 
halvmetertjockt flygsandslager vid Västra Åkern 
(Björk m. fl. 2005), troligen täckande flera hektar, 
till mitten av 1200-talet (fig. 4). Ovanpå detta låg 
ytterligare en halv meter sand som troligen är från 
1700-talet och senare.

Det tidigaste belägget vi har av sandflykt som 
sannolikt kan vara initierad av mänskliga aktivi
teter har vi emellertid stött på i en sluttning vid 
Skräbeån (Lagerås m. fl. 2006). Där påträffade vi 
ett metertjockt sandlager som, genom 14C-date- 
ring av träkol från lagren under och över, kunde 
knytas till tiden mellan 1500 f. Kr. och år 0. På 
platsen har vi hittat ett långhus och andra boplats
lämningar från samma intervall (Björk denna vo
lym). Sanden är här mycket känslig för erosion 
och vi kan anta att vinderosion i kombination med 
ytavrinning, påskyndat av nedtrampning och 
överutnyttjad betes- och odlingsmark, varit orsa
ken till sandtransporten. Sanden har inte analyse
rats på pollen, men en analys av det omedelbart 
underliggande lerlagret visar relativt höga frek
venser av gräspollen i jämförelse med äldre lager. 
Det ger en bild av att skogen försvinner och att det 
skapas betesmarker innan sanddepositionen, tro
ligen under senneolitikum eller tidig bronsålder.

Att sanddriften påverkat livet för befolkningen 
i Vætland under lång tid är således uppenbart. Det 
är därför en faktor som bör beaktas när historien 
skrivs om såväl bebyggelsens som jordbrukets och
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Figur 4. Mäktiga sandflyktslager med podsolprofiler från 
Västra Åkern. Sanden mellan de två mörka lagren är av
satt under den medeltida sandflyktsperioden och det 
som är ovanför avsattes troligen under 1700-talet. De

två välutbildade podsolprofilerna är mycket intressanta, 
då de visar att det funnits tidigare markytor där vegeta
tion kunnat utvecklas under lång tid innan de på nytt 
sandats över.

landskapets utveckling. Här kan i många fall för
klaringen till övergivandet av gårdar, folkförflytt
ningar och ändrad jordbruksstrategi ligga. Inte 
minst viktigt är att beakta sandförflyttningen när 
man ska beskriva den fysiska geografin. Om en 
sanddeposition på en meter sedan medeltiden, som 
vi sett i Västra Åkern, är ett exempel på ett vanligt 
fenomen, får det stora konsekvenser för till exem
pel strandlinjen. Om man till exempel tar bort en 
meter sand från vissa sträckor längs kusten inne
bär det att stranden flyttas flera kilometer längre 
inåt landet. När det gäller synliga spår är troligen 
sandskiktet vid Västra Åkern den typen av forma
tioner som man kan förvänta sig vara bevarade 
från perioder före 1700-talet. De större dyner som 
kan ha funnits har under århundraden blåst vida
re, omformats eller försvunnit.

Fanns det då andra framträdande dyner eller 
åsbildningar på medeltiden? Detta är fullt möjligt,

eftersom sandbildningar och sanddyner är dyna
miska system som är beroende av en viss balans i 
sandflödet, och om tillförseln av någon anledning 
minskar kan en dyn efter hand minska i omfång 
och försvinna. Problemet med sanddriften och 
förstörelsen av åkermark kvarstår dock. Under ti
digare perioder är det troligast att sandflykten 
drabbade folk i mindre skala vid överutnyttjande 
av extra känslig mark som uppodling eller bete av 
sandiga sluttningar.

KLIMAT, VEGETATION OCH JORDBRUK

När det gäller Vætland så finns det, liksom för frå
geställningarna om flygsand, få paleoekologiska 
undersökningar gjorda som är relevanta för den här 
boken. Slutsatserna här är därför ganska allmänt 
hållna och baseras på undersökningar i områden 
som kan anses representativa även för Vætland.
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Dagens vegetation är en produkt av flera tusen 
års klimatutveckling och markanvändning. Unge
fär 4000 år f. Kr. ser vi de första tecknen på röj
ningar och betesmarker (Berglund 1991; Lagerås 
1996), men det är först ca 2300 f. Kr., under in
ledningen av senneolitikum, som den agrara eko
nomi blir tydlig och röjningarna mer markanta 
(fig. 5-6). Pollenanalyser från denna tid bär ofta 
tecken på existensen av halvöppna landskap med 
skogsdungar, betesmarker och odling. Under sen
neolitikum och äldre bronsåldern fortsätter den 
agrara ekonomin att successivt förändra landska
pet mot en mer jordbrukspåverkad miljö. I början 
av yngre bronsåldern började sedan skillnaderna 
mellan backlandskapet i norr och slättlandet i sö
der göra sig gällande. Medan de norra delarna 
hade en fortsatt långsam utveckling mot ett öpp
nare landskap, skedde i slättbygden en närmast 
dramatisk avskogning (Welinder m.fl. 1998). 
Landskapet hölls öppet genom intensivt bete med 
hjordar som kunde vara 5-10 gånger större än be
hovet för den dagliga försörjningen av kött och 
mjölk (Berglund 1991). Kanske höll man stora 
hjordar för att ha dem som handelsvara vid handel 
med brons eller annat gods söderifrån. Det är 
tänkbart att man till och med införde säterdrift 
redan under tidig bronsålder (Welinder m.fl. 
1998). Djuren drevs då från slättlandet mot sko
garna i norr och i väster för att dryga ut betet.

Under yngre bronsålder sker ytterligare drastis
ka förändringar i södra Vætland. Landskapet för
ändrades nu av ett allt intensivare markutnyttjan
de och kom att karaktäriseras av fält och betes
marker med enstaka träd och dungar. Nu började 
man på allvar öppna upp våtmarker för lövtäkt 
och röja för bete nära bosättningarna, samtidigt 
som fälten blir mer permanenta. Ofta har klimat
förändringen tolkats som orsaken till de föränd
ringar som skedde inom jordbruket, men det är 
tveksamt om resonemanget håller (se t.ex. Welin
der m.fl. 1998). Om man tar ett sådant omdiskute
rat fenomen som ställning till exempel, så skulle 
ett kallare klimat kunna förklara varför man ville 
ta in djuren, eftersom de fick svårare att klara sig 
ute (Edman m.fl. 1988). A andra sidan så ökar 
sjukdomarna vid ställning och vi har idag dessut
om problem med beteendestörningar som är en di
rekt orsak av ställningen. Även idag är det därför 
vanligt att köttproducenter har utedrift. Inte heller 
utfodring eller att det skulle bli lättare att samla in 
gödsel fungerar som några direkta förklaringar,

Figur 5. Ett skogsbete kunde kanske se ut så här under 
bronsåldern. Foto Thomas Hansson.

eftersom det går lika bra att utfodra djuren ute 
och gödsel kan samlas i en inhägnad som till ex
empel en nattfålla (Lagerås & Regnell 1999). Det 
är nog så att det inte går att finna någon enstaka 
orsak till fähusens införande, men enligt Welinder 
(1998) kan den enskilt viktigaste faktorn ha varit 
mjölkproduktion. Kyla klarar djuren nämligen 
bra, men i ett fuktigt klimat sjunker mjölkproduk
tionen. Det är även lättare att få kon att släppa 
mjölken om hon är stallad än om hon går ute. 
Man ska inte heller glömma bort att rent sociala 
faktorer också kan ligga bakom. Med ställningen 
har man bättre kontroll över sina djur och kan 
skydda dem mot såväl stöld som rovdjur.

AVSLUTNING

Som synes är Vætland inte ett homogent landskap, 
utan ett område vars historia kräver eftertänksam
het för att tolkas på rätt sätt. Kontrasterna är up
penbara; kullarna och urberget i norr - låglandet
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Figur 6. Efterhand öppnades markerna upp och öppna 
fält skapades under bronsåldern på slättlandet. Foto 
Thomas Hansson.

och kalkstenen i söder, skogen bland kullarna - 
den öppna slätten på låglandet, moränen i ur
bergsområdet - sanden på kalken, våtmarkerna - 
de torra sandslätterna. Alla är de motsatser som 
tillsammans skapar de naturliga förutsättningar
na för Vætland och dess befolkning. Samtidigt 
som landskapet lägger grunden för invånarnas rö
relsemönster skapar de ett landskap som passar 
deras liv och aktiviteter. Därmed formar naturen 
befolkningen och på samma gång formar befolk
ningen naturen; orsak och verkan blir diffusa och 
svåra att se tydligt. Mänskliga aktiviteter och na
turliga förändringar blandas i skapandet av ett 
ständigt skiftande kulturlandskap med flertusenå- 
riga anor, och tydligt är att för att tolka det ena 
måsta man förstå det andra.
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KRING FÖRFÄDERNAS BOPÅLAR
OM BRONSÅLDERNS OCH DEN ÄLDRE JÄRNÅLDERNS 
BOSÄTTNINGAR I WETLAND

Arla i urtid härskade tystnaden. Den arkeologiska 
tystnaden kring bronsålderns och den äldre järn
ålderns bebyggelse i nordöstra Skåne håller emel
lertid nu äntligen på att brytas. För mig, som har 
arbetat i det här området under 15 års tid, känns 
det som alldeles nyss som det inte fanns en enda 
undersökt boplats med långhus från bronsålder el
ler äldre järnålder i nordöstra Skåne. Det var först 
1993, i och med en undersökning vid Fjälkestad, 
som trenden bröts, och det är ju inte särskilt länge 
sedan i ett längre tidsperspektiv (Björk 2003b). 
Jämfört med en del andra välundersökta områden 
i landet är det hög tid att vi börjar analysera bo
sättningarna i nordöstra Skåne. Med utbyggnaden 
av väg E22 har det framkommit nytt, spännande 
material och ett givet tillfälle att ta ett första steg 
mot att förstå områdets bebyggelseutveckling un
der brons- och äldre järnålder.

Den nordostskånska bygdens särprägel under 
historisk tid är ganska väl känd, medan förhållan
dena under förhistorisk tid är dåligt kända. Nå
gon fördjupad analys av bosättningsmönster och 
boplatsorganisation under bronsålder och äldre 
järnålder har såvitt jag vet inte utförts tidigare. 
Nordöstra Skåne, eller närmare bestämt Kristian- 
stadsslätten, har pekats ut som ett utomordentligt 
studieområde av Johan Callmer, på grund av att 
det är ”begränsat av ofruktbara höglänta partier i 
norr, väster och öster medan det i söder avgrän
sas av Östersjön”. Även om Callmer fokuserar på 

SV TONY BJÖRK yngre järnålder så fäste han tidigt blicken på detta
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område, som han alltså uppfattar som en avgrän
sad bebyggelseregion (Callmer 1991, s. 32f). Ut
ifrån regionala variationer i gravtraditioner har 
Fredrik Svanberg visat på egenartade rituella tra
ditioner under vikingatiden i ett område som i 
stort motsvarar Villands härad eller det s.k. Væt- 
land med omgivande områden, en del av det nord
ostskåne som Callmer ser som en avgränsad bygd 
(Svanberg 1999; 2005c). Författaren till denna ar
tikel har också i olika sammanhang argumenterat 
för att nordöstra Skåne har utgjort ett område 
med i viss mån särpräglade kulturella traditioner 
under äldre järnålder i förhållande till omgivande 
områden (Björk 2003a; 2005c). Det är nu dags att 
föra denna diskussion vidare och längre bakåt i ti
den för att se var den landar i en studie som inne
fattar äldre järnålder och bronsålder med fokus 
på just bebyggelsen och det bebodda landskapet.

PROBLEMFORMULERING

Frågorna kring hur bebyggelsen har varit organi
serad under bronsålder och äldre järnålder i Syd
sverige har under senare år problematiserats av 
flera forskare (se t.ex. Carlie 1999; Borna-Ahl- 
kvist 2002; Gröhn 2004; Artursson 2005a-b). 
Många av de tankar som presenteras i denna arti
kel går direkt tillbaka på resonemang som förs av 
dessa författare. Artikeln ska ses som ett första 
steg i en diskussion om boplatsorganisation, bo
sättningsmönster och boplatshierarkier i nordös
tra Skåne under bronsålder och äldre järnålder. 
Som utgångspunkt för denna studie har jag valt de 
centrala och södra delarna av Villands härad, dvs. 
i stort den del av slättbygden som väg E22 sträck
er sig igenom. Det är också inom detta område 
som det finns undersökta boplatser i området, 
medan häradets nordliga del är ett ur undersök- 
ningssynpunkt i stort sett helt outforskat område.

Tydligare formulerade syften med arbetet är att:
• göra en utvärdering av hur bosättningsmönst- 

ret sett ut i området i ett makroperspektiv. För 
att avgöra hur landskapet har utnyttjats, krävs 
det att informationen från de undersökta bo
platserna kompletteras med och jämförs med 
andra källmaterial. De material som använts 
är bronser, depåer/offer, gravar och ristningar. 
Detta redovisas närmare nedan.

• studera boplatsorganisationen i området. Be
skriva boplatsernas utseende med avseende på

hur den enskilda gårdsplatsen har varit organi
serad rumsligt, funktionellt och ekonomiskt.

• belysa om funktionell/ekonomisk specialisering 
och hierarkisk indelning ger sig till känna i ma
terialet. Finns det speciella boplatser eller är 
statusbetonade föremål knutna till vissa delar 
av området som antyder en social differentie
ring som ligger högre än gårds- eller släktnivå?

Ett par källkritiskt viktiga faktorer att ha med i 
tankarna är att det är ett litet antal undersökta 
boplatser i slättbygden som utgör underlag för stu
dien. Representativiteten, framför allt geografiskt, 
men också kronologiskt, måste därför lyftas fram 
som en avgörande felkälla. Det handlar dessutom 
i de flesta fall om mindre delar av boplatser som 
har blivit föremål för undersökning, det vill säga 
att det sällan är fråga om några hela bebyggelse
komplex som kan användas för långtgående jäm
förelser. De källkritiska aspekterna kommer att 
belysas på sina ställen i texten, i den mån det har 
ansetts väsentligt för att förtydliga flera utsagor 
med ”troligen” och ”sannolikt” som förled.

ATT FORMA EN BYGD

Den grundläggande frågan för en utvärdering av 
bosättningsmönstret i Villands härad och det mer 
vaga geografiska begreppet ”Vætland”, är vilka 
delar eller områden av landskapet man utnyttjade. 
För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om 
bosättningsmönstret i området på en lokal nivå, 
räcker det inte med att studera de arkeologiskt un
dersökta boplatserna. De undersökta boplatserna 
från bronsålder och äldre järnålder uppgår till ett 
knappt 30-tal i området. För att få en lite fylligare 
bild av hur landskapet nyttjades måste vi också 
föra in annat källmaterial i diskussionen. Sprid
ningen av gravarna och lösfyndsmaterial i nordös
tra Skåne får därför tjäna som huvudsaklig ut
gångspunkt för att se om det går att skönja några 
förändringar i bosättningsmönstret från äldre 
bronsålder till äldre järnålder. Var ligger boplat
serna i förhållande till andra fornlämningskatego- 
rier som gravar, offer/depåer, lösfynd, och i förhål
lande till topografi, jordarter m m? Den naturliga 
följdfrågan är om det finns någon tendens till för
ändring över tiden i form av regression/expansion 
eller omlokalisering. I ett perspektiv som berör den 
övergripande frågan om hur kulturlandskapet har 
etablerats, hur tyngdpunkter har förstärkts och
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förändras i ett långtidsperspektiv, spelar vägstrå- 
ken och gravarnas utbredning en viktig roll. Men 
innan vi fördjupar oss i dessa frågor är det väsent
ligt att göra en kort resumé av vilken grund tidiga
re forskning har lagt för studier av bosättnings
mönster i det här området.

Det ska genast sägas att det egentligen inte 
finns någon som har studerat bebyggelsen under 
brons- och äldre järnålder i Vætland i detalj tidi
gare. Det finns gott om brottstycken i form av all
männa iakttagelser och uttalanden av både hem- 
bygdsforskare och arkeologer, som betonar att 
området har haft en rik bronsålder, varit tätt be
folkat under perioden och att den förhistoriska 
bebyggelsen varit koncentrerad till slättbygderna, 
främst längs med vattendragen. Dessa anmärk
ningar baseras främst på utbredningen av brons
fynd och förekomsten av högar och andra förhis
toriska gravmonument (se t.ex. Johnsson 1937, s. 
13ff; Rydbeck 1939, s. 6f; Arbman 1959, s. lOf).

Det var först i och med att det började göras 
övergripande sammanställningar av gravförekom
ster som det började växa fram en bild av bronsål- 
dersbebyggelsens utbredning i Skåne och i landet 
som helhet, men som också var användbara för att 
diskutera landskapsutnyttjandet inom mindre be
byggelseområden. Exempel på detta är Berta 
Stjernquists (1961; 1983) arbeten om yngre brons- 
åldersgravar och Åke Hyenstrands (1979; 1984) 
sammanställningar av de synliga gravmonumen
tens geografiska utbredning. Som en följd av bland 
annat dessa arbeten började ett antal andra arke
ologer att diskutera bosättningsmönster utifrån en 
mängd olika geografiska, kronologiska och teore
tiska utgångspunkter.

Specifikt för det område vi har för ögonen, så 
är den yngre järnålderns bosättningar ganska väl
kända genom Johan Callmers olika forsknings
projekt i området. Callmer betecknar agrarbebyg
gelsen på Kristianstadsslätten under yngre järnål
der som flergårdsbebyggelser, ofta belägna med ca 
2 km mellanrum utmed bäckar, åar, sjöar och 
större sumpmarker, och att gränslandet mellan 
slätt och högland också var en attraktiv lokalise
ring (Callmer 1994, s. 77).

Det är tydligt att detta bebyggelsemönster har 
ett avsevärt äldre ursprung. Redan utifrån Åke 
Hyenstrands välkända spridningskartor går det 
att konstatera att den äldre bronsålderns gravmo
nument framför allt finns på de inre delarna av 
kustslätten samt upp längs ådalarna (Hyenstrand

1984, s. 55, 58). En snarlik bild visar utbredning
en av gravar som daterats till yngre bronsålder 
(Stjernquist 1983, s. 132). Berta Stjernquist po
ängterade att det inte går att se någon expansion 
av bebyggelsen i Skåne, på en övergripande nivå, 
från äldre till yngre bronsålder baserat på gravma
terialet (a.a. s. 139). Man ska dock ha i minnet att 
dessa slutsatser drogs innan det fanns klara be
lägg för att det existerade stora områden med fos
sil åkermark även i Skåne, och som åtminstone i 
en del fall går tillbaka till yngre bronsålder.

Nordöstra Skåne ses av Tomas B. Larsson som 
ett av fyra centrala bebyggelseområden i Skåne 
under bronsåldern (1986, s. 23ff; s. 109). Detta 
baserar han bland annat på utbredningen av mas
siva guldföremål och offer/depå fynd. Förutom 
Villands härad räknar Larsson såväl Gärds härad, 
delar av Göinge härad och Listerlandet i västra 
Blekinge till denna region (a.a. fig. 69, 99, 101).

I en studie av Göinges brons- och järnålder me
nar Anne Carlie att bebyggelsestrukturen karak
täriseras av en betydande områdeskontinuitet, 
som sannolikt kan följas ned i neolitisk tid, med 
ett nära rumsligt samband till de större vattendra
gen. De höglänta och mossrika moränområdena i 
norra och västra delarna av Göinge ser hon som 
sporadiskt utnyttjade fram tills yngre järnålder, 
då det sker ett ökat utnyttjande av de vidsträckta 
skogsområdena. Kontaktvägarna för de mellersta 
och norra delarna av häradets bosättningar ser 
hon som riktade mot grupper bosatta på den nu
varande Kristianstadsslätten, medan bosättning
arna i söder främst riktat sina kontakter söderut, 
mot Ringsjöområdet (Carlie 1994, s. 195f).

Bertil Helgesson beskriver Kristianstadsslät- 
tens bronsåldersbebyggelse som uppdelad på fyra 
områden, vilka sannolikt utgjort bebyggelsecentra 
i regionen. Det östligaste av dessa utgörs i stort 
sett av de södra och mellersta delarna av Villands 
härad, upp i höjd med de stora sjöarna. Helgesson 
påpekar också att kuststräckan mellan Maglehem 
och Åhus inte hyser några lämningar från brons
åldern, vilket han sätter i samband med en om
strukturering av ekonomi och bosättningsmönster 
i förhållande till tidigare tidsperioder (Helgesson 
m.fl. 1995, s. 20f).

Likheten mellan den översiktliga bild vi får av 
Hyenstrands och Stjernquists kartor å ena sidan 
och Carlies och Helgessons uppfattningar av be
byggelsens utbredning i Göinge och Villand är allt
så påtaglig. Kontinuitet och stabilitet är nyckelord
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för att karaktärisera de centrala bebyggelseområ
dena på ett makroplan.

Dessa exempel visar framför allt bebyggelsens 
utbredning på ett makroplan i form av övergri
pande utbredningar av olika fornlämnings- och 
föremålstyper. En mer sammansatt och komplex 
bild får vi egentligen bara i Carlies arbete som rör 
Göingehäraderna. Med utgångspunkt från iaktta
gelserna i ovanstående exempel och en förnyad ge
nomgång av boplatser, gravar och lösfynd skall 
jag försöka att fördjupa bilden av bosättnings- 
mönstret i Vætland.

Till att börja med kan vi konstatera att det inte 
är oproblematiskt att ge alla gravhögar en generell 
datering till äldre bronsålder. Det finns flera be
lägg för yngre högar i området, exempelvis från 
yngre bronsålder (Arcini m.fl. denna volym), för
romersk järnålder (Nagmér 1978, s. 19) och äldre 
romersk järnålder (Björk 2005b, s. 242). Det är 
inte heller oproblematiskt att ge alla stensättning- 
ar en generell datering till äldre järnålder, även om 
de till övervägande del hör hemma i denna tidspe
riod (Carlie 1994, s. 59ff).

Liksom gravarna är lösfyndsmaterialet behäf
tat med en mängd källkritiska problem. Ett av de 
viktigaste är att en stor del av materialet inte har 
en närmare proveniens än socken eller möjligen 
by. I denna del av artikeln används endast de bron
ser som har en närmare lägesangivelse, till by, 
gård eller fastighet.

Av samma kronologiska skäl som för de arke
ologiskt undersökta boplatserna så måste en över
gripande bild av bosättningsmönstret i området 
målas med bred pensel. En analys på lokalnivå 
kräver i stort sett en lika hög grad av generalise
ring som på ett makroplan, och får därför som 
konsekvens samma svårgripbara djup både framåt 
och bakåt i de olika tidsperioderna. Väl medvetna 
om de källkritiska problemen skall det ändå göras 
ett försök att fördjupa bilden av bebyggelsens ut
veckling i området.

I ett första tidsskikt, som grovt sett represente
rar den äldre bronsåldern, ser vi markanta stråk 
och koncentrationer med framför allt högar och 
några få rösen i landskapet (fig. 1). Högarna är 
påtagligt koncentrerade till brytzoner i landska
pet, exempelvis där en flackare platå möter sank
marker i en erosionsbrant, eller på uttalade mo
ränhöjder eller isälvsavlagringar, t.ex. Nosabyom
rådet, Balsby-Österrike och Gualövsåsen. Det är 
dock långt ifrån alla sådana platser i landskapet

som har utnyttjats för uppförande av monumenta
la gravar. Exempelvis finns det gravar på den mar
kanta urbergstoppen Kjugekull, men inte på mot
svarande urbergshöjder som Fjälkinge backe eller 
Lilles backe. Däremot går det direkt att konstate
ra att några av de långsträckta stråk av högar som 
sträcker sig flera kilometer i olika riktningar på 
slätten, sammanfaller med gamla vägsträckningar 
som finns bland annat på Burmans karta över her- 
tigdömet Skåne (1670-tal) och på den Skånska re- 
kognosceringskartan (1812-20) (se Gedda a den
na volym).

Högarna och rösena slutar att förekomma norr 
om de stora sjöarna Råbelövssjön, Oppmannasjön 
och Ivösjön, där de nordliga moränområdena tar 
vid, frånsett för Helgeåns och Holjeåns dalgångar. 
Utmed själva kuststräckan och de flacka och kust
nära delarna av slätten är högarna och rösena 
mycket svagt representerade. Det är endast vid 
Valje-Vidriksberg i den inre delen av Valjeviken 
(även kallad Saxaviken), vid Skräbeåns mynning 
och vid Persanviken mellan Landön och Hamrar- 
na (V. och Ö. Hammaren) som det finns kustnära 
gravhögar (se Artursson &c Björk denna volym).

Förutom högarna så utgörs materialet från den
na tid av ett mycket begränsat antal boplatser samt 
ett stort antal lösfynd av framför allt bronsföremål. 
Utbredningen av dessa lämningar har en delvis an
norlunda utbredning än gravarna, och är därmed 
ett viktigt komplement för att få en uppfattning om 
vilka delar av landskapet som människor varit ak
tiva i. Det är tydligt att utbredningen av bronser 
sammanfaller med högkoncentrationerna vid Fjäl- 
kestad-Råbelöv, Nosaby och Österslöv. Förutom 
vid dessa områden är Fjälkinge och Ivetofta-Gröd- 
by rikt representerade, trots att här inte finns några 
större högkoncentrationer (fig. 1). Förekomsten av 
bronsföremål avspeglar förutom direkt boplatsan
knutna verksamheter i hög grad gravar, depåer och 
offer. Att direkt översätta bronsförekomster till bo
platslägen är lika vanskligt som när det gäller gra
var i en analys på lokalnivå.

Vad som återstår för att få en mer komplett bild 
av landskapsutnyttjandet är de belagda boplatser
na. För den aktuella tidsperioden inskränker de sig 
till två boplatser från senneolitikum och en boplats 
från senneolitikum-äldre bronsålder. De tillför så
ledes inte särskilt mycket för denna analys, men det 
förtjänar att påpekas att ingen av dessa boplatser 
ligger i anslutning till högkoncentrationer och att 
endast en av dem är belägen i närheten av en hög.
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Figur 1. Karta som visar alla lämningar från äldre brons
ålder i Villands härad. Havsnivån ligger 2,5 m över den 
nuvarande.

Nästa tidsskikt utgörs av lämningar som date
ras till yngre bronsålder. Här är gravmaterialet mer 
sporadiskt, men i gengäld är det överlag bättre da
terat och det finns även gott om bronsfynd, både i 
form av lösfynd och depåer/offer. Utbredningen av 
gravar motsvarar i stort högarnas från föregående 
tidsperiod. Rena nyetableringar av regelrätta grav
fält förekommer visserligen (Arcini m.fl. denna vo
lym), men begravningar sker till synes framför allt

i de områden som hyser äldre gravmonument. Det 
är tydligt att gravstråken/vägarna fortsätter att 
markeras och intrycket av deras betydelse för
stärks i och med detta (fig. 2).

Vad det gäller bronsfynden så ser vi en tydlig 
kontinuitet, men också en viss spridning till tidiga
re bronsfattiga områden på kustslätten och i något 
undantagsfall även till perifera delar på de vid
sträckta moränområdena norr om de stora sjöarna.
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6 Kilometer

Figur 2. Karta som visar alla lämningar från yngre brons
ålder i Villands härad. Havsnivån ligger 2,5 m över den 
nuvarande. Notera att Grönhultsfyndet ligger norr om 
kartutsnittet.

Det sistnämnda är belagt genom det stora depå
fyndet från Grönhult i Vånga socken (SHM 8966, 
9122), som ligger i den norra delen av häradet, 
isolerat från både äldre och samtida fynd och an
dra lämningar. Den något större spridningen av 
bronser i landskapet skulle kunna innebära att det 
skedde en viss expansion av bebyggelsen, framför 
allt på kustslätten. Andra alternativa förklaringar

är också tänkbara, vilket vi får anledning att åter
komma till.

Boplatsmaterialet från denna period är betyd
ligt större än för föregående, med 17 kända bo
platser. På många av dem har det dessutom under
sökts långhus, vilket ger oss en direkt inblick i 
platser som odiskutabelt har hyst bebyggelse. E22- 
transekten genom landskapet med 6-7 boplatser

• Undersökt boplats 
& Skafthålsyxa 
CZI Grav 

I Depå
i Övriga bronser 

Våtmark
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från tidsperioden, och en handfull andra under
sökningar, visar att det finns gott om under mark 
dolda boplatser i området (tab. 1). Boplatserna är 
i de flesta fallen belägna i anslutning till grav- och 
vägstråken och ofta också i anslutning till vatten 
som Skräbeån, Ivösjön och Helgeå. Men det har 
också funnits boplatser i mer perifera lägen på 
kustslätten, där det inte finns några indikationer i 
form av gravar eller bronser. Ett sådant exempel 
är en nyligen undersökt boplats vid Näsby i Kris
tianstad, där det har påträffats boplatslämningar 
som grovt sett spänner över tidsperioden yngre 
bronsålder - romersk järnålder (Wickberg 2004c). 
Frågan är om den kan representera en ensamgård 
utan några större gravmonument, som har en lång 
kontinuitet i området. Jag låter detta vara osagt än 
så länge för att inte alltför drastiskt föregripa vare 
sig den slutliga analysen och dateringen av platsen 
eller de resonemang om bebyggelsestruktur som 
förs längre fram i denna artikel.

I det sista tidsskiktet, som grovt sett represen
terar den äldre järnåldern, förstärks bilden från de 
föregående perioderna ytterligare (fig. 3). Utbred
ningen av gravar utgörs dels av stensättningar, 
dels av arkeologiskt undersökta gravar som i flera 
fall består av flatmarksgravar i form av både 
brand- och skelettgravar. Tre gravar från två olika 
platser har för övrigt påträffats och undersökts 
inom ramen för E22-projektet; Södergård i Fjäl- 
kinge sn och Aby i Ivetofta sn. Gravarna från den
na period betonar ytterligare de grav- och kom- 
munikationsstråk som redan lyfts fram i denna 
presentation. Det är dock inte hela sanningen. De 
visar också på en viss expansion i några få områ
den som saknar äldre gravmonument och fynd, 
som t.ex. vid Håkanryd i Ivetofta socken där det 
har framkommit ett fynd av en holkyxa från peri
od VI (Baudou 1960 s. 192) och ett antal stensätt
ningar som rimligen är från äldre järnålder. Do
marringarna i området återspeglar sannolikt en 
del av bebyggelsen under ett något senare tidsske
de, förmodligen yngre romersk järnålder och folk- 
vandringstid (Carlie 1994, s. 79), det vill säga un
der eller efter en presumtiv omstrukturering av 
bebyggelsen i området som ger sig till känna i för
ändringar av bebyggelse, ortnamn och gravar/ 
gravfält (se t.ex. Ca 11 mer 1991a; 1994; Brink 1998, 
s. 301; Björk m.fl. 2005). Men det ska vi inte för
djupa oss i här.

De kända boplatserna från äldre järnålder in
skränker sig till ett 10-tal, varav de flesta tillhör

förromersk järnålder. De har som regel en konti
nuitet bakåt i tiden, snarare än framåt, vilket över
ensstämmer väl med en process i riktning mot en 
omlokalisering och allt fastare bebyggelsestruktur 
under övergången till yngre järnålder. De boplat
ser som hör hemma i romersk järnålder uppvisar i 
sak ingen skillnad i lokalisering jämfört med de 
äldre boplatserna, men det förtjänar att påpekas 
att de har just fastare strukturerade gårdslägen än 
samtliga äldre boplatser (tab. 1, se Råbelöv, Ive
tofta, Näsum och Åby).

Lösfyndsmaterialet från denna period är inte 
sammanställt tidigare, utan det hade krävts en 
omfattande sammanställning av material från oli
ka museisamlingar etc. för att kunna infoga mate
rialet i denna analys, vilket inte ryms i detta arbe
te. Det är ett representativitetsproblem som läsa
ren måste vara medveten om vid jämförelsen 
mellan de bilder vi får av bebyggelsens utbredning 
och ekonomiska/sociala tyngdpunkter i landska
pet över tiden.

Det har föreslagits att det i vissa områden sker 
en viss nykolonisering av mark upp för åsslutt- 
ningarna under tidsperioden yngre bronsålder
äldre järnålder, t.ex. i de västra delarna av Gärds 
härad (Björk & Wrang 1998, s. 70). Man skulle 
kunna förvänta sig en motsvarighet i Villands hä
rad under tidsperioden i form av en expansion ut 
mot kusten respektive in i skogsbygden. Det finns 
också en mycket svag tendens till att yngre gravar 
och en del lösfyndsmaterial finns utanför den äld
re bronsålderns kärnområden. Det kan ses i form 
av ett depåfynd från Grönhult i Vånga socken, 
respektive ett område vid Håkanryd, nära Ryss
berget, där det bland annat finns stensättningar 
och fossil åkermark, men inga högar, vilket anty
der en bosättning som är i bruk under yngre brons
ålder och äldre järnålder (fig. 2-3). Någon nämn
värd expansion utanför den äldre bronsålderns 
kärnområden på kustslätten går i varje fall inte att 
belägga - åtminstone inte i dagsläget. Det tycks 
främst finnas en mycket stabil kontinuitet på ett 
makroplan, med bebyggelsen koncentrerad till 
kustslätten och de bördigare områdena på Ivö och 
på mindre slättområden, sprickdalar och ådalar 
norr om de stora sjöarna. Den kontinuitet som 
Berta Stjernquist m.fl. har velat se i bronsåldersbe- 
byggelsen på ett makroplan bekräftas således av 
resultaten från den analys som gjorts här.

En kategori av synliga lämningar som inte har 
berörts tidigare är de ristningslokaler som finns i
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6 Kilometer

• Undersökt boplats
□ Stensättning
□ Flatmarksgrav 

Våtmark

Figur 3. Karta som visar alla lämningar från äldre järnål
der i Villands och Gärds härad. Havsnivån är den nutida. 
Notera att stensättningarna i hög grad saknas i dagens 
utpräglade fullåkersområden.

området. Ristningarna utgörs till största delen av 
skålgropsförekomster, men det förekommer också 
några lokaler med avlånga fördjupningar, rännor 
och svärdsslipningsrännor norr och öster om Ivö- 
sjön. Ristningarnas utbredning sammanfaller till 
stora delar med gravkoncentrationerna, men det 
finns också ristningslokaler och koncentrationer 
av lokaler i områden där det i hög grad saknas an
dra lämningar (fig. 4). Här ger de nästan intryck

av att ha markerats av helt andra skäl än att de in
gått som delar i de grav-, boplats- och åkersystem 
som merparten ger intryck av att tillhöra. De rik
tigt stora ristningslokalerna med många skålgropar 
eller rännor ger ett speciellt intryck. En av dessa är 
Brantahallar, som ligger centralt i ett geografiskt 
väl avgränsat område mellan Ivösjön-Levrasjön- 
Skräbeån i väster och norr, Ryssberget i öster och 
Östersjön i söder. På platsen finns två ristningslokaler
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med 292 avlånga fördjupningar, 10 rännformiga 
fördjupningar och 1 slipyta (RAÄ 153 och 154), 
samt ett gravfält med 5 stensättningar (RAÄ 8). I 
ensamt majestät, endast cirka 300 m söder om 
Brantahallar ligger Tykerör, ett större gravröse som 
är ca 25 m i diameter (RAÄ 9, Ivetofta sn). Branta
hallar och Tykerör är beläget i ett utmarksområde i 
förhållande till de historiska byarnas inägomarker. 
Detsamma är förhållandet mellan platsen och an
dra förhistoriska lämningar, som i mycket hög grad 
är knutna till de historiska inägomarkerna. Sven 
Hellerström har studerat utmarksområdet och 
kommit fram till att det går att belägga att det var 
ett ”resursområde till de samhällen som bebyggel
semässigt främst var lokaliserade till områdena ut
med vattenssystemen'" från bronsålder till histo
risk tid (Hellerström 2002, s. 483).

En annan speciell ristningslokal ligger mellan 
Osterslöv ochKarsholm, centralt i ett fornlämnings- 
rikt område mellan Råbelövssjön och Oppmanna- 
sjön. Här finns det koncentrerat till en ca 900 m 
lång sträcka 22 stenblock som totalt hyser minst 
376 skålgropar (RAÄ 31-36, 41-44, 67 och 70). 
På tre av blocken finns vardera 180, 96 respektive 
80 skålgropar. I övrigt är området förvånansvärt 
tomt på fornlämningar, med några stensättningar 
och högar som närmaste grannar i norr och i sö
der (RAÄ 30, 55 och 141 i Österslöv sn). I Östers
löv socken finns ytterligare en plats med ristnings
lokaler med påtagligt många skålgropar per block. 
På denna plats ingår de emellertid i en betydligt 
mer sammansatt fornlämningsmiljö som bl.a. inne
fattar ett antal rösen och högar.

Likheten mellan de beskrivna platserna och 
Frännarpsristningens läge, i fornlämningsfattiga 
delar av vad som i övrigt är fornlämningsrika byg
der, är påtaglig. John Coles har nyligen tolkat Frän- 
narpsristningen som en gemensam kult- och sam
lingsplats för en större befolkning och vill förklara 
platsen med att den legat centralt, utmed en viktig 
äldre vägsträckning i omlandet till flera betydelse
fulla bosättningsområden (Coles 2002, s. 243 ff).

Det går givetvis inte att okritiskt sätta likhets
tecken mellan dessa tre platser, som var och en in
går i en specifik historisk situation med skilda för
utsättningar, som ger sig till känna i olika uttryck. 
Ristningarna i sig är påtagligt olika och de kan 
t.ex. ha tillkommit under förhållandevis kort tid 
(Frännarp) eller ha ackumulerats under en längre 
tidsrymd (Österslöv). Likheterna är ändå slående 
och den gemensamma nämnaren för dem är det

geografiskt centrala läget, som samtidigt inte är 
centralt i förhållande till boplatser och gravar, i 
till synes tätt befolkade områden.

Bebyggelsen i Vætland under bronsålder och 
äldre järnålder kännetecknas som vi har sett av en 
påtaglig stabilitet. Områdeskontinuiteten är i det 
närmaste fullständig, såvitt det går att bedöma 
idag. Det sker ingen nämnvärd expansion eller till
bakagång, utan de förändringar som sker tycks 
snarare spegla en inre kolonisation, med ett suc
cessivt tätare och intensivare utnyttjande av de 
hävdvunna bebyggelseområdena på kustslätten.

På några platser finns det så stora ansamlingar 
av ristningar att de kan diskuteras i termer av ritu
ella platser eller samlingsplatser som haft betydel
se för ett större bebyggelsområde än den enskilda 
gården eller gårdarna i den närmaste omgivning
en. Dessa platser tycks ligga geografiskt centralt i 
några av de fynd- och fornlämningstätaste de
larna av undersökningsområdet, men acentralt i 
förhållande till merparten av boplatserna och gra
varna.

Det finns en tydlig tendens till att gravhögarna 
och stensättningarna ligger på höjder, längs höjd
sträckningar och i brytzoner i landskapet (Gedda 
a denna volym) (fig. 1-3). Många av gravhögarna 
ingår i långsträckta stråk som i flera fall överens
stämmer med de äldre vägsträckningar som finns 
på kartor från 1600-1800-tal (t.ex. Burmans kar
ta, Skånska rekognosceringskartan). Ett tydligt 
exempel har lyfts fram av Arcini m.fl. i denna vo
lym. Fenomenet har uppmärksammats tidigare, 
framför allt i södra Skåne (Sköld 1963; Rudebeck 
2002; Gröhn 2004; Björk 2005b), och vi kan kon
statera att det är tydligt även i nordöstra Skåne. 
Det är uppenbart att det växer fram kommunika
tionsvägar under bronsålder och äldre järnålder 
som markeras allt tydligare över tiden, framför 
allt med gravmonument. Detta är ett mycket starkt 
indicium för att dessa vägar löper i likartade stråk 
som de viktigare landförbindelserna gjort från åt
minstone äldre bronsålder fram till bilismens se
gertåg. Trots den bebyggelseomläggning som kan 
anas i övergången till yngre järnålder, så lever 
kommunikationsstrukturen till stora delar kvar 
på makroplanet. Det är väsentligt att ingående 
studera hur vägstråken har förstärkts och föränd
rats för att fördjupa diskussionerna om hur land
skapet varit organiserat rumsligt och socialt.

Det finns mycket som talar för att ju mer arbe
te som investerades i marken, desto mindre var
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Figur 4. Karta som visar alla ristningslokaler i Villands och 
Gärds härad. Havsnivån ligger 2,5 m över den nuvarande.

möjligheterna för ett extensivt och rörligt jord
bruk. Ägandet och brukandet blir fast etablerat i 
landskapet, delvis som en konsekvens av den ökan
de arbetsinsatsen på den odlade arealen (Pedersen 
& Widgren 1999, s. 315ff). Några knivskarpa 
gränser är det inte tal om, men den generella ten
densen att landskapets struktur förstärks, det vill 
säga att bebyggelsen fortsätter att koncentreras 
innanför hävdvunna bebyggelseområden samt att 
kommunikationsstråken till stora delar fortsätter

att markeras allt tydligare, tycks äga giltighet även 
i nordöstra Skåne.

BOPLATSERNA

De arkeologiskt undersökta boplatserna från brons
ålder och äldre järnålder inskränker sig, som tidi
gare nämnts, till ett drygt 30-tal i Vætland (tab. 1 
och fig. 5). Dessa utgör tillsammans med övrigt ar
keologiskt material en bas för en mer övergripande
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Nr Socken Benämning Räanr Anläggningstyper Datering Yta, m2 Und.typ och referenser

1 Fjäl kesta d Råbelöv 25:1 199 5 långhus, grophus, gropar, 
härdar, ugn

(YB?) ÄR 7700 SU. Björk 2003b

2 Fjälkinge Hunneberget 76 8 långhus, gropar, härdar, 
lager

SN-ÄB,
FR-RJ

16000 SU. Balic & Edring 2003, 
Björk & Carlie 2003

3 Fjälkinge Södergård 106 3 långhus, gropar, härdar, 
lager, brunnar

SN, ÄB, YB 
- FRJ

3300 SU. Ericson & Wickberg 
2005

4 Fjälkinge Klockaregården Saknas Kulturlager och 
anläggningar

YB 210 FU. Ericson 2005

5 Fjälkinge Fj. panncentral 47 Kulturlager och 
anläggningar

SN 250 FU. Edring 2000

6 Gualöv Sockengränsen Saknas Härdar och gropar ÄB-YB 2500 SU. Pettersson 2003

7 Ivetofta Kråkeslätt Saknas 1 långhus, härdar, gropar YB-FR 4000 SU. Pettersson 2003
8 Ivetofta Årups Norrevång 162 1 långhus, härdar, lager SN, YB- 

ÄFRJ
11250 SU. Wickberg & Melin

2003, Melin 2004

9 Ivetofta Skräbeån 207 1 hus m rännor, gropar, 
härdar, kulturlager

YB-FR 2900 SU. Björk & Hanlon 2003, 
Björk 2003c, Björk m.fl. 
2004

10 Ivetofta Tians väg 1 16 Stolphål, gropar, ugnar, 
kulturlager

YB, per. V 
-VI

? SU. Petré 1959,
Stjernquist 1969, Lilja
1997

11 Ivetofta Tians väg 2 188 Stolphål, gropar, härdar,
skärvstenspackningar,
kulturlager

YB-ÄFRJ 2600 SU. Bergenstråhle 2000, 
Melin 2003

12 Ivetofta Brom. Väg 116 194 1 långhus, gropar, härdar YB-RJ 2100 SU. Hellerström 2002, 
Gustafsson m.fl. 2004

13 Ivetofta Bromölla 12:19 201 Stolphål, gropar, härdar YB-RJ 650 FU. Wickberg 2004a, Björk 
2005a

14 Ivetofta Smedåkravägen 198 1 långhus, gropar, härdar YR 2000 SU. Wickberg 2003, Björk 
2005a

15 Ivetofta Prästängen 197 3 långhus, gropar, härdar ÄRJ 1900 SU. Wickberg 2003, Björk 
2005a

16 Ivetofta Åby 23:1 189 12 långhus, härdar, brunn YFR-ÄRJ 7000 SU. Stark 2000
17 Ivetofta Nymölla 119 Ytplockade fynd, bpl SN-ÄB - Wyszomirska 1988
18 Kiaby Kiaby 27:2 99 Stolphål, gropar, kulturlager YB-FRJ 4800 SU. Jacobsson 1980, Björk 

1993
19 Kiaby Kiaby 36 Ytplockade fynd, bpl BÄ - Oldeberg 1974
20 Kristianstad Näsby 35:47 301 1 långhus (?), gropar, 

härdar
YB-RJ 5000 SU. Wickberg 2004c

21 Nosaby Nosaby 20:1 41 Stolphål, gropar, härdar YB 1800 SU. Nagmér 1981a
22 Nosa by Nosaby kyrkogård 134 Grop? med 4 lerkärl SN - LUHM 20779 

sockenregister
23 Nosaby Hammar 1:51 Saknas Härdar, kokgropar, stolphål SN, YB-FRJ 3000 SU. Ericson & Wickberg

2005
24 Nymö Nymö 15 Härdar, gropar, kulturlager SN-ÄB 150 SU. Magnusson 1950, 

Strömberg 1952, Baudou 
1960

25 Näsum Näsum 12:2 Saknas 8 långhus, gropar, härdar, 
ugn

YFR-ÄRJ 9000 SU. Höst 2006

26 Rinkaby Rinkaby 6:22 mfl 21 7 långhus, gropar, härdar SN, YB-FRJ 16000 SU. Nagmér 1981 b,
Ideström 1985, Dahlén 
2000, Garvell 2003, Lilja, 
muntlig info

27 Rinkaby Rinkaby/Legeved 18 Härdar, kulturlager YFR-ÄRJ 100 FU. Nagmér 1978
28 Rinkaby Rinkaby 27:3 10 Härd, kulturlager FRJ 350 FU. Nagmér 1978
29 Rinkaby Rinkaby 110:1 33 1 långhus BÅ-ÄJ 1700 SU. Kockum 2003
30 Trolle-Ljungby Ö. Ljungby, 

Månsagården
28 Boplatslämningar,

kulturlager
SN 25 SU. Strömberg 1955

31 Trolle-Ljungby Ö. Ljungby 1 och 11 75 Flera holkyxor inom 
begränsat område. Bpl?

YB - Strömberg 1952, Baudou 
1960, Stjernquist 1969

32 Österslöv Österslövs skola 25 Stolphål, gropar YB 3900 SU. Nordell 1991, 
Andersson 1992

33 Österslöv Hastad 75:25 49 Gropar, härdar, kokgropar ÄB-YB 1180 SU. Wickberg 2004b

Tabell 1. De undersökta boplatserna i området. De har kom
pletterats med två sannolika boplatsområden indikerade av 
flera väl daterade bronsföremål.
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Hunneberget

Snårarp

6 Kilometer

• Undersökt boplats 
Våtmark

Figur 5. Karta som visar var de undersökta boplatserna 
från senneolitikum till romersk järnålder ligger i förhål
lande till E22, kust, vattendrag och våtmarker. Havsni
vån är den nutida.

analys av bosättningsmönstret i landskapet. Av 
dessa boplatser är det i sin tur ett 10-tal där det 
har undersökts så pass stora ytor och där materi
alet är av en sådan karaktär att det är menings
fullt att ta med dem i ett resonemang om boplats
organisation och boplatshierarkier. Merparten av 
boplatserna kan dateras till yngre bronsålder och/ 
eller förromersk järnålder, totalt 22 stycken. Fyra

boplatser dateras till senneolitikum, fyra dateras 
till senneolitikum-äldre bronsålder och äldre järn
ålder, och tre boplatser dateras till äldre romersk 
järnålder.

Generellt är de undersökta ytorna mellan 500- 
10 000 m2 stora, vilket medför att det i de flesta fall 
är svårt att avgöra om det finns ytterligare hus eller 
gårdslägen i anslutning till dem som undersökts.
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En viktig referensboplats som återkommer på fle
ra ställen framöver i texten är Snårarp i Vä socken 
(Edring 2004). Platsen ligger visserligen en bit 
väster om det direkta studieområdet, men den är 
betydelsefull för resonemang kring bebyggelse
strukturen i nordöstra Skåne på grund av under- 
sökningsytans storlek, ca 50 000 m2.

BOPLATSORGANISATION 
- BOPLATSSTRUKTUR

Redan vid en översiktlig överblick av områdets 
boplatser så ser det ut som om det finns två typer 
av bebyggelsestruktur i undersökningsområdet. 
Det rör sig dels om platser som består av ett enda 
långhus med omgivande anläggningar i form av 
härdar och gropar, dels platser med flera långhus 
från en kortare eller längre tidsrymd, ibland med 
en tydlig succession i form av byggnader med i det 
närmaste identiskt läge som avlöser varandra.

Den första typen av boplatser kan exemplifie
ras med gårdarna på Kråkeslätt och Årups Norre- 
vång. På Kråkeslätt i Ivetofta socken undersöktes 
ett långhus som var ca 22 m långt (Pettersson 
2003; Hellerström denna volym). Långhuset låg i 
flack sandmark, på den östligaste utlöparen av is- 
älvsavlagringen ”Gualövsåsen”. Endast stolphålen 
i den takbärande konstruktionen var bevarade. I 
och kring byggnaden fanns ett fossilt matjordsla- 
ger/kulturlager som framför allt innehöll flinta 
och keramik (fig. 6). Kring själva långhuset låg 
också en ansamling av gropar, stolphål och andra 
mindre nedgrävningar. Byggnaden kan dateras till 
bronsålder, främst baserat på den stora spännvid
den mellan de takbärande stolparna - ca 3,5 m - 
vilket även överensstämmer med den indirekta an
tydan man får i fyndmaterialet från kringliggande 
strukturer (Artursson b denna volym).

Något längre österut fanns en stensättning, 
uppbyggd av skörbränd sten, och öster om denna 
en aktivitetsyta med ett blandat innehåll. Även 
inom denna östliga aktivitetsyta fanns stolphål 
och andra nedgrävningar, samt ett matjordslager/ 
kulturlager av liknande karaktär som det ovan be
skrivna. I en av groparna påträffades fyra lerkärl, 
från period V-VI, och i en annan en fragmenta
risk holkyxa, troligen från period IV. Den först
nämnda gropen har tolkats som en rituell deposi
tion (Pettersson 2003, s. 16f; Hellerström denna 
volym). Inget säkert hus kunde identifieras i denna 
del av undersökningsytan, men det går inte att

utesluta att det funnits en byggnad här också. 
Framför allt är det likheten med det ovan beskriv
na gårdslägets lagerbildning som antyder att så 
kan ha varit fallet. Å andra sidan är karaktären 
annorlunda inom denna del av undersökningsytan 
och aktiviteterna av en mer rituell prägel, vilket 
understryks av stensättningen.

På Årups Norrevång i Ivetofta socken under
söktes ett långhus som var ca 19 m långt (Wick- 
berg & Melin 2003). Byggnaden låg i flack sand
mark vid en gammal våtmark/sankäng, några 
hundra meter väster om Skräbeån (fig. 7). Det var 
framför allt de takbärande stolparna som var be
varade, men det fanns även några stolpar som har 
tolkats som tillhörande en ingång i södra långväg
gen. Långhuset har i en slutfas förlängts med ett 
stolppar österut. Dateringen har med hjälp av ett 
14C-prov från en takbärande stolpe bestämts till 
805-765 f. Kr. Två l4C -prov från takbärande stol
par i långhuset har visserligen gett dateringar till 
TN respektive SN, men dessa prov tolkas som re
sultat av inblandning av äldre material, baserat på 
husets typologiska utseende.

Inom en yta väster och nordväst om långhuset 
fanns ett mycket stort område med härdar och 
härdgropar. Merparten av anläggningarna inne
höll endast skörbränd sten och träkol, och dess
värre gav makroanlalyser från anläggningarna ett 
magert resultat. Dateringarna av anläggningarna 
ligger inom tidsintervallet 800-400 f. Kr. med ett 
sigma, vilket stämmer väl överens med gårdens 
förmodade användningstid, men härdområdets 
storlek gör att det inte är rimligt att tolka dessa 
aktiviteter som knutna till den dagliga verksamhe
ten i ett enda hus. Härdkoncentrationen kan ha en 
koppling till en betydligt större boplats. En annan 
möjlig tolkning är att flera gårdar samfällt utnytt
jat platsen för vissa sorters aktiviteter. En härd
grop på platsen innehöll ett rikt keramikmaterial i 
form av delar av tre olika lerkärl, från period V— 
VI. Kärlen har tolkats som en medveten deposi
tion i form av ett offer eller en depå (Wickberg & 
Melin 2003; Melin 2004; Artursson 2005c, s. 
69f). Likheten med keramikdepositionen i det geo
grafiskt och kronologiskt närbelägna Kråkeslätt 
är slående. Såväl depositionens läge, en bit bort 
från långhuset, typen av kärl och dateringen över
ensstämmer helt och hållet (Brorsson 8c Hulthén 
denna volym).

Den andra typen av boplatser kan exemplifie
ras med Hunneberget, Södergård, Rinkaby och
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Figur 6. Långhuset på Kråkeslätt och den närmaste om
givningen. Skala 1:800.

t" Figur 7. Långhuset på Årups Norrevång och den närmas-
j te omgivningen. Skala 1:800.
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Åby. Hunneberget består av en ganska markant 
höjd, och på så sätt ligger långhusen här i ett topo
grafiskt sett dominerande läge, sydväst om dagens 
Fjälkinge. Boplatsen representerar en ovanligt 
långvarig, stationär bebyggelsesekvens i området. 
På platsen fanns åtminstone åtta långhus som kan 
dateras inom sekvensen senneolitikum-äldre 
bronsålder och äldre järnålder (fig. 8). Bland dessa 
märks särskilt ett ca 44-46x9 m stort långhus, 
hus 6, som har 14C-daterats till 1610-1410 f. Kr., 
dvs. bronsålderns period IB och första hälften av 
period II (Balic & Edring 2003; Artursson denna 
volym).

Även långhusen från följande faser i bebyggel
sen är i flera fall relativt stora. Sammantaget är 
spännvidden i huslängder mellan ca 10-46 m. 
Långhusen från äldre järnålder ligger på ett sådant 
sätt att de i vissa fall överlappar varandra och i an
dra fall tycks ta hänsyn till varandra. Det mesta ta
lar för att det är en och samma gård som legat på 
platsen under en mycket lång tid. Avsaknaden av 
långhus från yngre bronsålder och det låga antalet 
hus, sett i förhållande till tidsrymden, kan anföras 
som ett argument mot en kontinuitet över hela 
tidsperioden senneolitikum-äldre järnålder. Med 
hänvisning till anläggningskoncentrationen i nord
östra delen av undersökningsschaktet så finns det 
emellertid mycket som talar för att det funnits yt
terligare långhus utanför den undersökta ytan.

Förutom långhusen så finns det ett antal här
dar och gropar i anslutning till dem. Några gropar 
samt ett kulturlager kan knytas till det stora hus 
6. Övriga anläggningar är svåra att relatera till 
någon enskild byggnad beroende på bebyggelsens 
långa varaktighet och det faktum att merparten 
av anläggningarna har för oprecisa dateringar. 
Fyndmaterialet från Hunneberget består till störs
ta delen av flinta och keramik. Från två av gropar
na kommer också några benföremål, bland annat 
en genomborrad bricka för brickbandsvävning 
(Balic & Edring 2003; Björk & Carlie 2003; Ar
tursson 2005c, s. 69).

På boplatsen vid Södergård undersöktes tre 
långhus som av allt att döma avlöser varandra (Er
icson & Wickberg 2005). Två av dem har en tyd
lig överlappning (fig. 9). Långhusen är ca 10-30 m 
långa och två av dem dateras till yngre bronsålder 
och ett till förromersk järnålder. De omges av ett 
litet antal nedgrävningar av olika slag, samt några 
brunnar som är från äldre bronsålder och förro
mersk järnålder. Väster om långhusen påträffades

ett par gravar från yngre förromersk-äldre ro
mersk järnålder. Sammantaget ger boplatsen in
tryck av att ha varit i bruk från äldre bronsålder 
till förromersk järnålder. Husen på Södergård kan 
tolkas som ett gårdsläge med en direkt succession 
i minst två faser. Om det är fråga om ett lika lång
varigt bruk av ett gårdsläge som på Hunneberget, 
eller om det finns perioder av diskontinuitet på 
platsen är än så länge svårt att uttala sig entydigt 
om. Det smala undersökningsschaktet, som be
gränsades av E22:ans vägkorridor, gör att det är 
ovisst om det finns ytterligare långhus och gårds- 
lägen i anslutning till de som undersöktes 2003.

Rinkabyboplatsen är ett stort bebyggelsekom
plex som ligger i ett hylläge öster om Hammar
sjön. Det har använts från senneolitikum till äldre 
järnålder. I samband med exploateringar för villa- 
och industribyggnationer har det gjorts ett antal 
undersökningar i området under de senaste 20 
åren. Flera av de tidiga undersökningarna utför
des med en metodik som inte längre håller måttet, 
så det är framför allt en undersökning från 1997, 
då det dokumenterades tydliga stolpburna hus 
som är relevant i detta sammanhang. I Rinkaby 
undersöktes 6-8 långhus som i flera fall hade be
varade väggar eller delar av väggar, i form av stolp- 
hål (fig. 10). Att antalet byggnader är osäkert be
ror på att ett långhus, hus 2, har tolkats som flera 
olika, men det kan enligt min mening i stället röra 
sig om att byggnaden har olika stolpsättning i oli
ka delar och att det genomgår flera om- och till
byggnader (Garvell 2003). Så sent som 2004 un
dersöktes ytterligare minst ett långhus och en 
brunn med en trolig datering till yngre bronsål
der-äldre järnålder i anslutning till 1997 års un- 
dersökningsyta (muntlig uppgift H. Lilja).

Långhusen som undersöktes 1997 var ca 15- 
30 m långa och har daterats till tidsperioden yng
re bronsålder-äldre järnålder. De låg utspridda i 
ett nord-sydligt stråk med förhållandevis regel
bundna avstånd sinsemellan. Bortsett från hus 2, 
som kan tolkas på olika sätt, förekommer det ing
en överlappning av långhus på platsen. I och fram
för allt mellan byggnaderna finns ett antal anlägg
ningar i form av härdar, gropar och stolphål. Det 
ganska regelbundna avståndet mellan gårdarna 
och härdarnas tydliga placering mellan långhusen 
ger boplatsen ett reglerat intryck. Det finns stora 
likheterna i hur byggnaderna är fördelade rums
ligt mellan Rinkabyboplatsen och Snårarpsboplat- 
sen på andra sidan Hammarsjön (Edring 2004, s.
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181f, bilaga 4). Snårarpsboplatsen har till synes 
ett större antal byggnader och en längre kontinui
tet än Rinkabyboplatsen, från senneolitikum till 
yngre järnålder (Artursson b denna volym). Man 
ska dock vara uppmärksam på att detta kan bero 
på att flera av undersökningarna i Rinkaby gjorts 
med en äldre metodik vid skilda tillfällen, medan 
Snårarpsundersökningen representerar en sam
manhållen undersökning med en enhetlig under
sökningsmetodik. Det förtjänar att påpekas att 
den samlade bilden av dateringarna i Rinkaby i 
stort ger en likartad fördelning som den i Snårarp, 
frånsett att det inte finns något material från yng
re järnålder i den här delen av Rinkaby.

Åbyboplatsen låg strax öster om Skräbeån i på
tagligt stenbunden morän. På boplatsen undersök
tes i ett tidigt skede av E22-projektet 12 långhus, 1 
brunn och ett antal härdar (fig. 11). Långhusen på 
platsen var ca 10-25 m långa och har daterats till 
yngre förromersk järnålder-äldre romersk järnål
der (Stark 2000; Artursson 2005d, s. 93ff). I ett av

Figur 8. Boplatsen på Hunneberget med samtliga säkert 
identifierade hus markerade. Skala 1:800.

stolphålen i hus 7 påträffades ett husoffer i form av 
ett lerkärl med sädeskorn. Byggnaderna låg i ett 
öst-västligt stråk, delvis grupperade kring en brunn. 
Flera av långhusen är överlappande och både svag 
förskjutning av husläget och helt annorlunda orien
tering förekommer. Det ganska regelbundna av
ståndet mellan de överlappande gårdslägena anty
der klart att det har stått mer än en gård samtidigt 
på platsen. Det rör sig om två, eller möjligen tre går
dar, där det helt nyligen presenterats ett tolknings
forslag för den västra gården, som bl.a. innebär att 
dess ursprung skjuts bak till äldre förromersk järn
ålder (Carlie &c Artursson 2005, s. 187ff).

De undersökta senneolitiska boplatserna i un
dersökningsområdet är få och det är egentligen 
endast på Hunneberget som det har undersökts 
några huslämningar (Artursson b denna volym). I 
dagsläget är det därför svårt att ge en närmare be
skrivning av boplatsorganisationen i området un
der senneolitikum. Det finns dock en tendens till 
att det dyker upp senneolitiskt material i form av
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Figur 9. Boplatsen vid Södergård med samtliga säkert 
identifierade hus markerade. Skala 1:800.

Figur 10. Boplatsen i Rinkaby med samtliga säkert iden
tifierade hus markerade. Skala 1:800.
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Figur 11. Boplatsen vid Åby med samtliga säkert identi
fierade hus markerade. Skala 1:800.

enstaka gårdar i samband med de större matjords- 
avbaningarna. Det understryker den långa konti
nuitet som präglar flera av de stora långhuskon
centrationerna i nordöstra Skåne, t.ex. Hunneber
get och Snårarp.

Som vi har sett så kännetecknas boplatserna re
dan under brons- och äldre järnålder av ett reglerat 
utseende. Det gäller både de boplatser som består 
av en enstaka gård och de som är betydligt mer 
komplexa samlingar av flera gårdar. Med ett regle
rat utseende menar jag att boplatserna ger ett orga
niserat intryck, där man av någon anledning efter
strävat att hålla ett visst avstånd till granngården/ 
arna. På sina ställen har detta beteende medgett att 
gårdsläget varit rörligt, medan det på andra ställen 
har inneburit att gården legat kvar på samma plats 
under flera generationer. Dessa olika val represen
terar förmodligen skilda strategier i någon bemär
kelse. I stort sett har inga av de undersökta boplat
serna i området några tydliga hägnader, fägator el
ler andra konstruerade begränsningar, exempelvis 
terrasseringar för hus eller åkerytor. Det finns vis
serligen rader av stolphål till exempel på Hunne
berget, i Råbelöv och i Rinkaby som skulle kunna 
vara rester av hägnader, men det går inte att avgö
ra med säkerhet (Balic Sc Edring 2003; Björk 
2003b; Garvell 2003). Den enda boplats som har 
en hägnad/fägata är Bromölla 11:1 C från äldre ro
mersk järnålder (Björk 2005b, s. 16ff) (tab. 1).

RÖRLIGA OCH STATIONÄRA GÅRDAR

Boplatserna i undersökningsområdet kan, som vi 
har sett, organisatoriskt delas upp i två huvudsak
liga grupper. Dels finns det boplatser med ett enda

hus, dels finns det boplatser med flera hus och i 
vissa fall en klar succession, dvs. en direkt konti
nuitet i gårdsläget. En del av de boplatser som har 
undersökts är inte helt lätta att inordna under 
dessa kategorier, men min bedömning är att detta 
snarare beror på brister i undersökningsmetodik 
eller små undersökningsytor, än att de inte skulle 
gå att passa in i nedanstående kategorier.

Rumsligt sett består de undersökta boplatser
na i området av två eller tre olika typer av organi
sation. De tydligaste exemplena på dessa är:
• Tät/koncentrerad, med direkt succession av 

gårdar inom begränsade gårdslägen (Hunne
berget, Södergård, Råbelöv, Näsum, Åby, Ive- 
tofta)

• Tät, med trolig succession av gårdar i närområ
det (Rinkaby, Snårarp)

• Gles, troligen utan succession av gårdar (Årups 
Norrevång, Kråkeslätt, Bromölla väg 116)

Källkritiskt måste denna indelning vägas mot att 
det i vissa fall är begränsade ytor som undersökts 
och att det i många fall är osäkert om det utsnitt 
som berörts är representativt för boplatsen som 
helhet. Detta gäller i synnerhet den sistnämnda 
kategorin, som det i dagsläget faktiskt inte går att 
belägga entydigt. Dessa boplatser kan teoretiskt 
sett utgöra perifera delar av en större helhet.

Det har förts en diskussion under de senaste 20 
åren om hur boplatserna och gårdarna har varit 
organiserade rumsligt, funktionellt och ekono
miskt. En problemställning i denna diskussion har 
varit huruvida de byggnader som påträffas är läm
ningar efter kringflyttande eller stationära gårdar. 
En viktig utgångspunkt för att diskutera om de
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olika boplatserna representerar kringflyttande el
ler stationära gårdar är de resonemang Heléné 
Borna-Ahlkvist (2002) för i sin avhandling. Bor- 
na-Ahlkvist menar att stationär bebyggelse ska 
kunna följas i en gårdsbebyggelse genom att de 
äldre boningshusen successivt ersätts med yngre 
hus i flera husgenerationer. Motsatsen utgörs av 
den kringflyttande bebyggelsen som kännetecknas 
av att en husgeneration följts av ett kontinuitets- 
brott då gården flyttats till ett nytt boplatsläge 
(a.a. s. 147 ff). Borna-Ahlkvist pekar på flera olika 
sätt att betrakta begrepp som gårdar och byar un
der tidsperioden. Själv betonar hon stabiliteten i 
gårdslägena på den stora Pryssgårdenboplatsen i 
Östergötland, men hon är relativt försiktig i sin 
tolkning av om gårdarna har utgjort isolerade eko
nomiska enheter eller om de har ingått i en bylik- 
nande organisation. Hennes slutsats är emellertid 
att gårdarna från yngre bronsålder på Pryssgården 
kan ha utgjort embryot till en byliknande bebyg
gelse (a.a. s. 151ff).

Anna Gröhn har i sin avhandling diskuterat 
bland annat hur bosättningsmönster och hushåll 
förändras i Ystadtrakten under bronsåldern. Till 
stor del baserar hon sin analys på Sten Teschs un
dersökningar i Stora Köpinge-området (Tesch 
1993; Gröhn 2004). Tyngdpunkten i Gröhns stu
die ligger på byggnaderna och gårdens arkitektur 
samt dess roll som social institution, men hon be
rör också bosättningsmönster och boplatsorgani
sation. Gröhn är försiktig i sina slutsatser och tar 
egentligen inte ställning för om boplatsorganisa
tionen utgörs av ensamgårdar, samlokaliserade 
gårdar (min översättning) eller både och. På en 
annan punkt är hon däremot klar och det är att 
förändringen i långhusets arkitektur under yngre 
bronsålder inte kan förklaras enkelt med en upp
splittring i mindre familjer eller hushåll. Exempel
vis menar hon att det är tydligt att ett stort lång
hus under äldre bronsålder inte ersätts av två min
dre hus på samma plats. Det talar för att det rådde 
en likartad familjeorganisation under hela perio
den (Gröhn 2004, s. 312, s. 320).

Magnus Arturssons har nyligen fört ett resone
mang kring bebyggelsestrukturen under senneoliti- 
kum och bronsålder som är central för tolkningen 
av de platser som ingår i denna studie (Artursson 
2005b). Artursson argumenterar för att bebyg
gelsestrukturen varit mer varierad och komplex 
under bronsåldern i södra och mellersta Skandi
navien, än vad man tidigare har velat se. Enligt

Arturssons modell har centralbygderna ”... haft 
en tätare bebyggelse med en struktur bestående 
av en blandning av tätare respektive utspridda 
byliknande strukturer kompletterade med ensam
liggande gårdar, medan mera perifera bygder har 
haft en glesare bebyggelse bestående av utsprid
da, byliknande strukturer och ensamliggande går
dar.” (a.a. s. 147).

Arturssons iakttagelser bygger på jämförelser 
med större delen av det publicerade materialet 
från södra och mellersta Sverige. Med ensamgår
dar och utspridda respektive tätare byliknande 
strukturer menar han i huvudsak två olika organi
sationsprinciper. Ensamgården är den enklaste 
och den utgörs av en gård som en självständig 
brukningsenhet utan direkt samröre vare sig rums
ligt eller organisatoriskt med kringliggande be
byggelse. Anhopningar av gårdar antar han däre
mot har förutsatt ett samarbete mellan gårdarna, 
som gör att de kan liknas vid byar rent organisa
toriskt (a.a., s. 148ff).

Den vandrande byn är ett begrepp som i någon 
mån förmodligen låst våra tankar kring var och 
varför bebyggelsen har legat på vissa platser under 
vissa tider, och även orsakerna bakom att den flyt
tats. I den meningen är jag benägen att hålla med 
Artursson om att bebyggelsestrukturen i många 
bygder förmodligen varit mer komplex än de före
ställningar man vanligtvis möter i den arkeologis
ka litteraturen.

Den kringflyttande strukturen med ensamgår
dar i Arturssons modell skulle kunna represente
ras av de ensamma långhusen vid väg 116, Krå- 
keslätt, Arups Norrevång och möjligen av långhu
set vid Skräbeån (tab. 1, nr 6, 7, 8 och 11). I fallet 
Skräbe finns det en uppenbar möjlighet att det har 
legat ytterligare byggnader på platsen, vilket gör 
att det är osäkert om det egentligen hör till denna 
kategori (Hanlon 2003; Björk m.fl. 2005, s. 22f). 
Samtliga exempel kan ifrågasättas utifrån frågan 
om de i själva verket inte utgör delar av en mycket 
större helhet - det vill säga en sammanslutning av 
flera gårdar i närområdet. Det går alltså inte enty
digt att belägga förekomsten av ensamgårdar i 
studieområdet, även om mycket talar för att ovan
stående exempel utgjorts av ensamgårdar.

Den komplexa Skräbeboplatsen förtjänar en 
utförligare beskrivning, eftersom den är ett gott 
exempel på både tolkningsproblematiken då det 
gäller långsträckta begränsade schakt och möjliga 
avvikande strukturer och organisationsprinciper
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för bebyggelser som omfattat specialiserade verk
samheter. Den sistnämnda frågan får vi anledning 
att återkomma till längre fram.

På Skräbeboplatsen konstaterades tre skilda 
kulturlager som innehöll fyndmaterial från yngre 
bronsålder, period V-VI, till och med äldre förro
mersk järnålder. Fynden bestod bland annat av en 
stor mängd rabbad keramik och några delar av sil- 
kärl. I kulturlagerna och i anslutning till dem 
framkom ett antal härdar, gropar och stolphål, 
men endast i ett fall konstaterades ett långhus (fig. 
12). Byggnaden har varit ganska liten, cirka 12x7 
m, med en avvikande orientering (N-S) i förhål
lande till den generella normen (Ö-V).

De tre kulturlagerna hade likartad karaktär 
och fyndspridning. Det finns därför anledning att 
betrakta dem som bildade i och i anslutning till 
byggnader som stått på platsen. Kulturlagerna var 
kraftigt påverkade av senare tiders odling, rötter, 
djurgångar och urlakning. Detta i kombination 
med den torra väderleken vid undersökningstill
fället, kan ha inverkat på möjligheten att hitta 
sammanhängande strukturer (Björk & Hanlon 
2003; Björk 2003c). Även frågan om schaktets be
gränsningar är värd att kommentera, eftersom det 
kan ha medfört att vi missat eventuella huvud
byggnader i form av ett eller flera klassiska lång
hus. Det finns alltså flera källkritiska problem, 
som inte enbart gäller denna undersökning, som 
begränsar våra möjligheter att göra definitiva ut
talanden om förekomsten av ensamgårdar.

Oaktat om de presenterade exemplen represen
terar ensamgårdar eller inte, så finns det ett antal 
tydliga exempel på boplatser med mer än en gård 
och/eller en direkt kontinuitet i gårdslägena. Den 
kringflyttande strukturen, med ett större antal 
gårdar inom ett relativt begränsat område repre
senteras av Rinkaby, som i sin tur har stora likhe
ter med Snårarpsboplatsen (Edring 2004). Rinka- 
byboplatsen utgjordes av en stor boplatsyta med 
flera distinkta gårdslägen. Kombinationen av att 
långhusen inte överlappar varandra och att de låg 
med inbördes ganska regelbundna avstånd utan 
att störa varandra, är indicier för att de ingått i en 
bebyggelsetyp som Artursson betecknar som en 
utspridd, byliknande struktur. I det material som 
denna artikel behandlar går det att se att i den mer 
rörliga strukturen var det lätt att omlokalisera 
gården när det var dags att bygga nytt, men sam
tidigt att man tog hänsyn till var grannarnas och/ 
eller äldre gårdar var placerade. Även om det inte

sker någon tydlig succession av gårdar inom ett 
fixerat gårdsläge, så ger Rinkaby- och Snårarps- 
boplatserna därför intryck av att vara reglerade, i 
den meningen att de till synes är anlagda efter en 
gemensam plan. Stig Welinder har argumenterat 
för att detta är ett av de kriterier vi kan använda 
för att diskutera om det funnits byliknande orga
nisationer i långhusanhopningarna (Welinder 
1999, s. 128).

Den mer stationära strukturen representeras 
av Hunneberget, Södergård, Näsum, Åby och Rå- 
belöv (se tab. 1). I synnerhet på Hunneberget, Sö
dergård och i Råbelöv är det tydligt att det sker en 
direkt succession av långhus inom ett gårdsläge. 
Det finns dock stora kronologiska gap mellan 
dessa olika boplatser och tolkningen av dem mås
te därför i detta skede bli mycket generell och på 
en övergripande nivå, både kronologiskt och rums
ligt. Hunneberget representerar att döma av det 
kända materialet i området en ovanligt långvarig, 
stationär bebyggelsesekvens. Hunneberget kan 
emellertid vara ett särfall i den bemärkelsen att 
gården utgjort hemvist för en familj som socialt 
stått relativt högt i rang, och som haft andra för
utsättningar att bibehålla sin gård på samma plats 
länge, jämfört med vad majoriteten av befolkning
en hade. Vi får anledning att återkomma även till 
detta resonemang längre fram.

En annan möjlig förklaring är att landskapets 
topografi styrt lokaliseringen i högre grad i vissa 
delar av området än i andra. Den mycket stabila 
bebyggelse som vi känner från Hunneberget kan
ske i hög grad berodde på att landskapets topo
grafi i kombination med kringliggande gårdars 
placering inte erbjöd så många andra lokaliserings- 
möjligheter.

Ersättningen av en gammal byggnad med en 
ny på samma plats ser Anna Gröhn som antingen 
direkt kontinuitet eller ett övergivande och ett se
nare återupprättande. Hon tar dock inte definitiv 
ställning för det ena eller det andra (Gröhn 2004, 
s. 331; s. 333). Det senare ser jag som ett ganska 
osannolikt scenario, åtminstone för de fall då 
långhuset får en i det närmaste identisk position 
som föregående byggnad. Jag hävdar istället att 
man kan se två skilda funktionella strategier när 
det gällde att ersätta en gammal byggnad med en 
ny i den stationära strukturen. Den första meto
den bestod i att bygga ett nytt långhus intill det 
gamla, innan detta revs (fig. 13). Den andra meto
den var att först riva ett befintligt långhus och
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Figur 12. Långhus och kulturlagerförekomst från yngre 
bronsålder/förromersk järnålder på Skräbeboplatsen. 
Skala 1:800.
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sedan ersätta det med ett nytt på samma plats. 
Ofta tycks detta ha gjorts med en viss förskjut
ning av byggnaden, för att undvika att de nya stol
parna hamnade i den lösa jorden där de gamla 
stolparna hade stått (fig. 14). Det är möjligt att det 
finns såväl en symbolisk/religiös betydelse som en 
kronologisk faktor i detta beteende. I undersök
ningsområdet är båda metoderna belagda under 
yngre bronsålder och äldre järnålder. Den andra 
tycks främst höra hemma i äldre järnålder, fram
för allt i romersk järnålder. I undersökningsområ
det är den första metoden tydligast företrädd på 
Hunneberget. Södergård är ett tidigt exempel på 
den andra metoden under tidperioden yngre brons
ålder-äldre förromersk järnålder, medan Åby, Nä- 
sum, Råbelöv och Ivetofta hör hemma i yngre för
romersk och äldre romersk järnålder.

Mot bakgrund av de olika exempel på boplats
organisation som antyds ovan, kan man fråga sig 
hur vi kan komma åt om de variationer vi kan se i 
materialet representerar ensamgårdar eller större 
sammanslutningar av gårdar, och/eller någon 
slags gemensam organisation i form av arbetsdel
ning och brukande av marken.

En följdriktig fråga är om de två olika bebyg
gelsestrukturerna representerar olika ekonomis
ka och sociala strategier inom området och/eller 
över tiden? Visar det på skilda strategier inom 
bygden? Frågan är om det går att föra diskussio
nen ännu längre med utgångspunkt från det aktu
ella materialet. De beteenden som de olika bebyg
gelsestrukturerna i området rimligen speglar, be
står sannolikt av ett komplext samband mellan 
ekonomiska, sociala och kronologiska faktorer.
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Figur 13. Schematisk bild av gårdens generationer (1-4) 
på Hunneberget, Fjälkinge sn. Skala 1:800.

\
\
\
\

\

Figur 14. Schematisk bild av gårdens generationer (1-2) i 
Råbelöv, Fjälkestads sn. Skala 1:800.

Den organisationsform som vi kan se i Snårarp 
och Rinkaby representerar det som traditionellt 
skulle ha kallats för kringflyttande ensamgårdar. 
Detta är enligt min mening ingen adekvat beskriv
ning av det beteende som lämningarna visar. Sett 
till den regelbundenhet som är särskilt tydlig i Rin
kaby, får man snarare intryck av att boplatsen va
rit reglerad i den meningen att de olika gårdsläge- 
na och deras verksamheter inte inkräktar på kring
liggande enheter. Liknande iakttagelse har gjorts 
av Borna-Ahlkvist på Pryssgården (Borna-Ahl- 
kvist 2002, s. 152f). Det tycks vara rimligt att tol
ka denna struktur som en utspridd, bylik organisa
tionsform med Arturssons vokabulär, snarare än 
ensamgårdar. Detta gäller åtminstone för den yng
re bronsåldern och den förromerska järnåldern.

I stark kontrast till organisationen på Rinkaby- 
boplatsen står Hunnebergets avsevärt kompaktare

struktur, som tycks vara ett tidigt exempel på ett 
betydligt mer stationärt bebyggelsesystem. Frågan 
är om det enbart är själva gårdsläget i sig på Hun
neberget som varit stationärt, eller om de två ex
emplen faktiskt representerar två skilda ekono
miska system (se nedan).

Det är tänkbart att boplatserna i Aby och Rå
belöv motsvarar en tredje form av Arturssons "ut
spridda, byliknande struktur”, där gårdsstruktu
ren legat så fast att det har inneburit problem att 
flytta långhusen alltför långt inom respektive 
gårdsläge (Artursson 2005b, s. 124; s. 135). Frå
gan är om det inte också är en kronologisk faktor 
inblandad i de olika sätten att ersätta gårdens hu
vudbyggnad - från ett läge jämsides med den be
fintliga byggnaden till en rivning och återuppfö- 
rande i ett i det närmaste identiskt läge (se ovan). 
Det skulle i så fall indirekt peka mot att gårds- 
strukturerna blir allt fastare etablerade över tid.

De två skilda sätt att organisera bosättningar
na som skisserats representerar sannolikt en lik
nande grad av organisation, med skilda möjlighe
ter att flytta gårdsläget. Det finns olika tänkbara 
orsaker bakom detta, som till exempel att ett om
råde varit tätt befolkat och att det därför har fun
nits små möjligheter att flytta gården, alternativt 
att den lokala topografin erbjudit färre möjliga lo
kaliseringsalternativ i vissa områden än i andra. 
En annan faktor är att de kringflyttande enheter
na kanske var organiserade efter ett mer rörligt 
och extensivt jordbruk, medan de stationära var 
knutna till ett fastare, intensivare jordbruk med 
ett större inslag av permanenta, gödslade åkrar.

Ensamgårdarna menar Artursson kan ha varit 
förlagda till mer marginella delar av landskapet, 
där de ekonomiska förutsättningarna var sämre. 
Detta kombinerat med det agrara system som till- 
lämpades, kan ha förutsatt flyttningar (Artursson 
2005b, s. 152). Artursson förutsätter därmed ett 
extensivare jordbruk som kanske hade ett större 
inslag av boskapsskötsel, i kontrast till ett hypote
tiskt intensivare jordbruk på kärngårdarna/byar- 
na, representerade av bebyggelseagglomerationer 
med en lång platskontinuitet. Det ter sig troligt att 
den komplexa bild som möter oss i bronsålderns 
och den äldre järnålderns boplatsorganisation inte 
speglar en polarisering i antingen eller, utan en 
gradvis övergång med olika blandformer under en 
längre tidsperiod.

De iakttagelser som har gjorts i samband med 
E22-projektet stämmer på ett översiktligt plan väl
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överens med hur boplatserna och de enskilda går
darna är organiserade rumsligt och ekonomiskt i 
andra delar av syd- och mellansverige (Borna-Ahl- 
kvist 2002; Artursson 2005b). Den bebyggelse
struktur som växer fram i området under bronsål
dern tycks förstärkas och stabiliseras under äldre 
järnålder. Det finns egentligen mycket tydligare be
lägg för en utspridd, byliknande boplatsorganisa
tion än ensamgårdar i undersökningsområdet. Det 
finns också en viss tendens till en mer stationär bo
platsstruktur i form av allt fastare gårdslägen i en 
senare del av äldre järnålder, än under bronsålder 
och förromersk järnålder. Den generella tendensen 
att både ensamgårdar och små gårdsgrupper får 
permanenta gårdslägen under 200-300 år kring 
Kristi födelse (Pedersen & Widgren 1999, s. 281; s. 
431), antyds också i materialet från Vætland. I ett 
sådant uttalande måste det dock tas med en reser
vation för att det fortfarande är ett litet antal bo
platser som iakttagelsen bygger på.

Lyfter vi blicken så framstår Vætland under 
bronsåldern som en representativ del av ett större 
sydskandinaviskt sammanhang. Likheterna mel
lan bebyggelsen inom olika delar av Skåne beto
nas också starkt av Magnus Artursson : ”... bil
den av gårds- och bebyggelsestrukturen i Skåne 
bar blivit betydligt tydligare under bara de senas
te 10-15 åren (...) det har funnits en gemensam 
byggnadstradition och ett liknande sätt att orga
nisera bebyggelsen i flera av de centralområden 
som tidigare har identifierats med hjälp av sprid
ningen av bland annat lösfynd, offernedläggelser 
och bronsåldershögar ...” (Artursson 2005b, s. 
125). Bebyggelsen i nordöstra Skåne uppvisar så
ledes på alla plan stora likheter med övriga delar 
av sydskandinavien och det är i hög grad detta 
som gör att jag drar slutsatsen att den har en lik
artad övergripande utveckling.

Mats Riddersporre har i en teoretisk modell be
skrivit vilka variationer som finns i organisationen 
av landskap och bosättningar mellan ytterligheter
na by och ensamgård. Riddersporre understryker 
vikten av att vi studerar bebyggelsestrukturen och 
landskapsorganisationen i ett mer holistiskt per
spektiv för att vi ska kunna få en bättre förståelse 
av helheten (Riddersporre 1999, s. 173ff). De frå
gor som han lyfter fram är ytterst relevanta för att 
vidga perspektivet från själva gårdarna och boplat
serna, till hela det område som en gård eller en sam
manslutning av gårdar har nyttjat, för att förstå 
samhällenas sociala, ekonomiska och funktionella

organisation. Möjligheter att studera nyttjandet 
av landskapet utifrån hägnader eller andra läm
ningar som speglar strukturer i hur landskapet ut
nyttjats, är än så länge små i undersökningsområ
det. Det är däremot utan tvivel viktigt att frågan 
placeras på en framskjuten plats bland de arkeolo
giska frågeställningarna inför framtida undersök
ningar, inte bara i det aktuella undersökningsom
rådet.

SOCIAL SKIKTNING
Efter att ha sett på var man bodde och hur boplat
serna var organiserade, är det dags att studera hur 
den sociala differentieringen ser ut i området. Ba
sen för analysen utgörs av de utbredningskartor 
som visats tidigare, i kombination med förekomst 
av specialiserade verksamheter och alla daterbara 
bronser, med särskilt fokus på depåer och status- 
betonade föremål.

Utgångspunkten för analysen är att belysa om 
en funktionell/ekonomisk specialisering och hierar
kiska strukturer ger sig till känna i materialet. De 
specialiserade verksamheternas ekonomiska och 
sociala signifikans är viktig att belysa. Specialisera
de verksamheter kan visa var det finns central- eller 
kärnområden i ekonomiskt och socialt hänseende 
och en väsentlig frågeställning är att se om det går 
att skönja några geografiska tyngdpunkter i områ
det. Ett av målen för undersökningen är därför att 
avgöra om finns koncentrationer till vissa delar av 
bygden eller om det är ett jämnt fördelat ’statusbe
teende’, representerande ett högre socialt skikt som 
är geografiskt jämnt spritt i bygden.

En annan viktig fråga är att se om det sker 
några tydliga förskjutningar i ett längre tidsper
spektiv, med den bakre gränsen i senneolitikum 
och den främre i yngre romersk järnålder. Elur 
förhåller sig det statusbetonade materialet från 
äldre och yngre bronsålder till det som finns från 
äldre järnåldern i Nosaby-Fjälkinge-Nymö res
pektive Ivetofta-Åby? Har dessa statusbetonade 
områden äldre embryon, eller låg tyngdpunkterna 
någon helt annanstans tidigare?

BRONSERNA

En allmänt accepterad tolkning av förekomsten av 
metallföremål under senneolitikum och bronsålder 
är att de utgör navet i framväxten av ett prestige- 
varusystem. Metallföremålen anses ha fungerat
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som en markering av enskilda personers, familjers 
eller släkters sociala rang. Speciellt bronset ses 
ofta som en viktig orsak till social differentiering 
och framväxten av en elit i samhället. Utbredning
en av bronsföremål, och kombinationer av olika 
sorters bronsföremål, har också använts som en 
utgångspunkt för att förstå var det fanns ekono
miska och sociala tyngdpunkter under bronsål
dern i Skandinavien och hur den sociala struktu
ren har förändrats över tiden (Larsson 1986; 
Vandkilde 1996).

Kristian Kristiansen har lanserat en teori om 
hur social differentiering uppstår och argumente
rat för att en social stratifiering kan vara resultat 
av olika förhållanden. Enligt Kristiansen utgörs 
basen i den sociala differentieringen under brons
åldern av hövdingadömen som baseras på kontroll 
och redistribution av statusföremål, ett s.k. presti- 
gevarusystem. Under järnåldern baseras den soci
ala differentieringen på hövdingadömen som både 
kontrollerar och ingår i ett prestigevarusystem och 
en fördelningen av stapelvaror. Båda systemen in
leddes med en initialfas då de etablerades, följt av 
en expansionsfas då de slog igenom fullt ut, följt 
av en konsolideringsfas då de inte längre var utsatt 
för något ifrågasättande. Under bronsåldern följ
des konsolideringen i sin tur av en stagnation och 
ett sammanbrott. Under järnåldern ledde utveck
lingen däremot fram mot det socialt differentiera
de samhälle som fortfarande lever kvar (Kristian
sen 1991, s. 27ff). Med denna övergripande bild 
av den sociala strukturens utveckling som bak
grund kan vi försöka att förstå den bild av social 
skiktning som tonar fram i Vætland.

Fördelar vi alla bronsfynd i området på en 
översiktlig nivå sockenvis får vi en intressant för
delning, som uppenbart inte endast speglar bebyg
gelsens utbredning (fig. 15 a-c) (tab. 2). Koncen
trationer till vissa socknar och vissa platser är tyd
lig, liksom att det sker en förändring av både 
mängden brons och hur den distribuerats under de 
övergripande tidsskikten senneolitikum, äldre 
bronsålder och yngre bronsålder.

Det finns bara senneolitiska bronser i 3 av de 
17 socknarna i Villands härad. Dessa är Nosaby, 
Fjälkinge och Ivetofta. Totalt rör det sig om 6 fynd
platser med 10 bronser. Det mest spektakulära 
fyndet utgörs av ett depå/offerfynd med 4 kantyx
or och 2 guldarmringar (Fjälkinge sn, SHM 12525; 
Oldeberg 1974, s. 25; Vandkilde 1996, s. 149, fig 
71; s. 135). Samtliga fynd är koncentrerade till två

punkter i landskapet, dels vid Nosaby/Fjälkinge 
och dels vid Valje/Grödby. Nosaby uppfattas idag 
som en inlandslokal, men både Nosaby respektive 
Valje är platser som låg vid havsvikar under tids
perioden (Gedda a denna volym; Artursson & 
Björk denna volym).

Under äldre bronsålder slår bronset igenom 
och sprids till betydligt större delar av befolkning
en än tidigare och ett betydligt större geografiskt 
område, som omfattar i stort sett hela kustslätten, 
det vill säga det område söder om de stora sjöarna 
som på basis av det samlade materialet tidigare 
har pekats ut som det huvudsakliga bosättnings
området i Vætland under bronsålder och äldre 
järnålder. Tyngdpunkterna är inte lika markanta 
ur ett kvantitativt perspektiv, men ur ett kvalita
tivt perspektiv är de tydliga. Från den senare delen 
av senneolitikum eller bronsålderns period I kom
mer ett fynd av en dolkstav med skaft (SHM 75 77) 
som påträffats vid Arup i Ivetofta socken. Till 
samma period, eller något senare, hör ett fynd av 
tre skafthålsyxor av brons och ett gulddiadem 
(SHM 1665) från Balsby i Nosaby socken. Ett an
nat exklusivt fynd, som sannolikt hör till period 
II, är en avsatsyxa, som möjligen kan vara av syd- 
östeuropiskt ursprung, hittad i Gonarp i Näsum 
socken (SHM 2931). Avslutningsvis finns det ett 
depå- eller offerfynd från period III, bestående av 
en gördeldosa och två guldspiraler (SHM 7025), 
som påträffats i Karsholm, Österslöv socken. De 
flesta av dessa fynd ligger i anslutning till de plat
ser och socknar där de tidigaste koppar- och 
bronsföremålen i området har påträffats. Den 
enda avvikelsen är fyndet från Gonarp i Holjeåns 
dalgång, i häradets nordöstra del. De exklusiva 
fynden från äldre bronsålder är alltså mycket tyd
ligt knutna till de områden där de allra äldsta 
bronserna hittats.

När vi kommer in i yngre bronsålder möter vi 
ett myller av holkyxor, som är ganska jämnt för
delade över undersökningsområdet. Det finns 
egentligen bara en påtaglig koncentration i holk- 
yxmaterialet, till en lokal i Trolle-Ljungby socken 
(tab. 1, Östra Ljungby RAÄ 1 och 11). Såväl anta
let bronser som den geografiska spridningen ökar, 
att döma av den generella spridningskartan, i för
hållande till tidigare tidsperiod. Även i utbred
ningen av de exklusiva föremålen och de större de
påerna kan vi se en påtaglig förändring. Under pe
riod V läggs en större depå ned i Grönhult i Vånga 
socken, med bland annat delar av svärd, doppsko,
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SOCKEN FYNDPLATS FYNDNR FÖREMÅL KONTEXT RAÄNR DATERING

Trolle-L. Ö. Ljungby 3:3 Privatsaml. 1 avsatsyxa
SN flintförem.

Mosse 63 SN + ÄB

Fjälkinge Fjälkinge 7 S 12525 4 kantyxor Åkermark 20 SN II
Kiaby Bäckaskog

Oppmannasjön
K 6317 1 kantyxa Åkermark 38 1

Trolle-L S 8966:434 1 kantyxa Brun patina - 1
Nosaby Balsby S 1665 3 skafthålsyxor

1 gulddiadem
Ovanpå stenhäll - 1 - II

Fjälkinge Legeved S 459 1 svärd Mosse - II
Kristianstad Långebro S 8966:439 1 svärd Brun patina - II?
Trolle-L., Tosteberga L10343 1 lans Mosse - II
Trolle-L. Ö. Ljungby S 8596:A:2 1 lans

1 avsatsyxa

Åkermark - II

Österslöv Karsholm S 7025 1 gördeldosa
2 guldarmringar

Under stor sten - III

SOCKEN FYNDPLATS FYNDNR FÖREMÅL KONTEXT RAÄNR DATERING

Fjälkestad S 8966:444 1 halsring - IV
Ivetofta Bromölla S 6497 1 halsring - IV
Nosaby Åraslöv S 9423 1 halsring Under stenar - IV
Ivetofta Grödby L 26938 2 svärd Korslagda, 63 IV
Ivö Hovgården L 28240 2 holkyxor Åkermark 17 IV
Kiaby Oppmannasjön S 16534 1 holkyxa Sjöfynd - IV-V
Gualöv vid Ivösjön M 3329 Div. skrot - V
Nymö Nymö 13 S 5097 Betseldelar Stenbrytning - V
Vånga Grönhult S 8966, 9122 Hängk. mm Åkermark 14 V
Österslöv Österslöv 5 K 6443-44 Lans+armring Åkermark - V?
Österslöv Karsholm 5 7446 Armring-guld Från "backe" - V
Ivetofta Valje S 12193 1 statyett - V-VI
Österslöv Håstad L 22943 1 lans Sjöfynd - V-VI

Tabell 2. Offerfynden inklusive osäkra sådana, som t.ex. 
sådana med brun patina, halsringar och guldarmringen 
från Karsholm.

lans och hängkärl (SHM 8966, 9122), i ett läge 
som är klart perifert i förhållande till de gamla 
kärnområdena. Under samma period läggs en 
uppsättning betseldelar och träns- samt seldonsut- 
smyckning ned i Nymö i Nymö socken (SHM 
5097, Thrane 1965, s. 67ff). Detta fynd ligger i 
det västra av de gamla kärnområdena, men rela
tivt perifert i förhållande till den gamla tyngd
punkten i området, dvs. Nosaby/Osterslöv. Det 
enda exklusivare fynd som direkt ansluter till en 
av de tidiga tyngdpunkterna är ett lösfynd av en 
kvinnostatyett med halsring från Valje i Ivetofta 
socken (SHM 12193, Lilja 1997 s. 32f), som kan 
dateras till yngre bronsålder period V-VI.

Thomas B. Larsson har i en studie av bronsfö
remålen i Sverige presenterat en regionindelning 
som går tillbaka på några äldre arbeten av andra 
forskare. Larssons indelning är i första hand ett 
hjälpmedel för att bearbeta materialet och inte en

direkt bild av hur han uppfattar strukturell hierar
ki. (Larsson 1986, s. 23f, fig. 8; s. 103ff, fig. 106). 
I det här fallet eftersträvas dock en mer detaljerad 
nivå än den regionala nivå som Larsson presente
rar och sätter in nordöstra Skåne i. Baserat på en 
isaritmkarta över bronsåldershögar i Skåne, fram
ställd av Deborah Olausson, så kan man se en ten
dens till en tudelning av Villands härad i två skil
da koncentrationer (Olausson 1992, s. 277, fig. 
17). En markant i väster kring Fjälkestad, Nosaby, 
Österslöv och Fjälkinge, och en blygsammare i ös
ter kring Ivetofta, Grödby och Valje. Samma in
tryckt får man, grovt sett, också av bronsernas 
fördelning.

Bortsett från de exklusiva fynden och de större 
offer- och depåfynden kan vi se en i övrigt jämn 
fördelning av bronserna i landskapet - frånsett de 
nordliga moränområdena norr om de stora sjöar
na Råbelövssjön, Oppmannasjön och Ivösjön. Det
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Östersjön

□ O

Figur 15a. Karta som visar utbredning av samtliga bronser sockenvis un
der senneolitikum.

Figur 15b. Karta som visar utbredning av samtliga bronser sockenvis un
der äldre bronsålder.

Östersjön

6-10
11-15
16-20

Figur 15c. Karta som visar utbredning av samtliga bronser sockenvis un
der yngre bronsålder.
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Figur 16a. Karta som visar platser med depå/offerfynd 
och övriga bronsfynd i Villands härad under senneoliti- 
kum. Havsnivån ligger 4 m över den nuvarande.

finns 2-3 mycket tydliga tyngdpunkter i landska
pet, som utgörs av de inre delarna av Valjeviken, 
Ivetofta och Grödby (omr. 1), området kring Ö. 
Ljungby (omr. 2) och området kring Fjälkinge, 
Nosaby och Österslöv (omr. 3). De mest markan
ta koncentrationerna ligger i område 1 och 3. 
Område 2 är förmodligen en pendang till område 
1, om vi väger in en hydrologisk och topografisk

faktor med det gamla sjö- och våtmarksbältet i 
form av de numera torrlagda Vejle sjö och Trolle- 
Ljungby mosse, som kan ses som en skiljelinje 
mellan en västlig och en östlig del av häradets 
kustslätt (Gedda a denna volym).

Genom utbredningen av bronserna kan man 
alltså ana att den ekonomiska och sociala organi
sationen i Vætland har varit uppdelad i minst två
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Figur 16b. Karta som visar platser med depå/offerfynd 
och övriga bronsfynd i Villands härad under äldre brons
ålder. Havsnivån ligger 2,5 m över den nuvarande.

enheter, som senast redan från senneolitikum. 
Tendensen till två tyngdpunkter finns genom hela 
det studerade tidsavsnittet, även om bilden är 
mycket otydlig under yngre bronsålder. Just den 
yngre bronsålderns avvikande representation skul
le kunna förklaras genom det sammanbrott som 
enligt vissa forskare sker i prestigevarusystemet 
under denna tid (se bl.a. Kristiansen 1991, s. 31).

BOPLATSER MED HIERARKISKA STRUKTURER 
ELLER SPECIELLA AKTIVITETER

Bronsföremålens fördelning i landskapet antyder 
klart att det fanns någon form av specialisering el
ler hierarkiska strukturer som betonar olika delar 
av undersökningsområdet som ekonomiskt och/ 
eller socialt särskilt betydelsefulla. De arkeolo
giskt undersökta boplatserna är få, och detta i
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Område 1

6 Kilometer

Figur 16c. Karta som visar platser med depå/offerfynd 
och övriga bronsfynd i Villands härad under yngre brons
ålder. Havsnivån ligger 2,5 m över den nuvarande. Obser
vera dock att depåfyndet från Grönhult ligger norr om 
kartutsnittet.

kombination med den långa tidsperioden, gör för
sök att belysa frågan komplicerade. Det finns dock 
en plats med en mycket stor gård, på Hunneberget 
vid Fjälkinge, som urskiljer sig i materialet. Till ka
tegorin kan möjligen också ett av långhusen på Rin- 
kabyboplatsen räknas, nämligen hus 2 (fig. 10).

Den mycket stora gården på Hunneberget domi
neras av det ca 44-46 m långa hus 6, som sannolikt

hör hemma i bronsålderns period IB—II. Gårdens 
efterföljare under äldre järnålder blev betydligt 
mindre, men var fortfarande av ansenlig storlek, 
med långhus på ca 28-36 m längd (Balic 6c Ed- 
ring 2003, s. 22, bilaga 2). Gården på Hunneber
get framstår tveklöst som något extraordinärt, 
som signalerar att man har velat markera sin posi
tion i området (Björk 8c Carlie 2003, s. 95). Den

Yngre bronsålder

• Depå-/offerfynd 
O Övriga bronsfynd 

Våtmark

Område 2uOmråde 3
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Figur 17. Karta som visar undersökta boplatser från yngre 
bronsålder i Villands härad med indikation på bronshant
verk respektive utan indikation på bronshantverk, skrot
depå samt fynd av gjutformar. Havsnivån ligger 2,5 m över 
den nuvarande.

andra typen av boplatser som urskiljer sig i mate
rialet är de boplatser där det finns belägg för me
tallbearbetning. De bör dock diskuteras i kontext 
med andra belägg för bronsbearbetning i områ
det.

BRONSPRODUKTION

Det är svårt att skönja några som helst tecken på 
var bronsbearbetning skett under äldre bronsål
der. I yngre bronsålder framträder däremot en bild 
av en geografiskt sett ganska spridd produktion av 
bronsföremål. Från yngre bronsålder finns belägg
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för bronsbearbetning i de gamla centralområdena, 
där det finns tyngdpunkter i form av tidiga bronser, 
offer/depåer och exklusiva föremål (fig. 16a-c och 
17). Det är i just ett av dessa områden som det finns 
direkta belägg för metallhantverk på boplatser, 
samt en skrotdepå nära Ivösjön i trakten av Gualöv 
(period V, Malmö museer 3329). Dessa boplatser 
(tab. 1; Skräbe, Bromölla) kan som vi har sett tol
kas som endera speciella boplatser eller som att det 
permanent har bedrivits bronshantverk på boplat
serna i området under yngre bronsålder. Det är 
egentligen för tidigt att sätta ned foten i ett defini
tivt uttalande i frågan, men det finns vissa antagan
den som tycks rimliga. Bronsproduktion i mindre 
skala förekommer på många boplatser i Skandina
vien under yngre bronsålder. Förutom några plat
ser av verkstadskaraktär, har de flesta karaktär av 
”busbebovsmässig bronsproduktion” (Björhem & 
Säfvestad 1993, s. 79f), vilket talar för endera en 
utbredd tillgång på råmaterial och kunnande eller 
ambulerande hantverkare som efterlämnat enstaka 
restprodukter på platser de besökt.

Det finns emellertid många variabler som kan 
ha haft betydelse. Det är tänkbart att det finns en 
kronologisk faktor involverad med specialiserade 
platser för bronshantverk under äldre bronsålder, 
medan det i ökande utsträckning bedrevs på bo
platserna under yngre bronsålder. Men man kan 
också resonera kring om de tekniskt sett kompli
cerade och statusbetonade föremålen i högre ut
sträckning tillverkats på speciella platser, medan 
enklare föremål som knivar, nålar etc. kan ha va
rit föremål för en betydligt mer decentraliserad 
husbehovsproduktion.

Evert Baudou ser platserna för produktion och 
avsättningsområden för bronser som föränderliga 
under loppet av den yngre bronsåldern: ”Die Lo
kalproduktion und die lokalen Absatzgebiete ge
ben einen Eindruck von den schnell wechselnden 
bandeisökonomischen Verhältnisse. An Stelle der 
ruhig verlaufenden Entwicklung möchten wir in 
der jüngeren Bronzezeit des Nordens eine unruhi
ge, stark Impulse aufnehmende und schnell ver
änderliche Zeit stehen.” (Baudou 1960, s. 150). 
Baudous studie rör sig visserligen på en annan 
geografisk nivå än den aktuella studien, men det 
kan ändå argumenteras för att det kan ha rört sig 
om en förändring inifrån, snarare än att betona 
att förändringarna berott på att det rört sig om 
oroligare makt- och handelsförhållanden än tidi
gare. En decentralisering av framställningen av

bronsföremål kan ha inneburit att fler aktörer blev 
involverade i produktionen än tidigare. Denna de
centralisering kan i sin tur ha berott på en kombi
nation av faktorer, t.ex. en mer egalitär samhälls
organisation med ett mer utspritt ägande av brons
föremål, en ökande befolkning, ett sammanbrott 
för prestigevarusystemet i och med att bronstill
förseln avtar, och en ökande lokal järnframställ
ning. Detta ligger delvis i linje med Kristiansens 
tankar om hur prestigevarusystemet förändras un
der loppet av bronsåldern (Kristiansen 1991, s. 
31), men det ligger utanför ramarna för detta ar
bete att närmare penetrera dessa frågor. Vi får i 
detta sammanhang nöja oss med att konstatera att 
bronsproduktionen i analysområdet är koncentre
rad till de kärnområden som har kunnat konstate
ras för bronsåldersbebyggelsen i Vætland.

TVÅ KLANER?

Det har konstaterats att den sociala skiktningen 
är tydligt markerad till några relativt avgränsbara 
delar av området. De statusbetonade föremålen är 
påtagligt knutna till två centralområden i väster 
och öster. Distributionen av bronser tycks ske ut 
över hela bygden från och med den äldre bronsål
dern, men med koncentration av såväl antalet 
bronser som av de fynd som är av mer exceptionell 
karaktär till centralområdena.

De belägg som finns för bronsgjutning i områ
det härstammar från yngre bronsålder, och de har 
samma knytning till de centrala bebyggelseområ
dena som de statusbetonade eller rituellt betonade 
fynden. Bronsgjutningen verkar vara utlokalise
rad till ett antal olika platser under yngre bronsål
der, vilket kan tyda på att det sker en mer husbe- 
hovsmässig produktion av bronsföremål under 
denna tid.

För att komma till en syntes av vad det samla
de materialet har att säga om den sociala organi
sationen i området, kan det vara lämpligt att be
grunda hur några olika forskare har försökt att 
förklara varför materialet anhopar sig till vissa 
begränsade områden. Thomas B. Larsson ser mot 
bakgrund av de anhopningar av högar, bronsföre
mål och ristningar de generella dragen i bronsål- 
derssamhällets sociala formation som uppdelad i 
åtminstone tre olika organisatoriska nivåer som 
motsvarar territorium (subtribe), klan och släkt
skap (Larsson 1986, s. 105, fig. 66; s. 112, fig. 71; 
s. 186, fig. 106). I en diskussion om platshierarki

55



föreslår Deborah Olausson att ceremoniella eller 
ekonomiska centra har legat på mellan 5-15 km 
avstånd från varandra i Skåne (Olausson 1992, s. 
277, med referenser). Vidare har hon, med ut
gångspunkt från Åke Hyenstrands idéer, pekat på 
att det finns skäl att tala om fyra skilda organisa
toriska nivåer i bronsålderns samhälle, som mot
svarar gård (0,5 km2), distrikt (20 km2), provins 
(2000 km2), vilket är det samma som Larssons 
territorier, och region (200 000 km2) (Olausson 
1993, s. 108ff).

Man har alltså inte varit helt överens om stor
leken på områdena och har uppenbart haft svårt 
att sätta ord på vad det egentligen är de represen
terar. Det går givetvis inte att sätta några absoluta 
tal på hur stora områden som krävdes för en viss 
typ av social organisation, eftersom schabloner 
inte tar hänsyn till skiftande förhållanden i olika 
bygder, som t.ex. jordarnas bonitet, andra natur
resurser, områdenas befolkningstäthet och befolk
ningsmängd. Men idéerna i sig, med olika organi
satoriska nivåer som hade en bas i släktskaps- 
strukturen, är högst relevanta för att närma sig en 
förståelse av vad fornlämningarnas och fyndens 
utbredning visar.

Det faktum att bronsernas distribution indike- 
rar samma huvudsakliga geografiska tyngdpunk
ter som gravar och ristningar i undersökningsom
rådet kan i sig markera var bebyggelsen varit som 
tätast och befolkning som störst. Förekomsten av 
två rituella platser eller samlingsplatser, geogra
fiskt sett centralt placerade, men belägna i fyndfat
tiga delar av dessa båda områden, indikerar en 
centrering av bebyggelse och gemensamma aktivi
teter till två skilda områden i landskapet. Det är 
maximalt 5 km mellan de två områden som har 
pekats ut och 14 km fågelvägen mellan deras före
slagna rituella centra. Vardera täcker områdena en 
yta av i mycket runda tal 200 respektive 75 km2. 
Utbredningen av de olika kategorierna av källma
terial, betonar kraftfullt samma områden. Denna 
kombinationseffekt gör det troligt att koncentra
tionerna speglar två skilda ceremoniella och eko
nomiska centra i studieområdet. En uppdelning av 
Vætland i två, åtminstone delvis separata sociala 
enheter under bronsåldern, kan förslagsvis betyda 
att det funnits två klaner eller mindre hövdingadö- 
men inom det som fram tills idag betraktats som 
en enhet (se Artursson &c Björk denna volym).

Det finns mycket som pekar i riktning mot att 
den bild av statusmarkerande fynd och aktiviteter

i landskapet som vi kan se under bronsåldern går 
igen i äldre järnålder. Den äldre järnålderns sta
tusbeteende har också tydliga tendenser till en 
uppdelning i de två områden som har lyfts fram. I 
den västra delen kring Nosaby och Fjälkinge finns 
flera rika gravar, med bland annat vapen, från 
yngre förromersk järnålder och romersk järnål
der. Från Fjälkinge kommer även en romersk 
bronsstatyett och en fyndplats för romerska silver- 
denarer. Från Ivetofta och Åby i den östra delen av 
området känner vi till två gravar med silver- och 
guldsmycken från romersk järnålder som signale
rar hög status (Björk 2003d, s. 58f, fig. 4; 2005c, 
s. 239). Detta antyder att de ekonomiska och soci
ala tyngdpunkterna legat i samma delar av land
skapet som under bronsåldern. Det indikerar ock
så att det rådde en likartad politisk geografi som 
under bronsåldern, även om systemet hade ge
nomgått en transformation, med många aktörer 
som var involverade i ett prestigebetonat beteende 
och konsumtion av statusföremål. Den största 
skillnaden var att elitens maktposition i successivt 
ökande grad var baserad på stapelvaror och mark, 
till skillnad från under bronsåldern, då den eko
nomiska kontrollen av det rena prestigevarusyste- 
met var elitens ideologiska grund (Kristiansen 
1991 s. 39). Framväxten av Vä, Vittskövle och Is- 
taby i de angränsande områdena, och möjligen 
Fjälkinge i det aktuella området, sker som senast 
under äldre romersk järnålder (Helgesson 2002, s. 
65ff, 128f; Björk 2003d, s. 51ff). Dessa platser 
kan ses som tidiga tendenser till en helt ny centra
lisering av makten över handel och produktion.

I yngre järnålder i sin tur sker det uppenbart en 
koncentration av bebyggelsen och även av de cen
trala funktionerna. Därmed uppstår också en allt 
fastare kontinuitet i de flesta bebyggelserna, in
klusive i de centrala platserna. Bosättningsmönst- 
ret är generellt sett inte lika rörligt som tidigare. 
Dessa processer hänger naturligtvis samman, men 
det är en annan historia.

ETT DELAT VÆTLAND

Trots att det gjorts förhållandevis få arkeologiska 
undersökningar i Vætland i modern tid, så finns 
det ett tillräckligt stort material för att ge ett för
sta bidrag till en lite mer detaljerad beskrivning av 
områdets bebyggelsehistorik under bronsålder och 
äldre järnålder. Sammantaget ger det studerade 
materialet en bild av ett område som i ett längre
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tidsperspektiv, från äldre bronsålder och framåt, 
kännetecknas av en påtaglig stabilitet. Utbred
ningen av fornlämningarna i området signalerar 
en tydlig kontinuitet och det sker ingen nämnvärd 
geografisk expansion eller tillbakagång över tiden. 
Förändringarna speglar snarare en inre kolonisa
tion, med ett successivt intensivare utnyttjande av 
de hävdvunna bebyggelseområdena på kustslät
ten.

På två platser finns det stora ristningslokaler 
som ligger geografiskt centralt i några av de fynd- 
och fornlämningsrikaste delarna av häradet, men 
perifert i förhållande till merparten av boplatser
na och gravarna. Karsholmsområdet och Branta
hallar ses som ceremoniella platser eller samlings
platser som haft betydelse för ett större bebyggels- 
område än den enskilda gården eller gårdarna i 
den närmaste omgivningen.

I övrigt finns en tydlig tendens till att de monu
mentala gravarna ligger på höjder, längs höjd
sträckningar och i brytzoner i landskapet. Många 
av gravarna ingår i långsträckta stråk som i flera 
fall överensstämmer med de vägsträckningar som 
finns på äldre kartmaterial. Detta är ett klart indi
cium för att dessa vägar löper i samma zoner som 
de viktigare landförbindelserna gjort från åtmins
tone äldre bronsålder. Det är uppenbart att dessa 
vägstråk markeras allt tydligare över tiden.

Vid en närmare analys av de undersökta bo
platserna i analysområdet har det kunnat konsta
teras att de kännetecknas av ett reglerat utseende. 
Det gäller både de boplatser som består av någon 
enstaka gård och de som är betydligt mer kom
plexa samlingar av flera gårdar. Med ett reglerat 
utseende menas att de ger ett organiserat intryck, 
där det av någon anledning eftersträvats att hålla 
en viss struktur och ett visst avstånd till granngår
darna. På sina ställen har detta beteende medgett 
att gårdsläget varit rörligt, medan det på andra 
ställen har inneburit att gården legat kvar på sam
ma plats under flera generationer.

De två skilda boplatsorganisationer som be
skrivits representerar sannolikt en liknande grad 
av organisation, med som haft skilda möjligheter 
att flytta gårdsläget. Det finns olika tänkbara or
saker bakom detta, som till exempel att ett områ
de varit tätt befolkat och/eller att det ur topogra
fisk synvinkel funnits små möjligheter att flytta 
gården. En annan faktor är exempelvis att de 
kringflyttande enheterna kan ha varit organisera
de efter ett mer rörligt och extensivt jordbruk,

medan de stationära var knutna till ett fastare, in
tensivare jordbruk med ett större inslag av perma
nenta, gödslade åkrar.

Det finns egentligen mycket tydligare belägg 
för en utspridd, byliknande boplatsorganisation 
än ensamgårdar i undersökningsområdet. Det 
finns också en viss tendens till en mer stationär 
boplatsstruktur i form av allt fastare gårdslägen i 
en senare del av äldre järnålder, än under bronsål
der och förromersk järnålder. Den bebyggelse
struktur som växer fram i området under bronsål
dern tycks förstärkas och stabiliseras under äldre 
järnålder. Bebyggelsen i nordöstra Skåne uppvisar 
på många plan stora likheter med övriga delar av 
sydskandinavien och i hög grad är det detta som 
gör att jag drar slutsatsen att den har en likartad 
övergripande utveckling.

De statusbetonade och ceremoniellt betonade 
föremål som påträffats i området är, liksom den 
övergripande bronsdistributionen, påtagligt knu
tet till de centrala bebyggelseområden som pekats 
ut. Det faktum att bronserna indikerar samma hu
vudsakliga geografiska tyngdpunkter som gravar 
och ristningar indikerar en centrering av bebyg
gelse och gemensamma aktiviteter till två skilda 
områden i landskapet. Kombinationen av att de 
olika arkeologiska källmaterialen betonar samma 
områden gör det troligt att detta speglar två skil
da ceremoniella och ekonomiska centra i studie
området. Det finns mycket som pekar i riktning 
mot att den bild av statusmarkerande fynd och ak
tiviteter i landskapet som vi kan se under bronsål
dern, går igen även i äldre järnålder. Den äldre 
järnålderns statusbeteende har också tydliga ten
denser till samma uppdelning i två områden. Jag 
har i det föregående föreslagit att uppdelningen i 
två, åtminstone delvis skilda sociala enheter under 
bronsåldern, tyder på att det funnits två klaner el
ler mindre hövdingadömen inom det som fram 
tills idag betraktats som en mer eller mindre tyd
lig enhet. Den bild jag har målat av landskapet, 
bebyggelsen och de sociala strukturerna är grov, 
men realtivt tydlig på en översiktlig nivå. Bilden 
av Vætlands bronsålder kommer att nyanseras, 
detaljeras och befolkas i några av de andra artik
larna i denna bok.

INFÖR FRAMTIDEN

Det studerade området är geografiskt mycket väl 
avgränsat och har en stor potential för framtida
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studier av bosättningsmönster, boplatsorganisa
tion, landskapsutnyttjande och social differentie
ring. En viktig förutsättning för att det ska kunna 
göras är att det sker ännu fler kvalificerade under
sökningar i området - inte minst i samband med 
stora markexploateringar som ger möjligheter att 
göra omfattande matjordsavbaningar. De stora 
schakten kan bli ett utomordentligt viktigt komple
ment till resultaten från de långa schakt som myck
et av resonemangen i denna artikel bygger på.

Trots att de arkeologiska undersökningarna i 
undersökningsområdet fortfarande är ganska få till 
antalet och små sett till yttäckning, så har de ändå 
gett oss en möjlighet att börja resonera kring bebyg
gelsestruktur och en mängd relaterade frågor med 
helt andra utgångspunkter än vad som var möjligt 
innan E22-undersökningarna. Med ett ökat antal 
kvalitativa undersökningar kommer förutsättning
arna för att pröva och revidera de tankar som har 
presenterats här förhoppningsvis ha förbättrats yt
terligare om vi blickar låt säga tio år framåt i tiden.
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BYGGNADSTRADITIONEN 
I VÆTLAND
LÅNGHUS FRÅN SENNEOLITIKUM OCH BRONSÅLDER

Under de senaste 10-15 åren har byggnadstraditio
nens utseende och utveckling i Skandinavien under 
senneolitikum och bronsålder varit föremål för in
gående diskussioner i ett flertal artiklar och böcker 
(se bl.a. Björhem & Säfvestad 1989; 1993; Tesch 
1993; Ethelberg 2000; Borna-Ahlkvist 2002; Ar- 
tursson 2005a-d; Artursson m. fl. 2003; 2005). 
Vår bild av byggnadstraditionen kan nu utan över
drift sägas vara mycket god. Vi har nått fram till en 
kunskap som har givit oss möjligheter att nyansera 
bilden av social, ekonomisk och politisk struktur 
under perioden, och inte minst har den givit oss en 
intressant inblick i tidens vardagsliv. Den tidigare 
dominansen av grav- och offerfynd i den arkeologis
ka analysen har därmed definitivt brutits. Genom 
denna utvecklig har vi fått en tydligare bild av hur 
man organiserade sin tillvaro i byggnaderna och 
på gården, men också i hur man valde att placera 
bebyggelsen i landskapet. En betydligt mer kom
plex bild av bebyggelsestrukturen har framträtt, 
där man kan se ett tydligt samband mellan ett om
rådes centralitet och bebyggelsens utseende (Ar
tursson 2005b). I områden som utifrån sitt centra
la geografiska läge eller tillgång på viktiga råvaror 
kan anses ha spelat en betydelsefull roll i dåtidens 
samhälle kan man se att bebyggelsen varit organise
rad i allt från relativt täta, byliknande strukturer till 
ensamliggande gårdar. I mer perifera delar har dä
remot bebyggelsen haft en betydligt mer utspridd 
karaktär, och huvudsakligen bestått av spridda, by- 

av MAGNUS ARTURSSON liknande strukturer eller ensamliggande gårdar.
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KUNSKAPSLÄGET I SÖDRA OCH 
MELLERSTA SKANDINAVIEN

Den bild av byggnadstraditionen och bebyggelse
strukturen som sakta har vuxit fram under slutet 
av 1900-talet och början av 2000-talet visar allt
så på en betydligt större komplexitet än vad man 
tidigare ansåg troligt. Den sociala dimensionen i 
husmaterialet har visat sig allt tydligare, samtidigt 
som den geografiska variationen i hur man har or
ganiserat bebyggelsen har framstått allt klarare. 
En översiktlig beskrivning av utvecklingen av 
byggnadstradition och bebyggelsestruktur i södra 
och mellersta Skandinavien ger en intressant och 
mycket sammansatt bild av ett samhälle som har 
starka drag av konservatism och kontinuitet, men 
som samtidigt har genomgått relativt omfattande 
förändringar över tiden (Artursson 2005a-d).

Under senneolitikums första hälft, ca 2300- 
1950 f. Kr., har gårdarna i de flesta fall bestått av 
endast ett tvåskeppigt långhus. De har varit mång- 
funktionella och hyst alla de aktiviteter som före
kommit på en mer eller mindre självförsörjande 
gård. Emellertid finns det ett fåtal exempel på att 
man på vissa gårdar har haft en mindre, komplette
rande ekonomibyggnad placerad strax intill långhu
set (se bl.a. Pettersson 2000; Sarauw 2003). Redan 
under den första hälften av senneolitikum kan man 
se att det funnits en relativt stor spridning i storlek 
på långhusen i området. Storleksspannet har varie
rat mellan ca 9-30 m, och detta kan enligt flera 
forskare ses som ett tydligt tecken på att samhälls
strukturen varit stratifierad (Nordquist 2001, s. 
197f; Apel 2001, s. 12; Lekberg 2002, s. 251ff; Ar
tursson 2005a-d).

Kunskapen i övrigt om t.ex. gårdarnas storlek 
och organisation är relativt dålig, mycket på grund 
av att antalet anläggningar och fynd runt byggna
derna är få. Vad det gäller bebyggelsestrukturens 
utseende så finns det stora svårigheter i tolkningsar- 
betet. Eftersom det i stort sett helt saknas hägnads- 
system är det svårt att avgöra vilka gårdslämningar 
som har varit samtida. Den information vi har, som 
t.ex. långhusens inbördes läge och placering samt 
14C-dateringar, räcker oftast bara till att ge oss an
tydningar om existensen av byliknande bildningar. 
Traditionellt har man därför tolkat samtliga bo
platslämningar som spåren efter kringflyttande, en
samliggande gårdar. Det finns emellertid ett fåtal 
exempel på boplatslämningar som mycket väl kan 
vara spåren efter tätare, byliknande bildningar, som 
t.ex. vid Fosie IV (Björhem & Säfvestad 1989) och

Stångby stationssamhälle (Artursson 2000) i Skåne 
samt vid Myrhøj (Jensen 1973) och Bejsebakken 
(Sarauw 2003; 2006) på Jylland. En rimlig förkla
ring till denna variation i bebyggelsestruktur är att 
det funnits en skillnad i hur man organiserat bebyg
gelsen i centralområden och mer perifera områden 
(Artursson 2005b).

Under den andra hälften av senneolitikum och 
bronsålderns period I, ca 1950-1500 f. Kr., har 
långhusens storlek gradvis ökat så att längdinter- 
vallet nu ligger mellan ca 9-47 m. Gårdarnas ut
seende har inte förändrats speciellt mycket, de fles
ta har fortfarande bestått av endast ett långhus. 
Successivt blir det emellertid något vanligare att 
långhusen har kompletterats med en eller flera 
mindre ekonomibyggnader. Framförallt i anslut
ning till de större långhusen kan man se att det dy
ker upp mindre, stolpbyggda hus där det ibland 
också finns nedsänkta delar (se bl.a. Pettersson 
2000; Gidlöf & Johansson 2003).

Tyvärr är det fortfarande ont om välbevarade 
gårdslämningar, varför det är svårt att säkert ut
tala sig om gårdsstrukturen. Det minskar också 
möjligheterna att ge en tydlig bild av bebyggelse
strukturen. I de flesta fall har bebyggelsen för
modligen bestått av ensamliggande gårdar och ut
spridda, byliknande strukturer. I ett fåtal fall finns 
det emellertid mer eller mindre tydliga tecken på 
att tätare, byliknande strukturer har funnits pa
rallellt med den utspridda bebyggelsen i vissa cen
tralområden i södra Skandinavien. Vid bl.a. Alm- 
hov söder om Malmö (Gidlöf &c Johansson 2003; 
Gidlöf m.fl. 2006), Stångby stationssamhälle strax 
norr om Lund (Artursson 2000) och vid Limens
gård på Bornholm (Nielsen & Nielsen 1986; Niel
sen 1999; Artursson 2005b, s. 104ff) har byar 
med relativt tätt liggande gårdar undersökts.

Utvecklingen under bronsålderns period II- 
III, ca 1500-1100 f. Kr., präglas av allt tydligare 
förändringar. Redan under bronsålderns period 
IB, ca 1600-1500 f. Kr., börjar man ersätta de 
tvåskeppiga långhusen med treskeppiga. De tre- 
skeppiga långhusen blir successivt allt vanligare 
och redan under bronsålderns period II dominerar 
den nya byggnadstraditionen helt och hållet. För
ändringen måste alltså ha skett relativt snabbt 
över stora områden, vilket visar att den nya tradi
tionen med största sannolikhet har haft en viktig 
symbolisk betydelse (se bl.a. Artursson m.fl. 2005, 
s. 524). Variationen i storlek på långhusen är fort
satt stor och under period II når man faktiskt
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maximum i storleksintervallet. Långhusens längd 
har då legat mellan ca 10-12 och upp till 55-60 m, 
vilket har inneburit att de allra största långhusen 
har haft drygt fem gånger så stor inneryta som de 
minsta. Intressant nog kan man emellertid se att 
långhusens storlek generellt sett minskar redan un
der bronsålderns period III. Storleksintervallet har 
nu legat mellan ca 10-35 m. Hur denna relativt 
snabba storleksminskning skall förklaras är osä
kert. Det finns inget i det övriga materialet som ta
lar för att samhällsstrukturen skulle ha blivit mer 
egalitär. Kanske handlar det istället om att långhu
set har förlorat sin framträdande roll som markör 
av social status och ersatts av något annat? Eller 
kan det vara så att man flyttat vissa funktioner i 
långhuset till mindre, specialiserade byggnader? In
tressant nog så kan man faktiskt se att antalet går
dar med mindre ekonomibyggnader i anslutning 
till långhusen successivt ökar under äldre bronsål
der, och att det i vissa fall finns flera mindre bygg
nader på en del gårdar (se bl.a. Sarnäs & Nord 
Paulsson 2001, s. 94f).

I övrigt kan man se att det blir vanligare med ett 
större antal anläggningar runt byggnaderna, något 
som skulle kunna antyda att vissa aktiviteter har 
flyttats ut på gårdsplanen. Det blir allt vanligare 
med härdar, kokgropar, lertäktsgropar/avfallsgro- 
par och brunnar placerade i närheten av byggna
derna under bronsålderns period III,'och denna 
trend fortsätter sedan vidare in i yngre bronsålder 
och äldre järnålder.

Vad det gäller bebyggelsestrukturen så kan 
man se att den i vissa centrala områden i södra 
och mellersta Skandinavien blir alltmer komplex. 
Det blir allt vanligare att de ensamliggande går
darna och de utspridda byarna kompletteras med 
tätare byar. Bra exempel på detta finns bland an
nat från Jylland, t.ex. vid Højgård (Artursson 
2005b). I vissa områden, som i till exempel T hy 
på nordvästra Jylland, tycks det ha funnits mer ut
spridda, komplexa nätverk bestående av gårdar 
med olika storlek, som sysslat med specialiserad 
ekonomisk verksamhet som t.ex. tillverkning av 
flintskäror, sädesodling och boskapshållning. De 
stora gårdarna i området har förmodligen utgjort 
viktiga noder i dessa nätverk och här kan man 
också se tecken på att man har sysslat med specia
liserat hantverk för produktion av prestigevaror, 
som till exempel bearbetning av bärnsten och även 
metallhantverk (Kristiansen 1998; Earle m. fl. 
1998; Earle 2002).

Den yngre bronsålderns byggnadstradition är 
en direkt fortsättning på den utveckling vi såg un
der bronsålderns period III. Storleksintervallet för 
långhusen tycks ligga kvar mellan cirka 10-35 m 
under bronsålderns period IV-VI, det vill säga 
1100-500 f. Kr., och det sker inga större föränd
ringar i hur man konstruerat byggnaderna (Ar
tursson 2005a). Den enda riktigt tydliga tenden
sen är att det nu blir mycket vanligt med en upp
delning av de takbärande bockarna i två tydliga 
grupperingar, som med största sannolikhet mar
kerar en funktionsuppdelning i långhusen. Det 
finns faktiskt exempel på detta redan under brons
ålderns period IB—II, men det är emellertid först 
under yngre bronsålder som man se det som ett 
typiskt konstruktionsdrag. Som nämndes tidigare 
så förändras gårdsstrukturen successivt under 
mellersta och yngre bronsålder, så att mängden 
anläggningar inom gårdslägena ökar. Ett speciellt 
drag som ofta går igen är att gårdslägena från yng
re bronsålder omges av omfattande system med 
lertäktsgropar som sekundärt har använts som 
avfallsgropar. Förmodligen beror ökningen av den 
här anläggningstypen på att det blivit vanligare 
med lerklinade väggar och att man oftare har 
täckt golvytorna med ett lertäcke (för diskussion 
se bl.a. Björhem & Säfvestad 1993, s. 131ff).

Bebyggelsestrukturen förändras också över ti
den, så att komplexiteten i vissa centrala områden 
på t.ex. Jylland, i Skåne, Östergötland och östra 
Mellansverige tycks bli allt större, med en varierad 
uppsättning av ensamliggande gårdar och utsprid
da samt tätare, byliknade strukturer. Samtidigt har 
emellertid mer perifera områden av södra och mel
lersta Skandinavien behållit en bebyggelsestruktur 
som bestått av ensamliggande gårdar och utsprid
da, byliknande strukturer (Artursson 2005b). Som 
vi kan se finns det alltså fortfarande en tydlig skill
nad i bebyggelsestrukturens utseende mellan cen
tralområden och mer perifera delar av området. In
tressant nog kan man se att det inom de byliknan
de strukturerna i bl. a. Östergötland och på Jylland 
har funnits en storleksskillnad mellan gårdarna, så 
att det har funnits åtminstone en större gård inom 
varje by (Artursson 2005b).

KUNSKAPSSLÄGET I NORDÖSTRA SKÅNE

Om man jämför kunskapsläget i nordöstra Skåne 
med andra delar av södra Skandinavien, så är det 
betydligt sämre ställt. Antalet kända boplatser
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från senneolitikum och bronsålder var länge litet i 
området. En tidig undersökning gjordes emeller
tid vid Bromölla, där boplatslämningar från yng
re bronsålder grävdes ut av Rolf Petré (1959) re
dan under slutet av 1950-talet. Bara under de se
naste 10 åren har emellertid situationen förändrats 
radikalt. Under 1990-talet och under början av 
2000-talet har en rad boplatser med huslämning
ar undersökts i området (se Björk, tab. 1 denna 
volym). I samband med undersökningarna inför 
byggandet av väg E22 undersöktes ett antal bo
platser från senneolitikum och bronsålder, och 
dessutom har Regionmuseet i Kristianstad under
sökt ett antal boplatser från tidsperioden. Som ex
empel kan nämnas en boplats vid Norra Asum, 
Norra Asum sn, där en boplats med ett flertal går
dar från bronsåldern har undersökts (Edring 
1999, s. 76f).

Det är emellertid svårt att uttala sig om bebyg
gelsestrukturen i området, eftersom 14C-datering- 
arna inte överensstämmer med långhusens utseen
de, varför man endast har kunnat göra en fasin
delning utifrån typologiska bedömningar. Vid 
Snårarp, Vä sn, har en stor boplats med ett tretti
otal långhus från senneolitkum fram till yngre 
järnålder undersökts (Edring 2004). Undersök
ningen gav intressant nog ett antal tydliga gårds- 
lägen från senneolitikum och bronsålder, något 
som annars är sällsynt i området. Vid Rinkaby, 
Rinkaby sn, har en boplats från yngre bronsålder 
och järnålder undersökts med kulturlager, skärv- 
stenshögar och mer eller mindre tydliga långhus 
(Garvell 2003). Boplatsen vid Rinkaby var relativt 
omfattande och har haft en lång kontinuitet. På 
platsen finns flera gårdslägen från framförallt yng
re bronsålder.

BYGGNADSTRADITIONEN I NORDÖSTRA 
SKÅNE UNDER SENNEOLITIKUM OCH 

BRONSÅLDERNS PERIOD I

Materialet från nordöstra Skåne är tyvärr än så 
länge mycket litet, det inskränker sig till ett fåtal 
mer eller mindre säkra konstruktioner som under
sökts av Regionmuseet Skåne och Riksantikvarie
ämbetet. Bland annat har Regionmuseet under
sökt en större boplats vid Snårarp, Vä sn, där man 
bl.a. hittade lämningarna efter fyra relativt välbe- 
varade, tvåskeppiga huslämningar och en hydda, 
vilka samtliga förmodligen kan placeras i senneoli
tikum eller möjligen bronsålderns period I (Edring

2004, s. 180ff). Tyvärr ger l4C-dateringarna av 
byggnaderna en något förvirrande bild, men uti
från sitt utseende skulle de mycket väl kunna date
ras till tidsperioden. Intressant nog ligger de fyra 
huslämningarna och hyddbottnen inom två min
dre områden som skulle kunna tolkas som gårds
tomter (fig. la). Det finns inga hägnader bevarade, 
men utifrån byggnadernas inbördes placering kan 
man förmoda att det norra gårdsläget har bestått 
av ett långhus, hus 4, och en ekonomibyggnad, 
hus 20. Hus 4 har varit cirka 20,5 m långt och 9 
m brett (fig. 2). Det har haft fyra takbärande mitt
stolpar och väggarna markeras av mindre stolp- 
hål. l4C-dateringen av långhuset placerade det ty
värr i Kongemoseperioden, vilket inte kan anses 
som en trolig datering. Den möjliga ekonomibygg
naden, hus 20, har varit cirka 13 m lång och 7,5 m 
bred (fig. 2). Den har haft fyra takbärande bockar 
och lämningarna efter väggarna består av ett fåtal 
mindre stolphål. Byggnaden har 14C-daterats till 
1390-1120 f. Kr. med ett sigmas sannolikhet och 
till 1440-1000 f. kr. med två sigmas sannolikhet. 
Detta skulle kunna innebära att gårdslämningen 
kan dateras till bronsålderns period II, vilket skul
le kunna stämma någorlunda med bilden i övriga 
Skandinavien. Den tvåskeppiga konstruktionen i 
långhus försvinner nämligen successivt under 
bronsålderns period IB och II (Artursson 2005a, 
s. 51ff).

Det södra gårdsläget vid Snårarp har förmod
ligen bestått av ett långhus, hus 36, en ekonomi
byggnad, hus 27, och en mindre hyddlämning, 
hydda 1. Tyvärr finns det inga 14C-dateringar från 
de här byggnaderna, varför deras datering till sen
neolitikum eller bronsålderns period I bara är ett 
antagande utifrån deras utseende. Hus 36 har va
rit cirka 16 m långt och 8 m brett (fig. 2). Det har 
haft fem takbärande mittstolpar och lämningarna 
efter väggarna markeras av mindre stolphål. Hus 
27 har ett annorlunda utseende, det har varit cir
ka 13 m långt och endast 4,5 m brett, vilket gör 
det ovanligt smalt för tidsperioden (fig. 2). Kanske 
beror detta på att byggnaden har haft en speciell 
funktion på gården. Vad det gäller hyddan, så 
finns det faktiskt exempel på att man haft den ty
pen av konstruktioner på gårdar från den senare 
delen av senneolitikum och under äldre bronsål
der (se bl.a. Lomborg 1973; 1980; Rasmussen 
1995; Artursson 2005a, s. 51; s. 76f; 2005b, s. 
116ff). Hyddan från Snårarp har vissa likheter 
med de övriga exemplen från södra Skandinavien,
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a. Senneolitikum och bronsålderns period I

Figur 1. De förmodade gårdslämningarna vid Snå- 
rarp, Vä sn. a. Senneolitikum och bronsålderns 
period I. b. Bronsålderns period II. c. Bronsål
derns period lll-VI.
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Figur 2. Hus 4, 20, 36 och 27 vid Snårarp, Vä sn. Skala 
1:400.

och kan därför möjligen höra till gården. Fyndma
terialet som hittades i den talar dock emot detta, 
eftersom det bl.a. bestod av rabbad keramik.

På Hunneberget strax söder om Fjälkinge har 
man undersökt lämningarna efter två mindre, två- 
skeppiga långhus, hus 2 och 17. De har varit cirka 
18 respektive 11,5 m långa och 6 respektive 5,4 m 
breda (fig. 3). Tyvärr är bevaringsgraden relativt 
dålig för båda byggnaderna, varför det är svårt att 
mer exakt bedöma deras utseende och storlek. Det 
finns tyvärr inga l4C-dateringar från själva lång
husen, men de kan utifrån sitt utseende förmodli
gen dateras till senneolitikum eller möjligen brons
ålderns period I (Balic & Edring 2003). Hus 2 
överlagras av ett mycket stort, cirka 44-46 m 
långt, treskeppigt långhus, hus 6, som har 14C-da- 
terats till tidsintervallet 1610-1410 f. Kr., det vill 
säga bronsålderns period IB och första hälften av 
period II.

Likaså finns det mycket otydliga lämningar ef
ter ett förmodat senneolitiskt långhus från en för
undersökning vid Södergård, Fjälkinge sn, RAÄ

Hus 2

° • % •

o oO *
Hus 17

Figur 3. Hus 2 och 17 på Hunneberget strax söder om 
Fjälkinge. Skala 1:400.

106, som tyvärr inte heller har kunnat 14C-dateras 
(Ericson & Wickberg 2005). Fynd av taggtrådsde- 
korerad keramik daterar emellertid det till tidspe
rioden. Lämningarna består av en cirka 2,4 m stor 
och 0,13 m djup nedsankning samt ett antal stolp- 
hål som inte bildar något riktigt tolkningsbart 
mönster. En möjlig tolkning är att nedsankningen 
är spåren efter ett tramplager eller en nedgrävd del 
i ett långhus, och att ett antal av stolphålen är de 
enda kvarvarande lämningarna efter en tvåskep- 
pig, takbärande konstruktion.

På det närliggande Listerlandet i Blekinge un
dersökte man redan under 1970-talet ett välbeva- 
rat, tvåskeppigt långhus vid Istaby, Mjällby sn, 
som typologiskt kan dateras till bronsålderns pe
riod I (Björkquist & Persson 1979; Artursson 
2005a; 2005c). Tyvärr finns det inga l4C-datering- 
ar, men utseendemässigt finns det flera paralleller 
i sydvästra Skåne och Danmark som styrker date
ringen. Det har varit cirka 25 m långt och 6 m 
brett, samt haft 4-5 takbärande mittstolpar varav 
en har satts om (fig. 4). Långhuset har haft raka 
långsidor och tydligt rundade gavlar. Mitt i huset 
fanns det en härd som förmodligen kan knytas till 
byggnadens användningstid.

o O Q O 6 6

° O o OO o o O..................... ..... O%o O Oo „ o o o o °

Figur 4. Det tvåskeppiga långhuset vid Istaby, Mjällby sn 
på Listerlandet i Blekinge. Skala 1.400.
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BYGGNADSTRADITIONEN 
I NORDÖSTRA SKÅNE UNDER 
BRONSÅLDERNS PERIOD ll-VI

Från nordöstra Skåne fanns det bara för några år 
sedan endast ett begränsat husmaterial med en 
datering till bronsålder period II-VI. Situationen 
har emellertid förändrats betydligt i och med att 
antalet exploateringsundersökningar har ökat i 
området. Ett exempel på en av de äldsta undersök
ningarna av boplatslämningar från bronsåldern är 
en boplats vid Bromölla som undersöktes av Rolf 
Petré (1959) redan under slutet av 1950-talet. Un
dersökningen har inte publicerats fullständigt, 
men i en kortfattad artikel beskrivs översiktligt 
dels stolpbyggda byggnader, dels ett antal mindre 
grophus- eller hyddliknade konstruktioner. I an
slutning till byggnaderna hittade man relativt om
fattande lämningar efter keramiktillverkning i 
form av ugnar samt verkstadsplatser för brons- 
gjutning. Boplatsen kan enligt Rolf Petré dateras 
till period V-VI.

Regionmuseet i Kristianstad har under 1990- 
talet undersökt ett antal större boplatser med läm
ningar från bland annat bronsålder. Vid Norra 
Asum, Norra Åsum sn, har man undersökt nio 
stycken långhus som utifrån sitt utseende förmod
ligen kan dateras till bronsålder enligt Anders Ed- 
ring (1999, s. 41ff). Flera av dem har dock ett aty
piskt utseende och eftersom inget av dem har fått 
en 14C-datering som överensstämmer med den ty- 
pologiska dateringen, diskuteras de inte vidare 
här. Flera av dem har fått en datering till mesoliti- 
kum, något som vi skall se inte är ovanligt i områ
det. Förmodligen har man i många fall använt sig 
av träkol från tall vid 14C-analyserna, vilket av er
farenhet ofta ger dateringar till mesolitikum och 
neolitikum i området (se Gedda b denna volym).

Vid Snårarp, Vä sn, har en stor boplats med ett 
trettiotal långhus från bland annat äldre och yng
re bronsålder undersökts (Edring 2004, s. 183ff). 
Tyvärr finns det också här stora problem med l4C- 
dateringarna. Flera av byggnaderna som utifrån 
sitt utseende kan placeras i bronsåldern har fått 
14C-dateringar till mesolitikum, ett resultat som 
måste betraktas som helt osannolikt. Åtminstone 
ett gårdsläge med en mer eller mindre säker date
ring till äldre bronsålder kan urskiljas. I den norra 
delen av undersökningsområdet hittade man läm
ningarna efter ett cirka 26 m långt och 10 m brett 
långhus, hus 2, med tillhörande ekonomibyggnad, 
hus 6 (fig. Ib och fig. 5). Båda byggnaderna kan

Figur 5. Hus 2 och hus 6 vid Snårarp, Vä sn. Skala 1:400.

utifrån sitt utseende förmodligen dateras till brons
ålderns period IB eller period II. Långhuset har 
haft fem-sex takbärande bockar med en bredd 
mellan cirka 4,5-5 m och ett avstånd mellan 3,2- 
5,2 m. En av de takbärande bockarna representerar 
med största sannolikhet en reparation.

Från mellersta och yngre bronsålder finns det 
ett större antal gårdslämningar vid Snårarp, men 
också här finns det svårigheter med dateringarna. 
En majoritet av 14C-dateringarna har faktiskt även 
här hamnat i mesolitikum, något som absolut inte 
stämmer. Man blir också i flera fall tveksam till 
den typologiska dateringen om man tittar närma
re på några av byggnaderna. Flera av dem har ett 
oregelbundet utseende och är svåra att säkert date
ra till tidsperioden. Byggnaderna på en av de stör
re gårdarna från mellersta eller yngre bronsålder 
har emellertid ett utseende som känns tidstypiskt. 
Gården har bestått av ett cirka 19 m långt och 8,5 
m brett långhus, hus 31, med tillhörande, mindre 
ekonomibyggnad, hus 38 (fig. lc och fig. 6). Här 
finns det faktiskt också en 14C-datering av hus 38 
till 1290-1020 f. Kr. med ett sigma och 1390-930 
f. Kr. med två sigma. Det innebär att gårdsläget sä
kert kan placeras någonstans i bronsålderns period 
III—IV. Långhuset har en tydligt trapetsoid form 
både på den takbärande konstruktionen och hus
kroppen. Bockbredden varierar mellan cirka 3,2- 
4 m och avståndet mellan 1,2-3,2 m.

I övrigt har hus 3, 17 och 21 vid Snårarp fått 
en 14C-datering till yngre bronsålder. Alla tre har 
ett utseende som överenstämmer med en sådan 
datering (fig. lc &c fig. 7). De har haft en bock
bredd mellan 1,9-3,9 m, 2,3-2,6 m respektive
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Hus 31

Hus 38

Figur 6. Hus 31 och hus 38 vid Snårarp, Vä sn. Skala 1:400.

2,3-2,5 m, och hus 3 har haft en mycket tydligt 
trapetsoid takbärande konstruktion.! all tre fallen 
finns det så mycket av vägglinjerna bevarade att 
man kan se att de haft en mer eller mindre rek
tangulär form med rundade gavlar.

Intressant nog kan man se att flera av långhu
sen och de mindre stolbyggda byggnaderna vid 
Snårarp från mellersta och yngre bronsålder har 
haft en mer eller mindre tydlig trapetsoid form på 
huskropp och takbärande konstruktion, ett drag 
som man också kan se i t.ex. sydöstra Skåne, Öster
götland och östra Mellansverige (Artursson 2005a, 
s. 69f). Denna form på långhusen tycks bli riktigt 
vanlig först under yngre bronsålder, och möjligen

Hus 3

Hus 21

Figur 7. Hus 3, 17 och 21 vid Snårarp, Vä sn. Skala 
1:400.
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Figur 8. Hus 3 och 6 vid Rinkaby, Rinkaby sn. Skala 
1:400.

har den inneburit att byggnaderna har fått en 
mycket karakteristisk form som kanske har signa
lerat regional eller social identitet.

Vid Rinkaby, har en boplats från yngre brons
ålder och äldre järnålder med kulturlager, skärv- 
stenshögar och långhus undersökts (Garvell 2003). 
Tyvärr har man också här haft problem med l4C- 
dateringarna. Tre av långhusen som utifrån sitt ut
seende otvivelaktigt kan dateras till yngre brons
ålder eller förromersk järnålder har fått datering
ar till mesolitikum. Två av långhusen har emellertid 
fått 14C-dateringar till yngre bronsålder; hus 3 och 
hus 6 (fig. 8).

En av de mer intressanta gårdslämningarna 
från Vætland hittades, som nämnts tidigare, vid 
Hunneberget, Fjälkinge sn, i samband med E22- 
projektet. Här har ett mycket stort, cirka 44-46 m 
långt och 9,2-9,6 m brett långhus undersökts (Ba
lic 8c Edring 2003; Björk 8c Carlie 2003). Byggna
den, hus 6, har haft elva takbärande bockar med 
en bredd på cirka 3,9-4,4 m och ett bockavstånd 
mellan 3,7-4,5 m (fig. 9). Eventuellt finns det ock
så tre kompletterande mittsulor i långhusets västra 
del, men här är tolkningen något osäker. Kanske 
har de tre stolparna istället burit en loftkonstruk- 
tion eller ett innertak. Endast mindre delar av vägg
linjerna är bevarade men långhuset tycks ha haft 
raka långsidor och möjligen rundade gavlar. Uti
från sitt utseende kan långhuset med största sanno
likhet dateras till bronsålderns period IB—II, dvs. 
1600-1300 f. Kr. (Artursson 2005a-d). Denna da
tering bekräftas av två 14C-analyser som placerar 
det i tidsintervallen 1880-1630 f. Kr. respektive 
1610-1410 f. Kr. Eftersom långhuset överlagrar ett 
kulturlager med en 14C-datering till den senare 
hälften av senneolitikum och ett mindre, tvåskep- 
pigt långhus, hus 2, som typologiskt kan dateras 
till senneolitikum, skulle detta kunna förklara den
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Figur 9. Plan över hus 6 från Hunneberget utanför Fjälkinge. Skala 1:400.

tidigare av de två 14C-dateringarna från hus 6. Där
för är det troligt att byggnaden kan dateras till det 
senare tidsintervallet och skulle då kunna placeras 
i bronsålderns period IB—II. Detta stämmer väl 
med materialet från till exempel södra Jylland, där 
liknande mycket stora långhus med samma date
ringar har undersökts (Ethelberg 2000).

I direkt anslutning till långhuset och i området 
omedelbart runt om fanns det också ett antal för
modade förrådsgropar som sekundärt har använts 
som avfallsgropar, samt ett större kulturlager, la
ger 126. En 14C-datering från kulturlagret place
rar det i tidsintervallet 1880-1740 f. Kr., vilket 
alltså stämmer väl överens med den tidiga 14C-da- 
teringen av långhuset. I kulturlagret hittades dess
utom slagg, som visar att det förekommit metall
hantverk på platsen (Balic & Edring 2003, s. 31). 
Kopplingen till hus 6 är dock inte helt säker. I en 
grop strax intill långhuset hittades dessutom in
tressant nog benavfall och föremål av ben som 
kan kopplas till textiltillverkning (Balic & Edring 
2003, s. 20). Inte heller här kan man dock säkert 
knyta gropen till långhusets användningstid.

I övrigt var det sparsamt med anläggningar 
som kan dateras till perioden på platsen. Gården 
från äldre bronsålder har, som tidigare nämnts, fö
regåtts av ett gårdsläge med en datering till sen- 
neolitikum, men det är osäkert om det finns en 
kontinuitet mellan faserna. Det stora långhuset vid 
Hunneberget kan med stor sannolikhet tolkas som 
lämningarna efter en stormannagård. Intressant 
nog så finns det mycket som talar för att området 
kring Hunneberget och Fjälkinge backe har utgjort 
en centralbygd under en längre tid. Bland annat 
finns det en koncentration av bronsåldershögar i 
området och från senneolitikum finns det ett antal 
hällkistor samt ett depåfynd av två spiralarmring- 
ar av guld samt fyra kantyxor i brons från Lilles 
backe (Artursson & Björk denna volym).

Ytterligare ett långhus som utifrån sitt utseen
de skulle kunna dateras till äldre bronsålder har

undersökts inom E22-projektet, vid Årups Norre- 
vång strax söder om Bromölla (Wickberg & Me
lin 2003). Här undersöktes en byggnad som ur
sprungligen har varit cirka 16 m långt, men som 
har förlängts till 19,5 m längd. Bredden har troli
gen varit cirka 8 m. Långhuset har förmodligen ur
sprungligen haft sex takbärande bockar och se
kundärt har man sedan lagt till ytterligare en i den 
östra delen. Detta kan man se genom att dess pla
cering inom huskroppen avviker något från de an
dra (fig. 10). Det finns dessutom spår efter flera 
omsättningar av de takbärande stolparna, vilket 
visar att långhuset har reparerats eller byggts om 
flera gånger. Bockavståndet har varit som störst i 
den västra delen av långhuset och här finns dessut
om lämningar efter en härd placerad centralt i 
mittskeppet, varför man kan förmoda att bostads
delen har varit placerad här. Det minsta bockav
ståndet finns i mittdelen av långhuset och man kan 
därför förmoda att ingångarna har varit placerade 
i den här delen av konstruktionen. Bockbredden 
har varit relativt stor, mellan cirka 3,9-4 m, och 
bockavståndet har varierat mellan cirka 1,8-3,9 
m. Trots att långhuset har stora likheter med lång
hus från äldre bronsålder har en l4C-datering pla
cerat det i intervallet 805-765 f. Kr., varför bygg
nadens datering måste anses som osäker. Det går

Figur 10. Långhusen vid Årups Norrevång och Årup strax 
söder om Bromölla. Skala 1:400.
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Figur 11. Hus 2 och 3 vid Södergård, Fjälkinge. Skala 
1:400.

tyvärr inte att säga något om gårdsstrukturen vid 
Årups Norrevång eftersom antalet samtida an
läggningar och fynd runt långhuset är mycket få.

I kontrast till detta gårdsläge kan man nämna 
en fyndrik boplats cirka 200 m öster om Ärups 
Norrevång vid Arup, precis väster om Skräbeån, 
där ett mindre långhus med omfattande kulturla
ger och olika typer av hantverksavfall undersöktes 
samtidigt (Hanlon 2003). Långhuset har varit cir
ka 11-12 m långt och 7 m brett. Delar av väggen 
markeras av en relativt djup ränna (füg. 10). Det 
har haft tre takbärande bockar med en bredd mel
lan cirka 3,4-4 m och ett avstånd mellan 2,9-3,3 
m. Lämningarna kan utifrån keramiken dateras 
till bronsålderns period V-VI och den första hälf
ten av förromersk järnålder. Eventuellt kan det 
finnas flera byggnader i området, men de är i så 
fall mycket otydliga. Sammansättningen av avfal
let tyder på att man har bearbetat både brons och 
flinta i anslutning till långhuset, men det har ock
så förekommit hushållsarbete. Sammansättningen 
och utseendet på flintavfallet från långhuset visar 
att man bl.a. har sysslat med tillverkning av löv
knivar (Knarrström denna volym).

Vid Södergård, Fjälkinge, har två mindre lång
hus, hus 2 och 3, undersökts (Ericson &c Wickberg 
2005). Långhusen överlagrar varandra, vilket visar 
att gårdsläget har använts under en längre tid. Hus 
2 har varit cirka 16-18 m långt och haft sex takbä
rande bockar, varav en är ofullständig (fig. 11). 
Bockbredden har varit cirka 3,3-3,7 m och avstån
det 1,8-5 m. Långhuset har 14C-daterats till 770- 
420 f. Kr respektive 790-550 f. Kr. Hus 3 har varit 
cirka 14-16 m långt och haft fyra takbärande bock
ar varav en är ofullständig Bockbredden har varit 
cirka 3,4-3,6 m och avståndet 3,5-4,8 m. Långhu
set har 14C-daterats till 740-410 f. Kr. Dessutom

finns det en l4C-datering från byggnaden till 
1290-1140 f. Kr., det vill säga bronsålderns peri
od III, men här kan det röra sig om en inbland
ning av äldre material. Utifrån det här resone
manget kan långhusen vid Södergård placeras i 
bronsålderns period VI, eller eventuellt i inled
ningen av äldre förromersk järnålder. Tyvärr är 
just det här intervallet i kalibreringskurvan be
svärligt, varför det inte går att ge en närmare da
tering av långhusen än så.

SAMMANFATTNING

Byggnadstraditionen i nordöstra Skånes under 
senneolitikum och bronsålder måste definitivt ses 
som en del av den generella bilden i södra och mel
lersta Skandinavien. De små glimtar som vi än så 
länge har fått av traditionen från området skiljer 
sig inte på något sätt från det vi sett tidigare (Ar- 
tursson 2005a; 2005c).

Som vi har sett så är materialet från senneoliti
kum och bronsålderns period I mycket litet och an
talet l4C-daterade tvåskeppiga långhus och andra 
byggnader är begränsat. Vi kan därför tyvärr inte 
säga att vi har en god överblick av byggnadstradi
tionen i området under tidsperioden. Det enda vi 
har är en antydan om att den inte skiljer sig i något 
väsentligt från övriga delar av södra och mellersta 
Skandinavien. Vad det gäller bebyggelsstrukturen 
så har vi endast vid två platser, Snårarp och Hun
neberget, undersökt så stora ytor av boplatser från 
perioden att det är möjligt att uttala sig. På båda 
platserna hittade man lämningar efter två mindre 
gårdar som legat med ett visst avstånd, cirka 100- 
300 m, mellan varandra. Intressant nog så kan 
man vid Snårarp se att båda gårdarna förmodligen 
har bestått av ett långhus och en mindre ekonomi
byggnad. Tolkningen av gårdarnas utseende och 
framförallt bebyggelsestrukturen är emellertid 
osäker, eftersom det inte finns några l4-dateringar 
eller hägnader som skulle kunna stödja teorin om 
samtidighet mellan de olika typerna av byggnader 
eller gårdarna. Det är endast deras inbördes läge 
och vissa likheter i byggnadernas utseende som ger 
oss ett visst stöd för hypotesen.

Inte heller materialet från bronsålderns period 
II—VI är speciellt stort i nordöstra Skåne. Antalet 
undersökta långhus med en säker datering till tids
perioden är relativt få. De långhus och mindre 
ekonomibyggnader som fått en någorlunda säker 
datering visar emellertid att de definitivt ingår i
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den gemensamma byggnadstradition som finns i 
södra och mellersta Skandinavien. Antalet platser 
där man undersökt större ytor är tyvärr ännu för 
få för att man skall kunna säga något generellt om 
bebyggelsestrukturen i området (se Björk denna 
volym). Det mesta tyder för närvarande på att be
byggelsen under bronsålderns period II—III mest 
bestått av ensamliggande gårdar och utspridda, 
byliknande strukturer. Under yngre bronsålder 
kan man se vissa antydningar om att bebyggelsen 
i en del områden har blivit något tätare och att det 
t.ex. vid Snårarp möjligen har funnits tre eller fyra 
samtida gårdar. Tolkningen av materialet är, lik
som för den tidigare perioden, ännu mycket osä
ker, eftersom det finns många källkritiska pro
blem man måste ta hänsyn till.

Något som är mycket intressant att se är att 
stormannagården vid Hunneberget har stora utse
endemässiga likheter med de samtida, stora lång
husen från till exempel södra Halland (Carlie 
1992) och Jylland (Ethelberg 2000). Detta visar 
att det har funnits ett vidsträckt kontaktnät över 
stora delar av södra och mellersta Skandinavien 
under äldre bronsålder, där lokala stormän har in
gått som noder i ett system där bland annat metall 
och metallföremål har distribuerats (för diskus
sion se Artursson & Björk denna volym). Bygg
nadstraditionen har förmodligen varit en del i en 
identitetsskapande uppsättning av föremål och 
konstruktioner, som har använts för att visa på en 
speciell, utvald position i samhället. Det är också 
intressant att se att antalet boplatser i nordöstra 
Skåne från bronsåldern har ökat betydligt i takt 
med att exploateringsundersökningarna blivit fler. 
Därmed har man fått en något tydligare bild av 
samhällsstrukturen i området om man jämför 
med situationen innan, då i stort sett bara lösfyn
den, offerfynden och gravhögarna gav en bild av 
bronsåldern. Dock återstår det fortfarande myck
et arbete för att vi skall nå samma kunskapsnivå 
som i de bäst kända områdena i Skandinavien.
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BOTT HAR MAN VÄL 
ALLTID GJORT...?!
ASPEKTER PÅ BEBYGGELSENS STRUKTUR OCH SOCIALA 
HIERARKIER UNDER SENNEOLITIKUM OCH BRONSÅLDER

Genom att arbeta med hus och gårdar från olika 
förhistoriska tidsperioder kan man få mycket in
tressant information om hur människors vardags
liv gestaltade sig i forna tider. Ofta är emellertid 
svaren på de frågor vi försöker besvara med hjälp 
av våra arkeologiska undersökningar bristfälliga 
och leder i många fall inte vidare. I de flesta fall 
kan vi emellertid få en skissartad bild av hur man 
har organiserat sin tillvaro. Under de senaste 10— 
15 åren har mycket nytt material tillkommit som 
helt förändrat vår bild av hur man organiserade 
sitt boende och bebyggelsen i södra och mellersta 
Skandinavien, inte minst under senneolitikum och 
bronsålder (se bl.a. Artursson 2005a-e). Föränd
ringen i synen på byggnadstraditionens och be- 
byggelsstrukturens utveckling under tidsperioden 
har inneburit att nya aspekter på samhället har 
börjat diskuteras. Inte minst har den sociala di
mensionen i boplatsmaterialet blivit tydligare, vil
ket inneburit att diskussionen som tidigare i stort 
sett helt baserades på grav- och offermaterialet, nu 
kan fördjupas och också omfatta de mer vardags- 
betonade delarna av tillvaron.

Att begrepp som hus och gård är nära förknip
pade med grundläggande mänskliga behov som 
skydd för väder och vind samt social gemenskap 
och trygghet är något som vi uppfattar som själv
klart. Huset i sina olika skepnader uppfattas i de 
flesta kulturer som en naturlig del av allt det som 
anses vara grundläggande mänskligt. I många fall 

av MAGNUS ARTURSSON ser man till och med huset som ett levande väsen,
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ja till och med som en mänsklig individ, med oli
ka egenskaper och med ett liv; det föds, lever och 
dör. Det som vi anser vara den innersta kärnan i 
att vara människa kan därför ofta kläs i ord som 
har med hus och boende att göra. Trygghet, kär
lek, sjukdom och död kan alla beskrivas med oli
ka metaforer som kan kopplas till hus och härd. 
Just härden tycks ofta ha en speciell position i 
många kulturer. Den kan ses som både ett fysiskt 
och symboliskt centrum i huset, och dessutom 
som en viktig katalysator för att omvandla fysiska 
realiteter och förändra sociala förhållanden. Vid 
härden förvandlas till exempel olika råvaror till 
läckra maträtter, kyla till värme och främlingar 
till vänner (Carsten & Hugh-Jones 1995, s. 42). 
Också dörröppningar som lett in och ut ur bygg
nader har ofta förknippats med symboliska före
ställningar kring olika omvandlings- eller trans
formationsprocesser. Den symboliska laddningen 
hos dörrar har ofta markerats i många kulturer 
med hjälp av bl.a. olika typer av nedläggelser av 
magiskt laddade föremål i nära anslutning till t.ex. 
dörrposter och trösklar (se bl.a. Carlie 2004, s. 
190ff). Här finns det ofta en nära koppling till oli
ka skyddsfunktioner, där själva nedläggningsritu- 
alen och föremålet i sig har ansetts ha en beskyd
dande verkan mot t.ex. illvilliga förfäder eller 
onda andar i allmänhet, och därmed utgjort ett 
effektivt s.k. skyddsoffer.

HUS, DRÖMMAR OCH MÄNSKLIGA 
ARKETYPER

Intressant nog finns det inom psykologin teorier 
om att huset som företeelse och symbol kan 
kopplas till föreställningar och drömmar om 
”självet” och ”jaget”. På många sätt kan det be
traktas som en ”mänsklig arketyp”, dvs. en av 
många företeelser som bl.a. psykologen Carl G. 
Jung (1968) ansåg tillhöra en uppsättning grund
läggande, mänskliga föreställningar och symbo
ler som kan identifieras i bl.a. sagor, myter och 
drömmar inom i stort sett alla kulturer. De an
ses av Jung ha sin grund i den mänskliga evolu
tionen och utgöra ett gemensamt ”minne” för 
oss alla:

”Just as the human body represents a whole mu
seum of organs, each with a long evolutionary 
history behind it, so we should expect to find that 
the mind is organized in a similar way. It can no

more be a product without history than is the 
body in which it exists. By ”history” I do not 
mean the fact that the mind builds itself up by 
conscious reference to the past through language 
and other cultural traditions. I am referring to the 
biological, prehistoric, and unconscious develop
ment of the mind in archaic man, whose psyche 
was still close to that of the animal.”

Jung 1968, s. 57

Inom en så kontroversiell gren av psykologin som 
drömtydning får drömmar om hus och byggnader 
ofta stå som en symbol för personen och dennes 
sinnes- och hälsotillstånd samt självbild (Jung 
1968; jfr. Freud 1979). Enligt Jung (1995, s. 129ff) 
finns det i det ”kollektiva omedvetna” en univer
sell uppsättning föreställningar och symboler, ”ar
ketyper”, som på olika sätt kan kopplas till den 
mänskliga existensen och erfarenheten. Här finns 
det intressant nog vissa likheter med hur man re
sonerar inom den mycket omdiskuterade ”darwi- 
nistiska arkeologin” kring evolutionens roll i den 
biologiska och kulturella process som skapat män
niskan som hon ser ut idag (se bl.a. Maschner & 
Mithen 1996).

Symbolen eller arketypen ”hus” är naturligtvis 
enligt det här sättet att resonera kulturellt beting
ad, så att man t.ex. i en icke-bofast eller nomadisk 
kultur kopplar föreställningar och drömmar om 
den egna personen till en tält- eller hyddkonstruk- 
tion, medan en person som tillhör en bofast kultur 
kopplar dem till en huskonstruktion av något slag 
(för exempel se bl.a. Ovsyannikov & Terebikhin 
1994, s. 48ff). Om man accepterar Jungs resone
mang kan man utan problem inse att förhistorisk 
byggnadstradition och bebyggelsstruktur borde 
kunna ge oss mycket intressant information även 
om olika tiders ideologi, religion och ritual och 
inte bara ses som en källa till kunskap om det var
dagliga och praktiska i livet.

Intressant nog kan Jungs teorier kring arkety
pen ”hus” ses som mer eller mindre tydliga paral
leller till olika kulturella föreställningar om hus 
som fysiskt sett betraktas som direkta avbildning
ar eller kopior av mänskliga kroppar. Det finns 
många exempel på detta i antropologisk forsk
ning, t.ex. i studier av vissa indianstammar i nord
västra Amazonas (Hugh-Jones 1996, s. 186ff). 
Det tycks vara en relativt vanlig mänsklig före
ställning att huset kan ses som en kropp som ger 
människorna ett extra skinn och därmed en yttre
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skyddszon. Huset är dessutom viktigt för ”sociali
seringen” av en person, det vill säga för att överfö
ra kulturella föreställningar och själv- samt grupp
medvetande (Carsten & Hugh-Jones 1995, s. 2f):

...”If people construct houses and make them in 
their own image, so also do they use these houses 
and house-images to construct themselves as in
dividuals and as groups. At some level or other, 
the notion that houses are people is one of the uni- 
versals of architecture. If the house is an exten
sion of the person, it is also an extension of the 
self. ..

(Carsten & Hugh-Jones 1995, s. 3)

Utifrån den här diskussionen kan man samman
fattningsvis säga att hyddor och hus av olika slag 
tycks fungera som mycket viktiga och kraftfulla 
symboler inom många kulturer. Byggnadernas 
praktiska funktioner och rituella betydelser samt 
de magiska och mytiska föreställningar som för
knippas med dem, ryms på ett smidigt och prag
matiskt sätt inom ett begränsat fysiskt utrymme, 
där vardagsliv och andra verkligheter möts utan 
att det tycks innebära några större problem.

BYGGNADSTRADITION OCH BEBYGGELSE 
UNDER 1800 ÅR

Vad är det då som utmärker utvecklingen av bygg
nadstraditionen och bebyggelsen under senneoliti- 
kum och bronsålder i södra och mellersta Skandi
navien? Under inledningen av senneolitikum, cir
ka 2300 f. Kr., kan man se att en genomgripande 
förändring av byggnadstraditionen äger rum. Man 
får en större, generell spridning i storlek på lång
husen; från att ha varit cirka 15-22 m långa under 
den senare hälften av mellanneolitikum varierar 
längden på långhusen mellan cirka 9-30 m under 
den första hälften av senneolitikum (Artursson b 
denna volym; Artursson 2005a; Artursson m. fl. 
2003). Detta kan ses som ett tecken på att sam
hällsstrukturen fått en tydligare hierarkisk struk
tur, och att man har börjat att använda långhusen 
aktivt för att markera social position (se bl.a. Car
sten & Hugh-Jones 1995, s. Ilf; Earle 2002, s. 57; 
Kristiansen 2006, s. 183ff). Förmodligen har de 
stora långhusen och gårdarna fått en viktig funk
tion som markering av social, ekonomisk och po
litisk makt. Den stora gården med sitt imponeran
de långhus och omgivande ekonomibyggnader har

blivit en viktig symbol som maktens boning i land
skapet. Samtidigt kan man se att det blir betydligt 
vanligare med rituella depositioner av föremål i 
anläggningar som hör till långhusen, så kallade 
husoffer, vilket skulle kunna tolkas som att synen 
på byggnaderna som sådana har förändrats (se 
bl.a. Carlie 2004, s. 189ff).

Vad det gäller gårds- och bebyggelsestruktu
rens utseende under tidsperioden, så har det fram 
till för bara några år sedan endast funnits mycket 
osäkra spår efter mer komplexa bebyggelsemöns
ter. Ett stort problem är avsaknaden av hägnads- 
system, som gör det svårt att fastställa gårdarnas 
exakta storlek och identifiera vilka gårdslämning- 
ar som har varit samtida. Dessutom har 14C-date- 
ringarna oftast så långa kalibrerade dateringsin- 
tervall att inte heller de kan hjälpa oss i tolknings- 
arbetet. På grund av detta har man i de flesta fall 
tolkat samtliga boplatslämningar som spår efter 
kringflyttande, ensamliggande gårdar. Under de 
senaste 15-20 åren har det emellertid dykt upp ett 
antal exempel på boplatslämningar från senneoli- 
tikums första hälft, ca 2300-1950 f. Kr., som med 
stor sannolikhet kan anses vara spåren efter täta
re, byliknande strukturer, som t.ex. vid Fosie IV 
(Björhem & Säfvestad 1989) och Stångby stations
samhälle (Artursson 2000) i Skåne samt vid Myr
høj (Jensen 1973) och Bejsebakken (Sarauw 2003; 
2006) på Jylland. Bebyggelsen skulle alltså redan 
under inledningen av senneolitikum ha bestått av 
en blandning av ensamliggande gårdar och tätare, 
byliknande bildningar. Troligen kan denna varia
tion i bebyggelsestruktur förklaras med att det 
funnits en skillnad i hur man organiserat bebyg
gelsen i centralområden och mer perifera områden 
(Artursson 2005b).

Den utveckling vi kan se i byggnadstraditionen 
under senneolitikums första hälft har fortsatt och 
intensifierats under andra hälften av senneoliti
kum och under bronsålderns period IA, cirka 
1950-1600 f. Kr., då långhusens längd varierade 
mellan cirka 9-47 m. Gårds- och bebyggelsestruk
turen är tyvärr fortfarande relativt dåligt känd, 
eftersom det är ont om välbevarade lämningar. 
Bilden tycks emellertid likna den från tidigare tids
period, med en blandning av ensamliggande går
dar och mer eller mindre täta, byliknande struk
turer (Artursson 2005b). I ett fåtal fall finns det 
emellertid tydliga tecken på att det existerat täta, 
byliknande strukturer i vissa centralområden i 
södra Skandinavien. Vid bl.a. Al mhov söder om
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Malmö (Gidlöf & Johansson 2003; Gidlöf m.fl. 
2006), Stångby stationssamhälle strax norr om 
Lund (Artursson 2000) och vid Limensgård på 
Bornholm (Nielsen &c Nielsen 1986; Nielsen 1999; 
Artursson 2005b, s. 104ff) har byar med tätt lig
gande gårdar undersökts.

Under bronsålderns period IB och period II, cir
ka 1600-1300 f. Kr., når storleksintervallet sitt 
maximum, långhusen har då varit från cirka 9— 
12 m och upp till 55-60 m långa. Samtidigt sker 
det en snabb övergång från en tvåskeppig till en 
treskeppig takbärande konstruktion i hela områ
det. Intressant nog minskar storleksintervallet se
dan under bronsålderns period III, något som kan 
förklaras på många olika sätt. Från bronsålderns 
period III och fram till och med period VI ligger 
längden på långhusen mellan cirka 10-35 m. En
ligt min mening beror den generella minskningen i 
längd under yngre bronsålder inte på att samhäl
lets hierarkiska struktur har förändrats, utan på 
att långhusets betydelse som markör av social sta
tus har minskat och att man samtidigt har fått ett 
ökande antal mindre, kompletterande ekonomi
byggnader på gårdarna. Generellt sett har dock 
den totala byggnadsarealen på gårdarna blivit min
dre än under äldre bronsålder. Samhällsstrukturen 
har alltså fortsatt att vara hierarkiskt organiserad, 
något som man kan se i bl.a. grav- och offermateri
alet, men förmodligen har behovet av att visa sin 
sociala ställning i bebyggelsens utseende inte varit 
lika stort längre, kanske på grund av att konkur
rensen minskat när vissa gruppers maktinnehav 
har blivit mer accepterat och etablerat (se Arturs
son m. fl. 2005; Artursson & Björk denna volym).

Vad det gäller bebyggelsestrukturens utseende 
under bronsålderns period IB och II tycks det inte 
ske några större förändringar från tidigare period. 
Variationen mellan olika områden är fortfarande 
tydlig och blandningen av ensamliggande gårdar 
samt byliknande strukturer finns fortfarande kvar. 
Bra exempel på en mer komplex byliknande läm
ning finns t.ex. vid Højgård på södra Jylland (Ar
tursson 2005b; jfr Ethelberg 2000, s. 248ff). Under 
bronsålderns period III och fram i yngre bronsålder 
tycks det bli vanligare med mer eller mindre täta, 
byliknande strukturer i vissa områden. Detta gäller 
bl.a. på Jylland, i Skåne, Östergötland och östra 
Mellansverige. Samtidigt finns emellertid skillna
den i bebyggelsestruktur mellan centrala och mer 
perifera områden i södra och mellersta Skandina
vien kvar (Artursson 2005b). Ett intressant drag är

att det har funnits en storleksskillnad mellan går
darna inom de byliknande strukturerna i bl. a. 
Östergötland och på Jylland. Inom varje by har 
det funnits åtminstone en större gård, som med 
största sannolikhet har hyst den lokale storman
nen och hans familj.

DET SKANDINAVISKA LÅNGHUSET SOM 
SOCIAL KONSTRUKTION

Som vi kan se så har vi nu en relativt god bild av 
hur byggnadstraditionen och bebyggelsen såg ut 
under senneolitikum och bronsålder. Hur ser då 
den forskningshistoriska bakgrunden ut kring den 
mest centrala byggnadstypen, långhuset, under 
tidsperioden? De allra första förhistoriska hus
lämningarna i Skandinavien undersöktes under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet (se 
bl.a. Edblom 2004; Martens 2005). Redan från 
början tycks man ha tolkat huslämningarna som 
de klassiska, mångfunktionella långhus som vi 
känner så väl idag. Långhuset som företeelse och 
fenomen har alltså tidigt förts fram som en natur
lig och självklar tolkning i Skandinavien. Varför 
det förhåller sig på detta sätt och varifrån tolk
ningsmodellen egentligen härstammar är idag 
svårt att säga. Förmodligen kommer den här bil
den av det mångfunktionella, förhistoriska lång
huset från skriftliga källor som t.ex. de fornnor
diska sagorna och de mytologiska berättelserna 
(se bl.a. Herschend 1997, s. 49ff), men kan också 
troligen spåras till historiska och etnografiska stu
dier av skandinaviskt material från tidig modern 
tid (se bl.a. Erixon 1947). I stort sett samtliga fors
kare har utgått från att långhuset har använts som 
bostad av en kärnfamilj eller en utökad familj 
(Gröhn 2004, s. 281). I ytterst få fall har man tol
kat dem som flerfamiljsbostäder (se dock Kristi
ansen 1999a; 2004). Detta generella sätt att tolka 
långhus i Skandinavien kan i de flesta fall anses 
som välmotiverad, eftersom det endast undantags
vis har hittas spår efter en rumsindelning som 
skulle kunna tolkas som tecken på något annat.

Ett intressant exempel på ett långhus som av
viker från detta mönster och som utifrån sitt utse
ende i plan kan tolkas som en tvåfamiljsbostad 
har undersökts vid Legård i T hy på nordvästra 
Jylland (fig. 1). Långhuset, som har varit cirka 34 
m långt och därmed tillhört den större kategorin 
(jfr fig. 2) (Artursson 2005a), har daterats till äld
re bronsålder och har av Kristian Kristiansen

80



o

O
O

o

° o°j°iSiMP ° ° ° °
• O eoe • e • • #oee •

r-'; O o _ c

To O Ä „
ĆP I 0| % O» • • # o • • • °

o o Cb o ö> o o *oMM ^’o1 o O o o o ö°
Figur 1. Långhuset, hus III, vid Legård i Thy på nordvästra Jylland. Skala 1:400.

(1999a; 2004) tolkats som en bostad för två fa
miljer tillhörande det översta skiktet i samhället. 
Byggnaden har varit indelad i tre rum; två gavel
rum med härdar och ett mittrum med spår efter 
bås för boskap. Utifrån en teori om att makten 
generellt sett har varit delad mellan två hövdingar 
med olika funktion, vill Kristian Kristiansen se 
långhuset vid Legård som ännu en indikation på 
att maktkonstellationen ”the twin chiefs” varit 
allmänt spridd i södra Skandinavien under äldre 
bronsålder (Kristiansen 2004; Kristiansen & 
Larsson 2005, s. 271ff). Teorin om existensen av 
”tvillinghövdingar” bygger bl.a. på att det finns 
vissa motiv på hällristningar och avbildningar i 
form av figurer i brons som föreställer två identis
ka män försedda med en speciell föremålsupp- 
sättning, där bl.a. krigaridentiteten är tydlig. Det 
finns dessutom flera exempel på offer av exklusi
va metallföremål i par, vilket skulle kunna tolkas 
som en symbolisk framställning av en tvilling- 
kult. Teorin har också hämtat stöd från äldre, in- 
doeuropeiska myter, samt romerska beskrivning
ar av de germanska samhällena under äldre järn
ålder, vilka antas spegla generella förhållanden 
över stora områden i det förhistoriska Europa. 
Det stora långhuset vid Legård ingår emellertid i 
en mycket liten grupp av långhus med en sådan 
rumslig indelning och som samtidigt har härdar i 
båda gavelrummen. Oftast finns det härdar eller 
kokgropar endast i ett av gavelrummen i de stora 
eller mycket stora långhusen (se bl.a. Ethelberg 
2000), vilket talar emot Kristiansens teori att den 
här storlekskategorin av långhus generellt sett 
skulle ha hyst ”tvillinghövdingar”.

Inom skandinavisk arkeologi har begreppet lång
hus således fått fungera som en benämning på för
historiska, mångfunktionella bostadshus i allmän
het. Detta innebär att allt från små tidigneolitiska 
Mossbyhus till enorma, vikingatida stormannabo- 
ningar placeras i samma kategori av byggnader. 
Även om inte detta är en ideal situation, så vilar tra
ditionens börda tung inom bebyggelsearkeologin.

Begreppet fungerar idag relativt bra, utan att nå
gon större förvirring råder kring vad man menar 
när man säger ”långhus”. Det finns emellertid ex
empel på försök att karakterisera byggnadstypen 
utifrån bl.a. storlek och funktion. Detta är speci
ellt tydligt bland de forskare som sysslar med den 
yngre järnålderns byggnader. Här har man skapat 
olika namn på byggnadstyper utifrån deras för
modade funktion. Som exempel kan nämnas be
greppet ”hall” som oftast används som beteck
ning för ett långhus som haft en speciell funktion 
som social och rituell samlingsplats, där man bl.a. 
hållit stora gästabud. Hallen har fungerat som ett 
rituellt rum, där stormän och hövdingar har kun
nat förstärka och befästa sin position med hjälp av 
t.ex. ritualiserat festande och givande av gåvor 
(Herschend 1997).

Som vi kan se motsvarar det skandinaviska 
långhuset i de flesta tolkningar inte det som man 
inom antropologin vanligen menar med ”long- 
house”, dvs. ett begrepp som beskriver en flerfa- 
miljsbostad indelad i flera mindre delar (se bl.a. 
Janowski 1995, s. 88; Hugh-Jones 1996, s. 186ff). 
Det finns flera exempel på hur klassiska ”longhou- 
ses” delas upp rumsligt i små avdelningar för gif
ta par och deras privata härdområde. Endast om
rådet kring härden betraktas som privat område, 
där man i många delar av världen äter dagens mål
tider i avskildhet (se t.ex. Janowski 1995, s. 94f). 
Naturligtvis finns det också exempel på att man 
antropologiskt har kunnat belägga förekomsten 
av långhusliknande byggnader som använts som 
bostad för en kärnfamilj. Exempel på detta finns 
från bl.a. Nya Guinea, där ett mindre enfamiljs
hus med utrymme för både människor och grisar 
har dokumenterats (Steensberg 1980, s. 171 ff). 
Tyvärr har emellertid den antropologiska forsk
ningen oftast inriktat sig på helt andra saker än 
just den materiella kulturen, varför det många 
gånger är svårt att hitta väldokumenterade hyddor 
och hus att jämföra med (se bl.a. Carsten & Hugh- 
Jones 1995, s. 4).
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FÖRHISTORISKA LÅNGHUS: 
HISTORISKA OCH ANTROPOLOGISKA 

ERFARENHETER

De förhistoriska byggnadskonstruktioner som vi 
idag kallar långhus i Skandinavien har sina rötter i 
senmesolitikum (se bl.a. Grönberg 2001; Arturs- 
son m. fl. 2003; Karsten & Knarrström 2003, s. 
160ff). Från de runda eller ovala hyddlämningar vi 
har från senpaleolitikum och mesolitikum går ut
vecklingen mot ovala, rektangulära eller trapetsoi- 
da långhus under senmesolitikum och neolitikum. 
Man måste emellertid komma ihåg att man fort
sätter att använda olika typer av hyddkonstruktio- 
ner parallellt med långhusen under hela senmesoli
tikum och neolitikum och även ännu längre fram i 
tiden. Ofta tycks man ha använt sig av hyddkon- 
struktioner på specialiserade jakt-, fiske- eller sam- 
lingsboplatser under neolitikum. Det finns emel
lertid även flera exempel på att man har kombine
rat mer komplexa byggnader som långhus med 
hyddor på vissa gårdar. Detta gäller bl.a. under 
senneolitikum och äldre bronsålder, då det finns 
exempel från både Skåne och Jylland på att lång
hus och hyddliknande konstruktioner har använts 
parallellt på samma gårdar (Artursson 2005a-b).

De tolkningsförsök som gjorts av förhistoriska 
hyddor och långhus bygger således med nödvän
dighet på den kunskap vi har om liknade kon
struktioner från historiska och antropologiska 
källor, eftersom de lämningar efter bostäder vi 
hittar oftast är mycket dåligt bevarade. För det 
mesta får vi endast fram grundplanen, men ibland 
finns det så mycket fynd att man kan göra en grov 
tolkning av hur olika delar av byggnaderna har 
använts. Naturligtvis finns det stora problem med 
att använda sig av historiskt och antropologiskt 
material i analyser baserade på analogier. Det 
finns en rad källkritiska hänsyn som måste tas och 
det är dessutom lätt att fastna i etnocentriska cir
kelresonemang (Gröhn 2004, s. 280ff). Det är 
emellertid den enda vägen vi kan gå för att fördju
pa vår kunskap om hur byggnaderna kan ha an
vänts. Att bara fegt stanna kvar utanför dörröpp
ningen och inte våga gå vidare in i det okända för 
oss inte närmare sanningen, eller som Carsten & 
Flugh-Jones så träffande uttrycker det:

...”To enter another culture is to stand nervously 
in front of an alien house and to step inside a 
world of unfamiliar objects and strange people, a

maze of spatial conventions whose invisible lines 
get easily scuffed and trampled by ignorant for
eign feet. ”...

(Carsten & Hugh-Jones 1995, s. 4)

Eftersom huset och gården i många kulturer står 
som en symbol för det centrala i tillvaron, för kos
mos och den ordnade världen (se bl. a.Borna-Ahl- 
kvist 2002, s. 77), kan de ses som kraftfulla med
el för att skapa ordning i kaos. På grund av detta 
är det viktigt att använda sig av det arkeologiska 
hus- och gårdsmaterialet för att kunna fördjupa 
vår bild av förhistorien. Dessutom tycks husets 
livscykel eller ”kulturella biografi” vara en viktig 
del av hur människor ser på sig själva och hur de 
uppfattas av andra (se bl.a. Gerritsen 1999, s. 141; 
Borna-Ahlkvist 2002, s. 84ff). Flusets fysiska ut
formning och utveckling kan i en del fall vara 
mycket nära kopplad till utvecklingen och föränd
ringen av den grupp människor som bor i det. 
Ofta bildar ett gift par kärnan i husets begynnel
se, och parallellt med att barn föds, nya sociala 
band knyts och allianser skapas förändras husets 
fysiska form och utseende (Carsten & Hugh-Jones 
1995, s. 26f). När den sociala situationen och hu
sets utseende förändras över tiden utgör oftast det 
äldsta gifta paret i gemenskapen den centrala in
stitutionen och förknippas ofta mer eller mindre 
direkt med byggnaden som sådan.

Huset måste därför ses som en mycket viktig 
och dynamisk enhet; människorna och de sociala 
grupper som bor i det förändras samtidigt som 
byggnaden i sig själv genomgår förändringar, så
väl fysiskt som symboliskt (a.a., s. 37). Männis
korna och huset är delar av en livsprocess där de 
föds, lever och förändras för att slutligen dö. I vis
sa kulturer är människornas och husets liv och 
död starkt sammankopplade i tid eftersom de har 
ungefär samma livslängd (Gerritsen 1999; Borna- 
Ahlkvist 2002, s. 83ff), medan hus i andra kultu
rer har en helt annan varaktighet och står som 
symboler för kontinuitet och lång närvaro i såväl 
fysiska som mentala landskap. Liknande skillna
der i användningstid mellan olika långhus fanns 
förmodligen också i Skandinavien under senneoli
tikum och bronsålder. Framförallt har troligen de 
stora och mycket stora långhusen på stormanna- 
gårdarna haft en lång användningstid, och därmed 
utgjort manifesta och långlivade monument över 
makt och styrka i landskapet. De stora gårdarna 
har alltså på ett mycket effektivt sätt påminnt
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människorna om maktens kontinuitet och dess 
rötter långt tillbaka i tiden.

Som vi har sett så betraktas alltså huset i 
många kulturer som ett pågående projekt som 
byggs upp, lever och dör i samklang med dess in
vånare (Carsten & Hugh-Jones 1995, s. 39):

...”This is not simply the obvious point that hous
es must be built and maintained, get modified to 
fit the needs of their occupants, are extended and 
rebuilt, and ultimately decay and fall down. It is 
also to stress that such architectural processes are 
made to coincide, in various ways, with impor
tant events and processes in the lives of their oc
cupants and are thought of in terms of them.”...

(Carsten Sc Hugh-Jones 1995, s. 39f)

Detta kan exemplifieras med hur man bland Zafi- 
maniry-folket på Madagaskar bygger hus som 
mycket långa projekt som överbryggar avståndet 
mellan generationer (Bloch 1995). Det gifta grun- 
darparet anses bo kvar i huset och personifieras av 
detta även efter sin död. Huset byggs på successivt 
och blir alltmer dekorerat. Det får efterhand ”ben 
i kroppen” när det från början lätt byggda huset 
förstärks med timmerbyggda väggar. Ett hus an
ses som heligt när grundarparet har dött och den 
yngste sonen har tagit över det. De äldre sönerna 
bygger sina hus i anslutning till föräldrarnas och 
efter hand kan hela byar växa upp kring ett cen
tralt, heligt ursprungshus, och så småningom ock
så kring de efterkommandes heliga anfädershus. 
Därigenom kan stora komplex av heliga ursprungs
hus och profana byggnader växa upp.

Det är i det här sammanhanget intressant att se 
att man i vissa områden i södra Skandinavien har 
dragit den yttersta konsekvensen av detta sätt att 
koppla ihop människors liv och död med långhu
sens användning och utveckling över tiden. Det är 
nämligen inte helt ovanligt att man under senneo- 
litikum och bronsålder har gravlagt människor i 
de långhus som de en gång levt i, och därigenom 
har man begravt både invånare och byggnader i 
samma gravmonument. Långhus som en gång har 
fungerat som bostad för en familj har i vissa fall 
förvandlats till en gravbyggnad, ett dödshus som 
bränts ned eller rivits och sedan täkts med en grav
hög (se Svanberg 2005a-b; denna volym). Det 
finns dessutom exempel på att man har använt sig 
av långhusliknade gravkonstruktioner under sen- 
neolitikum (Nordström 1997; Artursson 2005c, s.

41f) och yngre bronsålder (se Svanberg 2005a-b; 
denna volym), något som kan ses som symboliskt 
laddade handlingar som kanske har sitt ursprung 
i just användandet av riktiga långhus som grav
byggnader eller dödshus.

Under långhusens hela ”kulturella biografi”, 
från födelse till död, tycks man ha utfört en rad 
olika ritualer och ceremonier som haft en direkt 
anknytning till själva byggandet och byggnaderna 
som sådana (Gerritsen 1999, s. 140ff; Borna-Ahl- 
kvist 2002, s. 84ff). Spår efter ritualer och offer 
som kan knytas till byggandet, användandet och 
övergivandet av hus är inte ovanliga i södra och 
mellersta Skandinavien (Karsten 1994, s. 145ff; 
Borna-Ahlkvist 2002, s. 92ff; Carlie 2004, s. 12ff). 
Husoffret som företeelse är den tydligaste rituella 
aspekten i olika typer av byggnader i området, 
men det finns också offer som har en mer generell 
anknytning till gården, som t.ex. brunnsoffer (se 
t.ex. Björhem & Säfvestad 1989, s. 115f). Ned
läggningar av olika typer av föremål i byggnader 
kan ges ett stort antal tolkningar och kopplas till 
olika faser i deras ”kulturella biografi” (Borna- 
Ahlkvist 2002, s. 9Iff; Carlie 2004, s. 189ff).

Om man ser på den senaste större studien av 
s.k. husoffer i Skandinavien som gjorts av Anne 
Carlie (2004, s. 190f), så står det helt klart att det 
är under byggnadsfasen som de flesta offernedläg- 
gelserna har gjorts. De har ofta placerats i stolphål 
till takbärande stolpar och väggstolpar samt i an
slutning till dörröppningarna. Det finns emellertid 
också exempel på att man har lagt ned dem i eller 
under härden samt i gropar placerade under ler- 
golv. Husoffren har i de flesta fall bestått av olika 
redskap av sten eller metall, keramik, delar av 
människokroppar, hela djurkroppar eller djurde
lar, speciella föremål som fossiler etc. Anne Carlie 
tolkar alla dessa nedläggelser som s.k. invignings
offer. De har haft karaktär av gåvo-, avvärjnings- 
eller skyddsoffer och gjorts i form av måltids-, 
dryckes- och blotsoffer. Syftet med dem har för
modligen varit att skapa goda relationer med oli
ka övernaturliga väsen och högre makter för att 
skydda huset och dess invånare, samt att förse 
byggnaden med en speciell skyddsande.

Under husets användningsfas kan man tänka 
sig att en rad regelbundna offer har gjorts till oli
ka skyddsandar och väsen för att hålla sig väl med 
dem och för att behålla deras beskydd av byggna
den och dess invånare. Här har förmodligen mål
tids- och dryckesoffer spelat en viktig roll för att
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blidka dem och hålla dem på gott humör. Även oli
ka former av anfäderskult kan ha varit viktig i sam
band med den här typen av husoffer, speciellt om 
byggnaderna har använts under lång tid. Detta gäl
ler naturligtvis i synnerhet om identifikationen mel
lan en viss person och en byggnad har varit stark.

På senare tid har man även diskuterat möjlig
heten att övergivandet och rivandet av husen har 
varit starkt ritualiserat (se bl.a. Gerritsen 1999; 
Borna-Ahlkvist 2002, s. 91f; Carlie 2004, s. 193f). 
Det är emellertid svårt att hitta otvetydiga exem
pel på detta, eftersom stratigrafin oftast är otydlig 
eller obefintlig i huslämningar som undersökts i 
mark som plöjts under lång tid, vilket ofta är fal
let i södra Skandinavien. Man kan emellertid se 
den tidigare nämnda begravningsseden, där lång
husens funktion i vissa fall har omvandlats och 
där de ingått som begravnings- eller dödshus i ri
tualen, som ett bra exempel på ett ritualiserat 
övergivande (Svanberg 2005a-b; denna volym). 
Här har man dessutom knutit ihop långhusets och 
vissa av dess invånares öde med varandra för evigt. 
Det gamla långhuset har blivit den slutliga bo
ningen för en anfader, och efter det att man täckt 
över alltihop med en hög har platsen förmodligen 
blivit ett kraftfullt monument med stort symbol
värde. Det finns också exempel på att man har an
vänt sig av husliknande gravkammare eller döds
hus som haft utseendemässiga likheter med bo
ningshus, och dessutom att man byggt miniatyrer 
av hus som har ingått i ritualerna kring begrav
ningar i hög (Svanberg 2005a-b; denna volym).

En annan typ av gravar där det ingått en tydlig 
hussymbolik är de som har markerats med sten- 
sättningar eller vallanläggningar med husliknande 
form (se bl.a. Nordström 1997; Svanberg denna vo
lym) Även de s.k. husurnorna som användes som 
benbehållare under yngre bronsålder i norra Euro
pa och i Italien kan ses som tydliga exempel på att 
hussymboliken har varit viktig i gravsammanhang 
(se bl.a. Viktor 2002, s. 34ff). Det finns också spår 
efter rituella byggnader som haft vissa planmässiga 
likheter med boningshus. Speciellt de s.k. sten- 
grundshusen har ofta tolkats som rituella byggna
der, där aktiviteter som bl.a. haft med begravning
ar att göra förmodas ha ägt rum (Victor 2002; Kaul 
1987; 2004). Fredrik Svanberg (2005a-b; denna 
volym) vill emellertid istället tolka flertalet av dessa 
byggnader som husliknande gravmonument som 
aldrig har sett ut som eller fungerat som egentliga 
hus, utan endast varit yttre markeringar av gravar.

HUS, GÅRD OCH BY - BEBYGGELSEN 
OCH DET SOCIALA LANDSKAPET

Som vi har kunnat se så har de olika typerna av 
byggnader som funnits på gårdarna i södra och 
mellersta Skandinavien under senneolitikum och 
bronsålder haft sina symboliska motsvarigheter i 
gravar och i rituella sammanhang. Därför är det 
inte svårt att dra slutsatsen att byggnader av olika 
slag har haft en speciell position i människornas 
föreställningar kring liv och död, och att det dess
utom har funnits ett stort antal myter och sägner 
där de spelat en viktig roll. Också gårdarna kan 
förmodas ha utgjort viktiga symboler i det dåtida 
samhället. Gården har i många kulturer fått fung
era som sinnebilden för universum, som en be
skrivning av kosmos och hur allt varit ordnat (se 
bl.a. Nordberg 2004, s. 172ff). Så visar t.ex. asa
trons föreställningar om Asgård som gudarnas 
boning i världens mitt den mytologiska betydelsen 
hos huset och gården (a.a. s. 153ff). I Asgård resi- 
derar Oden i sin sal Valaskjalf sittande i högsätet 
Hlidskjalf blickandes ut över alla världar. Dessut
om har det funnits andra byggnader med namn 
och speciella funktioner i Asgård; i Valhall har 
Oden tagit emot de tappra kämparna och i Gimle 
de rättrådiga. Denna beskrivning av de olika hu
sen och hallarna med namn understryker den sym
boliska betydelsen hos olika typer av byggnader i 
den norröna tron.

I det här sammanhanget är det intressant att se 
att det, liksom under yngre järnålder, funnits en ge
mensam byggnadstradition i södra och mellersta 
Skandinavien under senneolitikum och bronsålder, 
varför man kan förmoda att det även under denna 
tidsperiod funnits ett antal gemensamma ideologis
ka och mytologiska föreställningar kring olika ty
per av byggnader i området (se bl.a. Ethelberg 
2000; Artursson 2005a; 2005c; 2005e). Detta gäl
ler i synnerhet de stora eller mycket stora långhusen 
med en datering till den andra hälften av senneoli
tikum och äldre bronsålder, som visar en rad likhe
ter vad det gäller storlek och utseende i plan. Fram
förallt under bronsålderns period IB—II, dvs. 1600- 
1300 f. Kr., tycks det ha funnits en mycket klar 
uppfattning om hur stormannagårdens treskeppiga 
huvudbyggnad skulle se ut (fig. 2).

Det är inte speciellt svårt att tänka sig att dessa 
enorma långhus har haft ungefär samma position 
i människors föreställningar och myter under sen
neolitikum och bronsålder som motsvarande bygg
nader hade under yngre järnålder. Kanske har de
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Hunneberget, hus 6, Skåne
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Figur 2. Exempel på mycket stora långhus från södra Skandinavien med en date
ring till bronsålderns period IB och period II, 1600-1300 f. Kr. Byggnadernas för
modade storlek och möjliga rumsindelningar samt placeringar av dörröppningar 
har markerats. I långhuset från Brdr. Gram har dessutom spår efter en förmodad 
båsindelning i östra delen markerats. Skala 1:400.
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Figur 3. Exempel på tillbyggnader av mycket stora lång- har markerats. I långhuset från Brdr. Gram har dessut- 
hus vid Brdr. Gram på södra Jylland och Store Tyrrestrup om spår efter en förmodad båsindelning i östra delen 
på norra Jylland. Möjliga placeringar av dörröppningar markerats. Skala 1:400.

setts som avbildningar av gudarnas mytiska hal
lar, ungefär som man cirka 2000-3000 år senare 
skulle betrakta liknande byggnader inom den 
nordiska asatron? Kanske hade de också namn 
och var kända över stora områden i Skandina
vien? Flera av de stora långhusen med en datering 
till senneolitikums andra hälft och äldre bronsål
der har byggts om eller byggts till, vilket visar att 
de med största sannolikhet har använts under 
lång tid, kanske upp till 100-150 år. Ett bra ex
empel på detta finns bl.a. vid Brdr. Gram på söd
ra Jylland, där hus IV har förlängts i båda ändar, 
och från att ha varit cirka 47 m långt har det för
längts till 50 m (fig. 3). Utifrån en sekvensanalys 
av 14C-dateringar kan man se att långhuset har 
använts under kanske 100 år, från 1440 till 1330

f. Kr (Ethelberg 2000, s. 205ff). Dessutom finns 
det flera stora långhus inom samma gårdsläge som 
har 14C-daterats till en tidsperiod mellan 1480- 
1220 f. Kr., vilket innebär att gården vid Brdr. 
Gram utifrån l4C-dateringarna att döma har an
vänts kontinuerligt under stora delar av bronsål
derns period II och III. Detta innebär att gården 
har legat på samma plats under nästan 300 år och 
därmed utgjort ett kontinuerligt inslag i landska
pet. Utifrån byggnadernas storlek och utseende 
samt spår efter metallbearbetning (Ethelberg 
2000, s. 180) kan man dra slutsatsen att gården 
under hela sin livstid bebotts av en storman eller 
hövding, och detta måste ha inneburit att den med 
tiden har fått en framträdande plats i människors 
medvetande. Kanske har den haft ett namn som

86



varit vida spritt och som nämnts med beundran, 
vördnad eller skräck?

Ett liknande exempel på en tillbyggnad av ett 
stort långhus finns vid Store Tyrrestrup på norra 
Jylland, där man förlängt den ursprungligen cirka 
33 m långa byggnaden till en längd på cirka 48 m 
(Nilsson 1996). Förlängningen har här, till skill
nad från vid Brdr. Gram, gjorts åt endast ett håll 
(fig. 3). Intressant nog har man inne i långhuset 
hittat en bronsdepå i form av pålstavar och holk
yxor, något som verkligen visar att det har rört sig 
om en högstatusmiljö. Byggnaden har daterats till 
äldre bronsålder utifrån fynden av metallföremål, 
och med hjälp av en s.k. kombinerad 14C-analys 
kan den placeras i tidsintervallet 1450-1320 f. 
Kr., dvs. bronsålderns period II.

De i stort sett identiska stora eller mycket stora 
långhusen i södra Skandinavien, som i många fall 
har uppförts med samma teknik och haft samma 
planmässiga lösningar, visar att det funnits ett vid
sträckt nätverk av stormanna- eller hövdingagår- 
dar i området, där man har haft gemensamma nor
mer för hur en gård av det här slaget skulle se ut. 
Det finns även liknande långhus i bl.a. Tyskland 
och Holland, som visar att kontaktnätet haft en 
mycket stor utbredning över norra och mellersta 
Europa (se bl.a. Nielsen 1998; 1999; Ethelberg 
2000, s. 180; Artursson 2005a). Inom dessa nät
verk har nya idéer och innovationer inom den ma
teriella kulturen spridit sig snabbt. Troligen har 
även kulturella normer och föreställningar spridits 
längs med samma kontaktvägar, vilket så småning
om har resulterat i att en gemensam kulturell iden
titet har anammats av det övre sociala skiktet i 
samhället. Vad det gäller de stora långhusen och de 
konventioner som gällt dessa, så kan man förmoda 
att det har funnits bestämda uppfattningar om hur 
de skulle delas in i olika rum och hur dessa skulle 
användas. Kanske har det också funnits regler för 
hur man skulle bete sig och hur man fick röra sig 
när man trädde över tröskeln till en sådan impone
rande byggnad? På så sätt kan byggnaderna i sig ha 
använts som särskiljande och som ett instrument 
för att ytterligare förstärka den sociala stratifie- 
ringen i samhället. Endast eliten och de som på nå
got annat sätt hade anknytning till ett långhus av 
det här slaget har haft tillgång till denna kunskap, 
och på så sätt har man skapat ett viktigt instru
ment för en s.k. ”socialisering” av individer tillhö
riga de mäktiga familjerna eller släkterna (se bl.a. 
Streiffert 2005, s. 24f; Kristiansen 2006, s. 184).

De stora gårdarna med sina enorma långhus 
kan alltså ses som viktiga institutioner för att ska
pa och upprätthålla en hierarkisk samhällsstruk
tur, samt för att överföra en ideologi inom de aris
tokratiska kretsarna. De har symboliskt men också 
rent fysiskt fungerat som centralplatser i landska
pet, där den politiska och rituella makten koncen
trerats och där olika typer av specialiserade verk
samheter som t.ex. högkvalitativt flint-, metall- och 
textilhantverk har haft sin bas. I en sådan sam- 
hällstruktur skulle stormannagårdarna kunna ha 
fungerat enligt samma principer som i Claude Lévi- 
Strauss beskrivning av s.k. ”house-based, societies” 
(se bl.a. Lévi-Strauss 1982, s. 174; 1987, s. 152; 
Carsten & Hugh-Jones 1995, s. 6ff). Definitionen 
av denna institution, ”hus”, betonar både de mate
riella och immaterialla aspekterna av byggnaden 
eller gården i sig, men också de sociala band som 
vävs i och runt dem:

”...a corporate body holding an estate made up of 
both material and immaterial wealth which per
petuates itself through the transmission of its 
name, its goods and its titles down a real or imag
inary line, considered legitimate as long as this 
continuity can express itself in the language of 
kinship or of affinity and, most often, both.”

Lévi-Strauss 1982, s. 174

Enligt Lévi-Strauss kan denna typ av samhällsor
ganisation beskrivas som en form av kompromiss 
mellan olika kategorier som enligt antropologin 
betraktas som motsatspar som egentligen inte 
skall gå att förena, som t.ex. exogami och endoga- 
mi eller släktskaps- och alliansbaserade organisa
tionsprinciper. Han anser att ”house-based socie
ties” är något som framförallt kan förknippas med 
hierarkiskt organiserade samhällen, och att insti
tutionens främsta syfte är att överbrygga konflik
ten mellan släktskapsbaserade och allians- eller 
klassbaserade samhällen. Det finns emellertid en 
rad problem med att använda begreppet ”hus” en
ligt Lévi-Strauss definition, inte minst i i arkeolo
giska sammanhang, och det har mycket riktigt 
kritiserats av många antropologer och andra fors
kare (se bl.a. Gröhn 2004, s. 282f för en översikt). 
Framförallt har man kritiserat att Lévi-Strauss 
överbetonar konflikten mellan olika mänskliga 
organisationsprinciper och deras oförenlighet med 
varandra. Enligt flera forskare finns det egentligen 
inte alls någon sådan konflikt hos de människor
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som lever i samhällen där dessa organisationsprin
ciper blandas, utan den är något som har konstru
erats i vissa akademiska kretsar. Institutionen 
”house-based societies” i Lévi-Strauss renodlade 
form har enligt många endast en svag förankring i 
materialet eller i verkligheten. Den här typen av 
organisation eller institutioner finns i många sam
hällen och är inte på något sätt enbart knutna till 
hierarkiska samhällstyper. Trots dessa problem 
anser jag emellertid att begreppet eller institutio
nen ”bus'” är ett mycket användbart analysredskap 
när det gäller samhällen som befinner sig på grän
sen mellan en egalitär och hierarkisk organisation, 
och att den dessutom kan förklara hur den allt mer 
intensifierade hierarkiseringsprocessen under den 
andra hälften av senneolitikum och inledningen av 
äldre bronsålder rent konkret kan ha sett ut.

Kanske har samhällsstrukturen i södra och 
mellersta Skandinavien under den senare hälften 
av mellanneolitikum fortfarande till stor utsträck
ning varit släktskapsbaserad och relativt egalitär 
(se bl.a. Nordquist 2001, s. 171ff). Under över
gången till senneolitikum har den emellertid suc
cessivt förändrats, så att vissa familjer eller släkter 
med hjälp av institutioner som kan liknas vid 
”bus” har försökt att slita sig loss ur den kollektivt 
präglade ideologin. Efterhand har den husbasera- 
de organisationsprincipen spridit sig i området, 
eftersom den visat sig effektiv i en stegrad social 
konkurrenssituation och i en alltmer hierarkisk 
samhällstruktur. Man kan anta att det under den 
första hälften av senneolitikum har uppstått en 
samhällsstruktur, som varit uppbyggd av ”bus” 
som befunnit sig på olika social nivå; från ”böv
el ingahus” till ”krigsledarbus” och ”krigarhus” 
samt därunder de vanliga gårdarna (se diskussion 
hos Artursson & Björk denna volym). Dessa olika 
”hus” har varit sammanlänkade i en intrikat nät- 
verksbaserad organisation, där de olika delarna 
knutits samman med hjälp av t.ex. giftermål och 
adoptioner samt andra sociala och ekonomiska 
kontakter. Endast de högre sociala nivåerna i sam
hället har ingått i dessa institutioner, och de har 
dessutom haft ensamrätt att begrava sina döda i 
mer eller mindre monumentala gravtyper som 
t.ex. hällkistor, dödshus, kammargravar och hö
gar för att ytterligare skilja sig från mängden (Var- 
berg 2005a-b; Artursson m. fl. 2005; Artursson 
& Björk denna volym).

De stora gårdarna med de imponerande långhu
sen har under senneolitikum och äldre bronsålder

successivt fått en allt viktigare funktion som sym
boler för de familjer eller släkter som kom att do
minera samhället. Genom att ingå olika allianser 
med hjälp av till exempel giftermål, adoptioner och 
gåvogivande kunde man skapa nya släktrelationer 
och knyta nära kontakter med andra grupper i när 
och fjärran. En viktig funktion hos de stora går
darna har förmodligen också varit att fungera som 
aristokratiska centra, där olika typer av ritualise- 
rade fester och ceremonier hållits för att stärka 
banden inom och utom hövdingadömena. De har 
därmed fått en viktig funktion som samlande sym
boler i de vidsträckta nätverk, inom vilka bl.a. ut
byte av t.ex. högkvalitativa flintdolkar, metallföre
mål, metallråvara och teknisk expertis av olika 
slag ägde rum över stora avstånd. Det är i det här 
sammanhanget intressant att se att det i vissa his
toriska och antropologiska studier finns exempel 
på att personer eller grupper av människor har an
vänt namnet på ett ”hus” som en förenande sym
bol och övergripande identitet. På så sätt kan ett 
sådant namn ha fungerat som en kontaktskapande 
legitimation mellan hövdingadömen på stort av
stånd från varandra i det dåtida Skandinavien. 
Med hjälp av ett sådant system, som varit baserat 
på en form av allianssystem mellan hövdingadö
men på strategiskt eller kommunikativt viktiga 
platser, skulle man kunnat ha företagit långa resor 
utan att man därför tog alltför stora risker (se bl.a. 
Helms 1998; Kristiansen 2002; Larsson 2002). 
Ett system som varit baserat på en institution som 
”hus” skulle på ett effektivt sätt kunna ha över
bryggat kommunikationsproblem på stora geogra
fiska avstånd, och dessutom ha hjälpt till att beva
ra en känsla av kontinuitet i kontakter som kanske 
inte var så frekventa eller regelbundna.

En fråga som diskuterats mer och mer under 
senare år är vilken konfliktnivå som egentligen 
rått inom denna hierarkiskt organiserade sam
hällsstruktur, som med största sannolikhet präg
lats av en uttalad konkurrenssituation, både lokalt 
och regionalt (se bl. a. Treherne 1995; Kristiansen 
1999b; Vandkilde 2003). Utifrån bl.a. gravgod
sets och offergåvornas sammansättning samt oli
ka motiv på hällristningar vet vi att krigaren varit 
viktig som en idealiserad symbolbild, men de mer 
konkreta bevisen för omfattande konflikter och 
stridshandlingar är relativt få. Studier av svärd 
från bronsålderns period II och III visar visserli
gen tydliga tecken på att de använts flitigt, och ett 
fåtal massgravar som innehåller män, kvinnor och
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barn som dött en våldsam död, illustrerar på ett 
allt för tydligt sätt att attacker på gårdar och byar 
verkligen har ägt rum i området (se bl.a. Kristian
sen 1983; Vandkilde 2003; Fyllingen 2005). Det 
finns emellertid inget som tyder på att det rått en 
generellt hög konfliktnivå i samhället. Om vi tittar 
närmare på bebyggelsens struktur och karaktär i 
södra och mellersta Skandinavien, så finns det en
dast mycket få tecken på att det funnits befästa 
gårdar eller byar i området. Det finns inget i mate
rialet som antyder att försvar har varit en priorite
rad faktor när man valt ut platserna för gårdarna. 
I vissa fall kan man emellertid se att en del stora 
gårdar har placerats i monumentala lägen på höj
der eller andra framträdande naturformationer. 
Ett exempel är den stora gården vid Hunneberget i 
Vætland, som placerats på en höjdsträckning som 
varit omgiven av vattendrag och våtmarker (Ar- 
tursson & Björk denna volym). Därigenom har 
man fått ett naturligt väl lämpat läge ur försvars
synpunkt, men det finns inga tecken på att man 
har förstärkt försvarsfunktionen genom att bygga 
en palissad eller spärrar i närliggande vattendrag.

Som vi har sett tidigare så har de flesta gårdar
na i södra och mellersta Skandinavien endast be
stått av ett långhus och i vissa fall ett eller två min
dre hus som haft ekonomifunktioner. Därigenom 
har gårdarna haft en öppen karaktär, och i de fall 
då man haft mindre ekonomibyggnader i anslut
ning till långhusen har de oftast legat parallellt med 
huvudbyggnaden eller i linje med den (se bl.a. Et- 
helberg 2000; Artursson 2005b; Streiffert 2005). 
Endast i ett fåtal fall har de placerats i vinkel mot 
huvudbyggnaden och då bildat en något mer sluten 
gårdsstruktur. Det är mycket sällsynt med spår ef
ter hägnader, varför det ofta är svårt att uppskatta 
gårdarnas exakta storlek. Ibland kan man dock få 
en uppskattning av storleken genom att studera var 
anläggningar som t.ex. härdar, kokgropar och ler- 
täktsgropar har placerats i förhållande till byggna
derna. Ofta ligger de placerade i mer eller mindre 
breda zoner en bit från byggnaderna, och markerar 
förmodligen gårdstomtens begränsningar.

Variationen i storlek dels mellan långhusen, 
dels i den totala byggnadsarealen på gårdarna är 
stor under hela senneolitikum och bronsålder. Som 
vi har sett tidigare varierar dessutom storleksspan- 
net betydligt över tiden, varför man kan anta att 
det dels har skett en successiv förstärkning av den 
hierarkiska strukturen under tidsperioden, dels att 
betydelsen av framförallt långhusens storlek och

utformning har varierat över tiden. Ett grundläg
gande antagande för hela tidsperioden är dock att 
variationen i storlek beror på att samhället varit 
hierarkiskt organiserat (Artursson 2005a-d; för 
diskussion se bl. a. Maschner & Patton 1996, s. 
98ff; Earle 2002, s. 57).

Som vi har sett i det antropologiska och etno
grafiska materialet så finns det många olika sätt 
att uttrycka sociala, politiska och ekonomiska 
skillnader med hjälp av byggnadstraditionen och 
bebyggelsens struktur. Bl.a. kan skillnader i place
ringen av stora, centrala stormannagårdar och 
omgivande, mindre gårdar på olika handfasta el
ler mer subtila sätt förmedla budskap om relatio
ner i det fysiska och sociala landskapet. (Carsten 
& Hugh-Jones 1995, s. 4). I en del fall kan man 
t.ex. se att stormannagårdar har placerats på höj
der eller andra framträdande, topografiska forma
tioner, så att de stora långhusen på ett mycket tyd
ligt sätt har utgjort ett naturligt blickfång på långt 
avstånd.

Utifrån antropologiskt material kan man såle
des se att man använt sig av ett antal olika para
metrar för att uttrycka skillnader i status. I första 
hand tycks man använda sig av gårdarnas storlek 
och struktur, samt storleken på de olika byggna
derna och deras utformning samt utsmyckning (se 
bl.a. Maschner 8c Patton 1996, s. 98ff). Förekom
sten av vissa speciella byggnadstyper på en del 
gårdar kan ge information om att det funnits cen
traliserade och specialiserade funktioner. Det kan 
t.ex. röra sig om lagring av bl.a. livsmedel eller an
dra råvaror i sådan mängd att det kan förmodas 
överskrida behovet på den enskilda gården. Även 
spår efter högstatusföremål och hantverk som till
verkning av speciella stenredskap, bronsgjutning 
eller bearbetning av bärnsten kan vara en indika
tion på att gården haft en central funktion. Dess
utom måste indikationer på rituella aktiviteter och 
offer i byggnader eller i omgivande anläggningar 
på gården kunna tas som tecken på att det rör sig 
om en stormanna- eller hövdingagård.

I vissa fall kan man se att stormannagårdarna 
har legat i byliknande, mer eller mindre täta struk
turer, som kanske har fungerat som s.k. ”chiefly 
hamlets” (Kristiansen 2006, s. 185), medan man i 
andra fall kan se att de ingått i mer utspridda be
byggelsestrukturer som påminner om godssystem, 
där de olika gårdarna förmodligen haft varieran
de ekonomiska specialiseringar. Exempel på s.k. 
”chiefly hamlets” finns under den andra hälften av
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senneolitikum vid t.ex. Almhov i sydvästra Skåne 
och vid Limensgård på Bornholm. Under äldre 
bronsålder finns det liknande bebyggelsestrukturer 
vid t.ex. Højgård på södra Jylland (Artursson 
2005b-c). Exempel på godsliknande system finns i 
Thy-området under äldre bronsålder, där s.k. ”chie
fly farms” har utgort centralplatser som varit om
givna av mindre gårdar i mer utspridda bebyggels- 
strukturer (Kristiansen 1998; Earle 2002, s. 305f; 
Earle m.fl. 1998). Användningen av begrepp som 
”chiefly farms” och ”chiefly hamlets” poängterar 
betydelsen av dessa viktiga ekonomiska, sociala 
och politiska institutioner som fungerat som nav i 
den lokala maktstrukturen (Kristiansen 2006, s. 
183ff).

LÅNGHUS OCH GÅRDAR SOM SOCIALA 
INSTITUTIONER - HÖVDINGAGÅRDAR OCH 

”SOCIETIES Å MAISON”

För att försöka knyta ihop trådarna från den tidi
gare diskussionen, så kan vi se att antalet under
sökta stora eller mycket stora långhus och gårdar 
med en datering till den andra hälften av senneo
litikum och bronsålderns period I—II, cirka 1950- 
1300 f. Kr., har ökat betydligt (se bl.a. Ethelberg 
2000; Artursson 2005a-d; Artursson b denna vo
lym). Långhusen på stormannagårdarna har varit 
cirka 40-60 m långa och haft en bredd på mellan 
9-10 m. Det innebär att de haft en inneryta på cir
ka 400-600 m2, vilket är åtminstone fem gånger 
så mycket som innerytan i de minsta långhusen 
från samma tidsperiod (jfr diskussion hos Masch- 
ner &c Patton 1996, s. 98). Dessa enorma byggna
der har tolkats som lämningar efter stormanna- 
eller hövdingagårdar, och i flera fall har långhusen 
kompletterats med närliggande, mindre ekonomi
byggnader som ökat byggnadsarelen ytterligare 
(Artursson 2005b). Förekomsten av dessa mycket 
stora gårdar under just den andra hälften av sen
neolitikum och bronsålderns period I—II har tol
kats som ett tydligt tecken på att samhällsstruktu
ren under denna tidsperiod fått en allt mer hierar
kisk prägel (Vandkilde 1996, s. 285f; Artursson 
& Björk denna volym).

Diskussionen kring hur samhällstrukturen 
egentligen har sett ut i södra och mellersta Skandi
navien under andra hälften av senneolitikum och 
bronsålderns period I—II har stötts och blötts un
der lång tid (se bl.a. Vandkilde 1996, s. 259ff). De 
flesta forskare är emellertid nu överens om att den

verkligen har varit hierarkiskt organiserad, men 
graden av social stratifiering och förekomsten av 
ärftligt maktinnehav har varit under intensiv dis
kussion. De stora gårdarna som företeelse och de
ras variation i storlek över tiden ger oss nu goda 
förutsättningar att bredda och fördjupa diskussio
nen av samhällsutvecklingen under senneolitikum 
och bronsålder. Utifrån ett material som verkligen 
beskriver vardagsförhållandena för de levande 
människorna, till skillnad från grav- och offerfyn
den, ger oss bebyggelsen en direkt bild av hur man 
har organiserat samhället.

En vanlig tolkning av de stora gårdarna under 
bronsålderns period IB och period II är alltså, som 
vi har sett tidigare, att de bebotts av mäktiga höv- 
dingafamiljer eller släkter, och att det på dessa 
gårdar dessutom har funnits andra personer med 
uppgifter som t.ex. krigare eller hantverkare. Fle
ra forskare har också resonerat kring möjligheten 
att man har haft ofri arbetskraft, dvs. slavar på 
stormannagårdarna, eller att det i varje fall har 
funnits mindre och mellanstora, närliggande går
dar som varit tätt knutna till den härskande famil
jen i området (Kristiansen 1998; 2004; 2006; Ear
le 2002; Earle m. fl. 1998). På dessa gårdar, som 
legat utspridda i landskapet, har man till viss del 
sysslat med specialiserad produktion av säd, bo
skap, mjölkprodukter, stenverktyg och andra va
ror som sedan leverats till stormannagården för de 
dagliga behoven och investeringar i bl.a. prestige
varor som metallråvara och metallföremål. Den 
här lokala samhällsstrukturen skulle kunna lik
nas vid den godsorganisation man kan se växa 
fram under yngre järnålder och tidigmedeltid i 
Skandinavien (se bl.a. Callmer 2001).

Man kan då fråga sig hur denna komplexa 
samhällsstruktur har vuxit fram? Och är detta 
verkligen den enda möjliga tolkningsmodellen för 
det skandinaviska bronsåldersamhället? Det finns 
naturligtvis alternativa tolkningsmodeller som be
tonar det material som stödjer möjligheten att 
samhället haft en mycket mer egalitär struktur än 
vad som vanligen anses troligt. Detta brukar of
tast kombineras med en betoning av det lokala 
perspektivet och den regionala variationen i t.ex. 
materiell kultur och rituella aspekter (för diskus
sion se bl.a. Thedéen 2003; 2004; 2005; jfr. Skog
lund 2005). Här finns många tänkvärda och in
tressanta funderingar att beakta, och naturligtvis 
är det så att en hierarkisk samhällsstruktur med 
långväga kontakter och vidsträckta nätverk måste
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vila på en stark lokal social, ekonomisk och poli
tisk bas. Den tolkningsmodeil som jag förespråkar, 
och som lägger stor vikt vid den politiska maktens 
betydelse i ett hierarkiskt organiserat samhälle, 
förutsätter att det funnits en sådan lokal, stark bas 
som producerat ett ekonomiskt överskott. Makten 
har således varit baserad på ett ömsesidigt förhål
lande och beroende mellan hög och låg (Artursson 
& Björk denna volym). Detta har varit en förut
sättning för att den nätverksbaserade, stratifierade 
samhällsstrukturen skulle kunna fungera.

Därför finns det inte något motsattsförhållan- 
de i min tolkningsmodell mellan det lokala sam
hället, som utgjort den sociala, politiska och eko
nomiska basen, och existensen av en ideologisk 
överbyggnad i form av de nätverksbaserade höv- 
dingadömena med långväga kontakter (se bl.a. 
Kristiansen 2006, s. 182). De är helt enkelt olika 
delar av ett och samma komplexa, stratifierade 
samhälle. I det här sammanhanget är det dessut
om intressant att se att vissa forskare har betonat 
de svårigheter som finns att karakterisera samhäl
len som enbart egalitära eller enbart hierarkiska 
(se bl.a. Levy 1995; Chapman 2003, s. 76ff). De 
hävdar att alltför förenklade tolkningsmodeller 
tenderar att bortse från att samhällen ofta är 
mycket mer komplexa än vad de först tycks synas. 
Levy betonar intressant nog den heterarkiska ka
raktären hos bronsålderssamhället i Skandinaven, 
det vill säga att det funnits en variation i den hie
rarkiska strukturen. Hon anser bl.a. att det finns 
tecken på att det existerat flera parallella sociala 
och politiska strukturer i samhället, som haft en 
varierande grad av hierarkisk organisation.

Som vi har sett i den tidigare diskussionen är 
det alltså möjligt att den successiva förändringen 
av samhället mot en alltmer komplex, hierarkisk 
uppbyggnad, som vi kan se tecken på i det arkeo
logiska materialet från senneolitikum och äldre 
bronsålder, skulle kunna ha sitt ursprung i ett s.k. 
”husbaserat samhälleFenomenet “house-based 
societies” eller ”societies ä maison” (Carsten &c 
Hugh-Jones 1995, s. 6ff) skulle mycket väl kunna 
förklara hur en sådan process har inletts och efter
hand förstärkt det individuella och hierarkiska in
slaget i en tidigare kollektivt dominerad och mer 
egalitär samhällsstruktur.

Ett utmärkande drag hos dessa institutioner el
ler ”hus” är, som vi har kunnat se tidigare, att de 
ofta förenar antropologiska motsatsbegrepp, dvs. 
mänskliga livsprinciper som vanligtvis anses vara

helt oförenliga (se Carsten & Hugh-Jones 1995, s. 
6ff; jfr. Gröhn 2004, s. 282f). Som exempel kan 
nämnas endogami och exogami, patrilinjära och 
matrilinjära släktskapsförhållanden, släktskaps- 
och allians- eller klassbaserade organisationsfor
mer etc. På så sätt kan tillhörighet eller allianser 
ersätta släktskap och vice versa. På grund av det
ta gör de samhällsstrukturen mycket mer flexibel 
och dynamisk än vad som annars skulle vara fal
let. Man uppnår en helt annan smidighet i den so
ciala strukturen, som på olika sätt hjälper till att 
smörja systemet. Moraliska och etiska hinder 
övervinns och man underlättar uppkomsten av 
starka institutioner. Dessutom kan man på ett bra 
sätt säkerställa kontinuiteten i ekonomiska, socia
la och politiska förhållanden. Tillhörigheten till 
ett ”hus” fungerar dessutom som en inträdesbil
jett i olika sammanhang och har förmodligen kun
nat fungera som dörröppnare mellan högstatus
miljöer på stora avstånd från varandra (Carsten & 
Hugh-Jones 1995, s. 6ff; Helms 1998; Artursson 
m. fl. 2005, s. 525). Därmed har de underlättat 
långväga kontakter och utbyte av idéer samt mate
riell kultur, något som måste ha varit viktigt inte 
minst under äldre bronsålder.

Husbaserade samhällen kan på många sätt ses 
som en hybrid- eller övergångsform mellan släkt- 
skapsbaserade och allians- eller klassbaserade so
ciala system. Enligt många forskare förknippas de 
ofta med mer komplexa, hierarkiskt organiserade 
samhällstyper, men de finns också i enklare, mer 
egalitärt organiserade samhällen (Carsten & 
Hugh-Jones 1995, s. 10). Enligt vissa forskare finns 
emellertid den ”klassiska”, etnografiskt studerade 
och definierade formen av husbaserade samhällen 
endast i hierarkiskt organiserade samhällen (Wa
ters on 1995, s. 51). En institution som det antro
pologiska konceptet ”hus” kan emellertid enligt 
många forskare samtidigt användas på ett mycket 
effektivt sätt för att uppnå, upprätthålla och moti
vera existensen av sociala skillnader i olika sam
hällen (Carsten &c Hugh-Jones 1995, s. llff). Rent 
fysiskt kan institutionen ”hus” manifesteras ge
nom byggnadernas storlek, form, utsmyckning, 
inre uppdelning etc., och kan på så sätt användas 
för att markera en viss social position:

”In stratified societies, the house offers itself to 
the aristocracy as a vivid means of differentiating 
themselves from the commoners. Larger, taller 
houses with more decoration serve to embody
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and display their wealth, status and power (often, 
too, their ritual superiority, by the addition of 
emblems signifying that certain great feasts have 
been held).”...

(Waterson 1995, s. 58)

Man skulle alltså kunna se introduktionen av den 
sociala institutionen ”hus” som ett kraftfullt in
strument för att åstadkomma en förändring av 
samhället i riktning mot en mer individbaserad 
och hierarkisk struktur:

”However, Lévi-Strauss's writings about the 
house do raise the very interesting question of the 
ways in which the “house”, as institution and ide
ology, can be harnessed to the “enterprises of the 
great” in societies which are in the throes of a po
litical transition towards a greater concentration 
of power in the hands of a few, with a shift from 
kinship-based to more complex political, eco
nomic and religious structures of organization; 
where, as Lévi-Strauss puts it, “political and eco
nomic interests, on the verge of invading the so
cial field, have not yet overstepped the “old ties of 
blood””.

(Waterson 1995, s. 67)

Införandet av en husbaserad ideologi har förmod
ligen på ett effektivt sätt gjort det lättare för en
skilda personer eller familjer att bryta sig ur gam
la etablerade, släktbaserade och mer egalitära 
maktsstrukturer. På så sätt har individen kunnat 
nå en starkare ställning gentemot en tidigare norm
givande, kollektiv ideologi. En annan aspekt som 
är viktig när man diskuterar hur en institution som 
”bus” kan användas för att individualisera makt
innehavet och bryta ned mer kollektivt baserade 
maktstrukturer, är att betona betydelsen av makt
innehavets mytiska ursprung. För att stärka ”hu
sets” maktposition och därmed också främja en 
persons eller familjs sociala position är det viktigt 
att kunna peka på en kontinuitet i maktinnehavet 
som kan spåras långt bak i tiden. Detta är viktigt 
för att kunna bygga och upprätthålla stratifierade 
samhällsstrukturer med ärftlig successionsrätt. 
För att inte vara helt beroende av blodsband som 
den enda vägen till den ärftliga rätten till maktin
nehavet och därmed göra sig onödigt sårbar, kan 
man använda sig av en institution som ”huset”. 
För att säkerställa maktinnehavet och ”husets” 
fortlevnad använder man sig ofta av både verkligt

och fiktivt släktskap. Olika typer av allianser, 
adoption, ingifte etc. används för att skapa en sta
bil institution som kan leva vidare. Man har alltså 
en mycket pragmatisk inställning till hur man ska
par en stark och vital institution (Waterson 1995, 
s. 63ff).

Man skulle kunna se den allt tydligare stor- 
leksuppdelningen av långhusen i Skandinavien 
som ett tecken på att en husbaserad, stratifierad 
social struktur, som har sina rötter i mellanneoli- 
tikum, successivt har accellererat hierarkiserings
processen under den första hälften av senneoliti- 
kum och relativt snabbt lett fram till en introduk
tion av ärftliga hövdingadömen (jfr diskussion hos 
Maschner & Patton 1996, s. 98ff). Introduktio
nen av de riktigt stora, 40-50 m långa långhusen 
under den andra hälften av senneolitikum kan ses 
som en bekräftelse på att hövdingastyrda, politis
ka enheter med ärftlig successionsrätt successivt 
har kommit att dominera bilden i mer centrala de
lar av området. Under bronsålderns period IB och 
period II har de ärftliga hövdingadömena mer och 
mer tagit över, och det är mycket riktigt under 
denna tidsperiod som de riktigt stora långhusen 
med en längd på upp till cirka 60 m byggs.

Naturligtvis har inte denna ärftliga succession 
kunnat upprätthållas under längre perioder, efter
som kontrollmöjligheterna har varit begränsade 
samtidigt som maktinnehavet förmodligen har 
byggt på ett ömsesidigt, nära beroendeförhållande 
mellan styrande och styrda. Istället får man tänka 
sig de ärftliga hövdingadömena som dynamiska, 
men relativt instabila institutioner sett över längre 
tidsperioder (se bl.a. Kristiansen 2006, s. 180). De 
har hela tiden varit under förhandling och därmed 
har man inte kunnat bortse från de problem som 
är förknippade med att upprätthålla en hierarkisk 
samhällsstruktur (se bl.a. Artursson m. fl. 2005, 
s. 502; Artursson & Björk denna volym). Makt 
och motmakt är här ett ofrånkomligt begreppspar, 
eftersom en allt tydligare hierarkisering ger upp
hov till motåtgärder från dels konkurrerande stor
män i samma område, dels lägre sociala grupper. 
Maktinnehavet har således av tvång till största de
len varit nätverksbaserat eftersom man inte har 
kunnat bygga på mer fast etablerade institutioner 
med lång livslängd.

I det här sammanhanget är det intressant att se 
att det i mer komplexa samhällen, som t.ex. i det 
premoderna Japan, fanns institutioner som liknade 
de etnografiskt definierade ”hus” som vi diskuterat
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tidigare, och som hade en komplicerad rangord
ning sinsemellan. Maktstrukturen var här upp
byggd av intrikata nätverk av ”peasant house” 
och ”aristocratic House" (Waterson 1995, s. 64ff), 
som representerade skilda sociala nivåer i ett 
mycket tydligt stratifierat samhälle. Detta är en 
modell som mycket väl skulle kunna appliceras på 
materialet från södra och mellersta Skandinavien, 
trots att man här förmodligen inte hade en lika 
komplex samhällsstruktur.

TAK ÖVER HUVUDET - MEN OCKSÅ 
SÅ MYCKET MER...

Som vi har sett så är det mycket tydligt i det histo
riska och antropologiska materialet att olika typer 
av byggnader generellt sett har haft en rad rituella 
funktioner och symboliska betydelser. I de flesta 
kulturer tycks hyddor och hus inte bara fylla prak
tiska funktioner, utan också vara viktiga symboler 
inom ideologi och religion. Inte minst den symbo
liska betydelsen hos olika typer av byggnader är 
viktig att hålla i minnet när man sysslar med för
historiska lämningar. Intressant nog kan man se 
tydliga spår efter rituella aktiviteter i våra arkeolo
giska material, varför man kan konstatera att de 
här föreställningarna kring olika typer av byggna
der inte bara är ett allmänmänskligt fenomen som 
har funnits i de flesta kulturer under historisk tid, 
utan att de också tycks spänna över mycket vidare 
tidshorisonter (se bl.a. Anglert m.fl. red. 2006).

Den bild som vi nu har av byggnadstraditionen 
och bebyggelsestrukturen under senneolitikum 
och bronsålder i södra och mellersta Skandinavien 
visar med all tydlighet att samhällsstrukturen va
rit komplex och att mer eller mindre tydliga hie
rarkier kan urskiljas på flera plan. För det första 
kan man se tydliga skillnader i bebyggelsestruktu
ren på regional nivå mellan mer centrala och peri- 
fera bygder i södra och mellersta Skandinavien. 
Bygder som till exempel har haft en god tillgång 
på högkvalitativ flinta eller haft ett bra läge ur 
kommunikationssynpunkt har haft en betydligt 
större variation och komplexitet i bebyggelse
strukturen. För det andra har det funnits en tydlig 
skillnad i bebyggelsestrukturen inom respektive 
bygd. I mer centrala delar av bygderna har bebyg
gelsen haft en större komplexiet och variation, 
med allt från mer eller mindre täta, byliknande 
strukturer till ensamliggande gårdar. I mer perife- 
ra delar har variationen inte varit lika stor och här

har bilden dominerats av ensamliggande gårdar 
samt mer utspridda, byliknande strukturer. Till 
sist kan man också se en variation i storlek och 
struktur mellan gårdarna inom respektive bebyg
gelseenhet. Det har funnits allt från imponerande 
stormannagårdar med stora långhus och komplet
terande ekonomibyggnader till mindre gårdar som 
ofta bestått av endast ett litet långhus. Detta åter
speglar på ett mycket pedagogiskt sätt den hierar
kiska samhällsstruktur som vi kan se spår efter i 
de flesta arkeologiska material från senneolitikum 
och bronsålder. Visserligen finns det en variation i 
hur tydligt denna hierarkiska organisationsform 
framträder i materialet över tiden, men generellt 
sett finns det under hela tidsperioden tecken på att 
det existerat sociala skillnader och hierarkier.

Något som är mycket tydligt när man arbetar 
med bebyggelsen i södra och mellersta Skandina
vien från senneolitikum och bronsålder, är att det 
är viktigt att ha ett holistiskt synsätt. När man 
konstruerar tolkningsmodeller av det här slaget, 
måste man hela tiden se till helheten och inte 
hänga upp resonemanget på endast ett material. 
Om en faktor får för stort utrymme är det lätt att 
dra fel slutsatser och hamna i en återvändsgränd. 
Tolkningarna av samhällsstrukturen under sen
neolitikum och bronsålder har tidigare varit do
minerade av grav- och offermaterialet, men nu när 
bebyggelsen kan komplettera bilden på ett helt an
nat sätt än innan, är det lättare att skapa sig en 
helhetsbild av situationen i området.
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BOPLATSAKTIVITETER BELYSTA 
GENOM FLINTSTUDIER
RÅMATERIAL, TEKNOLOGI OCH FUNKTION

Det råder sedan länge enighet om att flinta var ett 
viktigt material också under bronsåldern i södra 
Skandinavien. Den senneolitiska produktionen 
och distributionen av komplexa föremål såsom 
dolkar, skäror, pilspetsar och flathuggna spjut
spetsar dröjer sig kvar ett stycke in i äldre brons
ålder. Artefakter av detta slag är lätt igenkännliga 
och påträffas företrädesvis i relativt okomplicera
de kontexter. Gravar, depåer och husoffer kan 
nämnas som några av de vanligaste exemplen på 
sådana fyndmiljöer. Kompetensen kring de tek
niskt avancerade produktionsprocesserna fanns 
hos ett krympande antal specialiserade flintsme
der som i en hopplös tävlan mot statusföremålen 
av metall nästan gick över gränsen för det tekniskt 
möjliga. Så långt har de flesta varit överens. Att 
det däremot också förekom en simpel, parallell 
boplatsanknuten produktion och användning av 
flintan har visats betydligt mindre intresse. Orsa
kerna till detta forskningsförhållande är enkla att 
förklara. För det första finns ingen flinttypologi 
som täcker in den enkla litiska kultur som marke
rar bronsålderns allmänt utbredda stensmide. 
Redskap av typen "ad hoc” lämnar få ledtrådar i 
form av morfologiska attribut eller teknospår. 
Frostsprängda skivor såväl som sekundäravspalt- 
ningar från bipolär tillslagning har kommit till 
användning, och denna typ av redskap är svåra, 
tidsödande och ibland nästan omöjliga att avslöja 
(jfr Knarrström 2000). Även om boplatsmateria- 

av BO KNARRSTRÖM len innehåller regelrätta skivavslag är det ibland
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svårt att uppbåda entusiasm för att titta närmare 
på samlingarna. Tekniken är grov, simpel och ren
derar i förhållande till analysinsatsen ofta ett ringa 
utfall. För det andra verkar det ibland också före
ligga ett inomvetenskapligt motstånd mot tanken 
att flintan tränger sig in i bronsålderns perioder.

Detta är nämligen metallens tidevarv, och de 
flesta bronsålderforskare arbetar med högstatus
material såsom metallhantering, ornamentik och 
hällristningar för att göra sina kulturhistoriska 
analyser. Men, låt oss se närmare på vad det är 
man egentligen studerar. Metall - brons eller kop
parlegeringar - förekommer ytterst sällan som 
fynd på reguljära bronsålderboplatser, oavsett pe
riod. Metall hittas i regel i samma kontexter som 
komplexa flintföremål, dvs. i gravar och offerde
positioner av olika slag. Det tycks ha varit stora 
mängder metall i omlopp, men i princip inget av 
detta påträffas vid undersökningar av regelrätta 
bosättningar. Vad avser analyser av bronsålderns 
kulturhistoria genom metallartefaktstudier, då 
även dekorelementen, så rör det sig alltså på sitt 
sätt om studier av en döds- eller religionskult. När 
det gäller hällristningarna så får man väl även där 
drista sig till att tolka bilderna som ett utslag av 
religion och ceremoni, snarare än boplatsrelaterad 
ekonomisk verksamhet. Det finns naturligtvis ing
en motsättning i de olika studieobjekten som så
dana, men det förklarar kanske varför opretentiö
sa flintbitar inte rönt samma uppmärksamhet som 
sköldar, lurar eller hela bergshällar täckta med 
fantasieggande figurer. Visserligen fanns antagli
gen bronsobjekt på många vanliga boplatser, men 
det ständigt återkommande redskapsmaterialet 
vid arkeologiska undersökningar av sydsvenska 
boplatser är och förblir slagen flinta - ingenting 
annat.

För dem som, när det begav sig, besatt kunska
pen var det enkelt att smälta ned befintliga bronser 
och återanvända metallråvaran i nya gjutformar. 
Det finns forskare som anser att bronsen helt ersät
ter flintan, både praktiskt och symboliskt (jfr 
Vandkilde 1993, s. 148), men detta synsätt kan 
onekligen ifrågasättas utifrån de konkreta fynd
materialen. Vid Riksantikvarieämbetets undersök
ningar inför järnvägsprojektet Västkustbanan kun
de det konstateras att bronsåldersboplatserna, lik
som även järnålderslokalerna, innehöll flinta i 
samma utsträckning som vilken neolitisk plats som 
helst (Knarrström 2000, s. 97). Efterföljande funk
tionsanalyser av de litiska materialen visade också

att användningsområdena - skrapande och skä
rande verksamheter - inte på något sätt skilde sig 
från aktiviteterna i de äldre perioderna. Faktum 
är att det enda flintredskap som konkret försvin
ner ur den flintbaserade verktygsarsenalen är 
yxan. Det kan noteras att just bronsyxor utgör ett 
dominerande inslag i samlingarna från södra Sve
rige. Merparten av dem är i första hand att be
trakta som funktionella verktyg av typen holkyx
or. De skiljer sig således från kategorier såsom va
pen, föremål av rituell karaktär eller statusobjekt 
med rikhaltig ornamentik (Larsson 1986, s. 75ff). 
Detta är en bild som återkommer i flera andra 
skandinaviska regioner. Inventeringar av bronser i 
Göteborgs och Bohus län ger ett motsvarande in
tryck av de funktionella yxornas stora utbredning. 
Övriga fynd utgörs mestadels av vapen och smyck
en och det finns bland dessa ytterst få föremål som 
på något sätt kan tillmätas praktiskt funktionella 
egenskaper (Kindgren 1999, s. 73). Sammantaget 
visar fyndmaterialen, särskilt samlingar från ut
grävda boplatsmiljöer i södra Sverige, att flintan 
tillsammans med keramiken fortsatt utgör grun
den för den alldagliga materiella kulturen långt ef
ter det att den formella stenåldern upphört. För en 
arkeolog som arbetar med de faktiska boplatsspå
ren utgör därför bronsåldern ingen iögonfallande 
metallperiod. Snarare rör det sig om en stenålders- 
kultur med ett intressant inslag av metall.

DETALJSTUDIE AV BRONSÅLDERSFYNDEN 
VID ÅRUP - URVAL AV ANALYSMATERIAL

Vid undersökningarna av de i huvudsak mesoli- 
tiska lämningarna intill Skräbeån vid Arup, fram
kom i undersökningsområdets västra del välbeva- 
rade spår efter ett långhus med stolphål, väggrän
na och kulturlager, L103 (fig. 1-2). Intill 
gårdsläget påträffades ytterligare kulturlager, 
L104 och L105, innehållande daterande keramik, 
bearbetad flinta samt härdar och gropar. Kera
mikfynden består av kärlväggar med rabbad yta, 
vilket ger en relativt god datering till bronsål
derns senare del, period V-VI. Ett mindre mörk- 
färgat parti, L107, befanns innehålla spår efter en 
flintslagningsplats. Genom att området intill 
Skräbeån hyst rikliga bosättningar från jägar- 
stenålder finns också i det litiska fyndmaterialet 
från metalltid inblandningar av senpaleolitiska 
och mesolitiska lämningar. Teknologin för de äld
re bosättningarnas flintproduktion är dock väl
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I I Undersökningsområde 
I Anläggningar 

I I Kulturlager 
Torvlager

Figur 1. Lagrens utbredning på boplatsen och husläm
ningen vid Årup.

genomlyst och det har inte inneburit några pro
blem att sortera ut dessa fåtaliga artefakter.

Totalt undersöktes 42%, eller 173 m2, av hu
sets kulturlager, L103. Under denna stratigrafiska 
enhet fanns en väggränna i vilken det tillvaratogs 
stora mängder litiskt material. Sedermera påträf
fades även i kulturlagren 13 degelfragment, vilka 
antyder att man även sysslat med bronsgjutning 
på platsen. Tillsammans utgör keramiken, de un
derliggande strukturerna och deglarna belägg för 
att kulturlagrens innehåll avsatts i bronsålderns 
period V-VI. De flintor som valdes ut för närmare 
analys härrör från L103 och omfattande totalt 3 
149 bitar. Resterande material från de övriga stra- 
tigrafierna har endast genomgått en översiktlig 
optisk besiktning.

Syftet med analysen har således inte varit att ta 
ett helhetsgrepp över den lokala bronsåldersbe- 
byggelsens flintanvändning, därtill har det inte 
funnits resurser. Istället kan studien betraktas som 
icke statistiskt vederlagda nedslag i materialet, där 
förhoppningen istället har varit att finna intressan
ta belägg för invånarnas dagliga aktiviteter - att

användas vid den fortsatta tolkningen av platsens 
kulturhistoria.

METODER FÖR FLINTANALYS

Eftersom bronsålderns flintredskap inte omfattas 
av någon befintlig typologi, så har materialet ana
lyserats enligt den multivariata metoden (Knarr- 
ström 2000). Den inbegriper studier av de grund
element som har haft betydelse för människorna 
under förhistorien. Råmaterial, teknologi och 
funktion är faktorer som alla flintsmeder och/eller 
användare har haft att förhålla sig till, och det är 
dessa som bör studeras om syftet är att erhålla kul
turhistoriskt relevant information (jfr Knarrström 
1999, s. 22f). Råmaterialanalysen syftar till en typ
identifikation och i bästa fall även en preliminär 
proveniensbestämning. Är materialet av lokalt ur
sprung, eller går det att spåra handelskontakter el
ler utbytessystem mellan regioner? Hur flintnodu- 
lerna från början gestaltat sig är av avgörande be
tydelse för hur hantverket utvecklats på ett lokalt 
plan. Även teknologianalysen ger fingervisningar
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Figur 2. Detalj av huslämningen vid Årup med omgivan
de lager.

om transaktioner mellan olika grupper. Gemen
samma morfologiska drag eller hantverksteknis- 
ka finesser kan exempelvis peka på interregionala 
utbyten av kunskaper i smidet som sådant. Dess
utom hänger teknologin intimt samman med rå
materialets beskaffenhet. Det går inte att tillverka 
komplexa föremål som t.ex. dolkar, fyrsidiga 
yxor och skåror, av grynig kristianstadflinta eller

plommonstora kulflintor. Hantverket måste an
passas till förutsättningarna, och slutprodukten 
blir ofta en kompromiss mellan framställnings- 
process och användning. De teknospår som stu
deras avslöjar impaktorernas sammansättning, 
som t.ex. sten, flinta, horn, ben, metall, och ar
betsprocessens olika steg fram till ett färdigt red
skap. Funktionsanalysen avslutar kontrollen av
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föremålet. I högförstorande metallgrafmikroskop 
eftersöks spår i form av nötningsglans med even
tuellt tillhörande mikrostrukturer såsom striatio- 
ner och mikroavspaltningar.

ANALYSRESULTAT

Materialet från L103 innehåller sammanlagt 3 148 
flintor. Kristianstadflintan dominerar till 85% över 
danien/senontyperna. Den förstnämnda flinttypen 
finns i primära depositioner i området runt Kristi
anstad, men påträffas också ofta inlagrad i skånska 
moräner. Sekundärt deponerade block som trans
porterats av den senaste inlandsisen dyker emeller
tid upp med jämna mellanrum både på Själland 
och på Bornholm (Knarrström 1997, s. 9). I regio
ner där tillgången på danien- och senonflinta varit 
god, är det sällan som de förhistoriska boplatsma
terialen innehåller bearbetad kristianstadflinta. 
Anledningen står säkert att finna i råmaterialets 
begränsade kvaliteter. Kristianstadsflintan, särskilt 
de stycken som legat deponerade i moräner, har 
många sprickor och skador uppkomna av kollisio
ner med annat stenmaterial. Sprickbildningar orsa
kade av vatten och frost är vanligt förekommande 
och inte sällan ligger dessa dolda inuti blocken. När 
en knacksten sedan träffar ytan splittras flintan i 
hundratals oformliga skärvor. Ett sådant råmate
rial är i inte särskilt populärt bland dagens flints
meder och detsamma har säkerligen, om än i min
dre utsträckning, gällt under förhistorisk tid. Men, 
kristianstadflintan har i efterhand fått ett oförtjänt 
dåligt rykte. Ju närmare ursprungskällan man kom
mer, desto större är chansen att hitta bättre bitar i 
tätare material. På de platser i nordöstra Skåne där 
flintförande kalklager exponeras ytligt, går det att 
gräva fram flintor som i kvalitet och struktur nära 
nog överträffar senonflintan (fig. 3).

Oavsett den inneboende kvalitativa aspekten så 
finns det generellt sett mycket bearbetad kristian
stadflinta på de äldre boplatserna i nordöstra Skå
ne. Det fanns mycket flinta naturligt deponerad i 
marken, men uppenbarligen var inte alla block av 
bästa sort. Varje användbart avslag genererade ett 
oproportionerligt stort antal avfallsbitar. Man kan 
förundra sig över varför någon överhuvudtaget 
hamrade lös på bumlingar som mer bestod av stel
nad kalksand än av regelrätt flinta, men fyndbil
den är likartad även på traktens neolitiska lokaler. 
I samlingen från bronsåldersbebyggelsen i Årup 
finns hela kvalitetsskalan representerad, alltifrån

Hü! Primär deposition av senon- och danienflinta 
Sekundär deposition av senon- och danienflinta 
Primär deposition av kristianstadflinta 
Sekundär deposition av kristianstadflinta

Figur 3. Distributionen av primärt och sekundärt inlagrad 
flinta i det skånska landskapet.

tät flinta med fin kornstruktur, till sönderbankade 
grovkorniga stycken som redan från början måste 
ha ansetts helt obrukbara.

Utan undantag kan all boplatsrelaterad flint
slagning vid Årup hänföras till direkt teknik med 
knackstenar (fig. 4). Tidigare undersökningar av 
litiska fyndsamlingar från bronsåldersboplatser i 
västra Skåne har indikerat att bipolär teknologi 
blir ett allt vanligare inslag. Det kan ha funnits 
flera anledningar till denna utveckling, men den 
främsta faktorn antas ha varit en krympande eller 
begränsad tillgång på användbart råmaterial. Att 
flinthantverket förenklades kanske också kan 
kopplas till ett minskat intresset för flintan som 
statusobjekt (Knarrström 2001, s. 149). En rimlig 
förklaringsmodell är att bronset helt konkurrerar 
ut den spillra av entusiasm som kan ha funnits 
kvar för exempelvis de flathuggna dolkarna. Det 
är inte för inte som perioden i Danmarks ibland 
kallas för ”flinthuggarnas svanesång” (Vang Pe
tersen 1993, s. 123). Iakttagelsen är korrekt om 
man ser till den handfull specialister som tillver
kat alla komplexa föremål, men när det gäller den 
vardagsnära redskapstillverkningen och använd
ningen är det, som tidigare påpekats, fortfarande 
i högsta grad stenålder.

Även i materialet från Årup föreligger bipolärt 
bearbetad flinta. Liksom på andra samtida skånska 
boplatser så är merparten av avslagen producerade

101



Figur 4. Knackstenar. 1. Knacksten med rester av facet- 
terade ytor vilket indikerar att man vidareutnyttjat en 
uttjänt löpare. 2. Knacksten av strandsvallad kvartsit. 
Skala 1:2.

från plattformskärnor, medan de kvarvarande kär
norna bearbetats mot en städsten. Detta kanske 
inte är så märkligt, eftersom en uttjänt plattforms- 
kärna fortfarande kan användas för att producera 
funktionella avslag om de bearbetas bipolärt. Dess
utom har säkerligen många av plattformsavslagen 
slagits fram mot en städsten enligt en metod som 
inte avsätter tydliga diagnostiska spår. Denna för
klaringsmodell är mer trolig, snarare än att invå
narna av någon anledning skulle ha fraktat bort de 
regelrätta polygonala kärnorna från själva boplats
ytan.

Det finns i materialet från samtliga lager spån 
och spånliknande avslag med långa vassa eggpar
tier. En del av föremålen har en tydlig ryggretu
schering, och från husets golvlager valdes två ex
emplar ut för slitspårsanalys (fig. 5). Det ena red
skapet är av kristianstadflinta, det andra utgörs av 
en lätt brunpatinerad senon. Mikroskoperingen av 
de båda objekten gav tydliga resultat avseende an
vändningssättet. Spånen uppvisade kraftiga skaft- 
ningsspår, d.v.s. nednötta ytor med mikropolering 
i anslutning till infästning i ett trähandtag av något 
slag (fig. 6). Spåren är distribuerade utmed den re
tuscherade ryggen samt vid distal- och proximal- 
ändarna. Eggpartierna har dels mikroavspaltning- 
ar, dels områden med svag kiselglans. Ett par mil
limeter in på styckenas förmodade buk- eller 
undersida, påträffades ljusa striationer vilka alla 
gick i 90° vinkel in från eggen.

De sammantagna iakttagelserna från slitspårsa- 
nalysen visar tydligt att det är fråga om eggar i 
skärredskap, vilka använts mot någon form av 
växtmaterial. Naturligt vore om redskapen använts

vid skörd av cerealia på samma sätt som de neoli- 
tiska motsvarigheterna (jfr Juel Jenssen 1993). 
Dock finns tecken som starkt talar emot detta. 
För det första finns inte på eggarna från Årup den 
mycket typiska högglansiga polering som associe
ras just med stråväxterna. På grund av det höga 
kiselinnehåller i exempelvis vete, korn, råg, vass 
och ag utvecklas efter relativt kort användning en 
kraftig nednötning som i mikroskopförstoring 
närmast påminner om putsat silver. Skaftnings- 
spåren anger att spånen blivit hårt utnyttjade och 
hade det varit fråga om skörd av sädesbärande 
växter så skulle detta också ha gjort sig bemärkt 
i eggpoleringen. En ledtråd kan vara de striatio
ner som återfanns på föremålens undersidor. Up
penbarligen har eggarna under aktiviteterna kom
mit i kontakt med stenmaterial eller grus. Detta 
bör betyda att de växter som skördats kapats så 
nära marken som möjligt vilket i sin tur indikerar 
att man velat tillvarata även stjälkarna. Ett för
slag är att det rört sig om skörd av lin - en växt 
som för övrigt introduceras i Skandinavien under

Figur 5. 1-2 Skörderedskap. 1. Skärredskap i senonflinta 
(fnr. 3446). Skaftningsspår utmed ryggretuschen samt 
eggparti med mikroavspaltningar och kiselglans. Pilarna 
anger redskapets rörelseriktning utifrån striationer på 
föremålets undersida. 2. Motsvarande redskapstyp i kris
tianstadflinta (fnr. 3461). Skala 1:2.
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plastisk avgjutning som eliminerar strukturens 
egen glansighet. De två skärredskapen uppvisade 
svag polering längs eggen samt dubbelsidiga mik- 
roavspaltningar. Denna kombination av bruks- 
spår antyder endast kontakt med mjuka och hårda 
organiska material. Avgörande för en mer be
stämd diagnostik är de ljusa striationer som löper 
parallellt längs med eggen ett par millimeter in på 
stycket. Skärredskapen är utifrån dessa spår att 
betrakta som slaktverktyg. Poleringen uppstod 
när kniven mötte skinn, mjukdelar och senor. Sär
skilt vid extremiteterna stötte eggen emot hårt ben 
varefter mikroavspaltningarna sprätte loss. Splitt
ren fastnade i mjukdelarna och repade flintans 
båda sidor vid den fortsatta vertikala rörelsen när 
verktyget jobbade sig djupare ned i djurkroppen 
eller köttstycket.

LÖVKNIVAR?

De spånliknande avslagen, eller åtminstone försö
ken att producera sådana, är representerade både 
i form av formella redskap såväl som i det allmän
na avfallsmaterialet. Det finns exempel på krafti
ga avspaltningar med isolerade plattformar som 
tillsammans med små tunna avslag antyder en mer 
målmedveten produktion än den som vanligtvis

Figur 6. Ett förslag till rekonstruktion av skattningen av 
skäran från bronsåldersbosättningen vid Årup. Skala 1:2.

bronsåldern. Förutom olja från fröna har befolk
ningen kunnat dra nytta av bastfibern för att göra 
tyg, rep och lindrev.

Övriga typer av skärverktyg är av mer traditio
nell karaktär. Det rör sig om avslag eller spånlik
nande avslag med långa funktionella eggar. En 
handfull av dessa föremål tillvaratagna från hu
sets kulturlager analyserades. Av dessa kunde två 
ges en närmare diagnostik. Redskapen, tillverka
de i kristianstadflinta, har båda långa och relativt 
raka eggar (fig. 7). Eftersom en av flintorna var 
ljust grovkorning, var det nödvändigt att göra en

t fl(J
Figur 7. Slaktredskap. Skärredskap i kristianstadflinta 
(fnr. 3389, fnr. 3434). Polering och mikroavspaltningar 
uppträder längs eggarna. Längre in på styckena anger 
striationer både typen av kontaktmaterial och rörelse
riktning. Skala 1:2.
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återfinns i bronsålderns vardagliga boplatsmiljö
er. Ser vi närmare på de i träskaften infästade flin- 
torna (fig. 8), så är det knappast någon tvekan om 
att det rör sig om lövknivar av den s.k. typ II.

Denna artefaktkategori beskrevs för första 
gången i samband med analyser av det flintmateri
al som tillvaratogs vid undersökningarna av Fosie 
IV utanför Malmö. De äldre knivarna av typ I är 
längre, har böjd kurvatur och är ibland försedda 
med skaftningsretusch. Typ Il-knivarna är kor
tare och kännetecknas särskilt av en rakare sym
metri (Björhem & Säfvestad 1993, s. 72). Att den 
ena skaftade lövkniven från Arup är tillverkad i 
senonflinta är helt enligt regelboken, men det in
tressanta är att alla andra liknande exempel från 
platsen utgörs av kristianstadflinta.

Lövknivstillverkning har hittills inte associe
rats med verksamheten på ordinära bosättningar 
(jfr Högberg 2003, 2005). 1 materialet från Årup 
finns dock för första gången tydliga tecken som an
tyder motsatsen. Den tidigare uppfattningen byg
ger på det senaste decenniets forskning kring peri
odens användning av litiskt material. Flinthantver
ket i bronsålderns slutskede nådde generellt en 
teknologisk bottennivå, där endast de mest rudimen
tära insatserna gjordes för att producera använd
bara redskap. Denna bild är relativt unison i de 
sydskandinaviska kontexterna. Lövknivstillverk- 
ningen förlädes däremot i flintrika områden som 
traditionellt förknippats med framställningen av 
de mest komplexa neolitiska föremålen. Där fanns 
kanske fortfarande en reservoar av kunniga stens- 
meder som upprätthöll kunskapen om både gruv
drift och flinthuggning. Hur det än låg till med den 
saken så kan man förmoda att hemligheten bakom 
lövknivarnas tillverkning var välbevarad. Men, 
hade gemene man en förlaga kunde var och en åt
minstone försöka efterlikna originalet. Antagligen 
är det detta vi ser spår av i materialet från gårds- 
lämningen i Årup. Viljan fanns och ibland lycka
des det att framställa långa blad, även om ett be
gränsat hantverkskunnande och en ibland bristan
de flintkvalitet lade hinder i vägen.

I övrigt finns från L103 en handfull flintor med 
retusch, varav några kan betecknas som skrap- 
verktyg. Slitspårsanalyser anger skinnbearbet
ning, men dessa aktiviteter tycks inte ha varit sär
skilt utbredda i anslutning till huset. Merparten av 
materialet - liksom är fallet på de flesta boplatser 
med kristianstadflinta - består av obearbetade 
och oanvända avslag eller avfallsbitar.

Figur. 8. Flintavslag med lövknivsambitioner. T4. Hela 
och fragmenterade stora spånliknande avslag i kristian
stadflinta. På ett par av dem finns omsorgsfull plattform- 
preparering, en teknologisk finess som normalt inte före
kommer i boplatsmaterial från sen bronsålder. 5-9. 
Prepareringsavslag. Några av dessa har morfologiska drag 
identiska med motsvarande avslag från experimentell 
tillverkning av just lövknivar. Skala 1:2.

AVSLUTNING

När det gäller blandningen av teknologier i mate
rialet från bronsåldersboplatsen i Årup, så följer 
sammansättningen i stort de strukturer som iden
tifierats i litiska material från motsvarande miljö
er i västra Skåne. Plattformsavslag blandas med 
bipolära kärnor, samtliga objekt bearbetade i di
rekt teknik med knacksten. I västra Skåne är det
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möjligt att de bästa naturliga råmaterialdepositio
nerna sedan länge var utarmade, med undantag för 
gruvområdet i Södra Sallerup. Små rånoduler läm
par sig dåligt för annat än bipolär teknologi, och 
kanske var det som i flintfattiga områden i övriga 
Sverige tillgången på råmaterial som även styrde 
mot en förenkling i hantverksprocessen. Dock mås
te påpekas att det fortfarande idag går att hitta ex
ponerade tillgångar av flinta som håller mycket bra 
kvalitet, och det kan inte ha varit omöjligt att även 
under bronsålder lokalisera dessa källor. Det måste 
också ha funnits ett genuint ointresse för flintan 
som sådan. För den som en gång sett ett praktfullt 
metallföremål måste stenen för alltid ha förlorat sin 
charm, även om flintsmederna försökte konkurrera 
med alltmer absurda produkter, som t.ex. fiskbens- 
mönstrade dolkar och krumsvärd i flinta.

När Årupsmaterialet vägs i ljuset av standard- 
flintorna från en västskånsk boplats av motsvaran
de ålder, finns dock vissa skillnader. Intrycket är - 
kristianstadflintan till trots - att hantverket varit 
mer kvalitativt samt att det finns ett större inslag av 
tunna och välformade plattformsavslag. Ett annat 
drag som särskiljer är att spår efter preparering av 
kärnkanter är relativt vanligt förekommande. För
hållandena ger antydningar om att omsorgen i flint
hantverket har varit större här än i de andra mate
rial som hittills analyserats. I detta sammanhang är 
det därför kanske inte så anmärkningsvärt att 
gårdslämningen i Arup utgör den första plats utan
för de traditionella flintproduktionsområdena, där

lövknivstillverkning konstaterats. Det kan finnas 
olika idéer om vem som stått för framställningen 
av dessa specialiserade redskap och varför detta 
skett inom ramen för det lokala hantverket. An
tingen rörde det sig om kringresande specialister 
som tillfälligtvis kontrakterades för att i dubbel 
bemärkelse skärpa upp hushållens flintinventari
um, eller också rörde det sig om enstaka individer 
i lokalbefolkning med förmåga att utöva ett mer 
komplext hantverk (jfr. Knarrström 2000, s. 158; 
Olausson 2000, s. 123f).

Slitspårsanalyserna av utvalda föremålskate- 
gorier belyser till delar den lokala ekonomin. Där 
finns slakt- eller styckningsredskap och ett par 
enkla skrapverktyg. Lövknivarna visade föga för
vånande spår efter att ha varit infästade i ett trä
skaft. Dessutom fanns mer eller mindre tydliga 
mikropoleringar efter kontakt med växtmaterial. 
Det intressanta är att man skurit växterna i direkt 
anslutning till marken, och detta indikerar tydligt 
att stjälken varit av intresse. Poleringens art ute
sluter kraftigt kiselbemängda växter såsom vete 
eller korn. Hypotesen är istället att gårdsbefolk
ningen skördat nässlor eller lin för att använda fib
rerna till tyg. Detta har inga direkta belägg i de 
befintliga skandinaviska fyndmaterialen, där mer
parten av det bronsålderstyg som finns bevarat ut
görs av ylle (jfr Jensen 1979, s. 8ff). Samtidigt är 
det rimligt att tänka sig att simpla vardagspaltor 
både kan ha varit tillverkade av skinn såväl som i 
diverse olika växtfibrer.
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GRAVAR, BÅLPLATSER OCH TVÅ 
BRONSÅLDERSFAMILJER I GUALÖV
STUDIER AV EN GRAVMILJÖ

av CAROLINE ARCINI, ELISABETH HÖST 
& FREDRIK SVANBERG

För 3100 år sedan delade två bronsåldersfamiljer 
upp ett markområde utanför det som idag är Gu- 
alöv i nordöstra Skåne. Det bestämdes att de skul
le begrava sina döda inom var sin del av området. 
Familjerna var inte jämlika - den ena var betydligt 
mer välbärgad än den andra. Denna familj kan 
med ledning av de påkostade gravmonument de 
byggde och de värdefulla bronsföremål de lade ner 
i sina gravar bäst beskrivas som aristokratisk. 
Dessa människor levde på en stor gårdsanlägg
ning och deras ledande representanter hade betyd
ligt mer att säga till om i bygden än andra. Famil
jens sociala position markerades genom att monu
mentala husgravar anlades för flera generationer 
av deras döda huvudmän. Den andra familjens 
monument var mindre påkostade och de kunde 
inte förse sina döda med särskilt värdefulla bron
ser. De två familjerna kremerade och begravde 
kvarlevorna av sina döda inom var sitt område un
der cirka 250 år. Lämningarna av deras ansträng
ningar med kremeringsritualer, deras monument
byggande och nedläggande av bronsföremål ger en 
unik och detaljrik inblick i viktiga delar av livet 
under yngre bronsålder.

Vi menar att den gravmiljö som undersöktes 
vid Gualöv hösten 2002 har goda förutsättningar 
att fungera som en verklig nyckellokal då man vill 
förstå flera olika aspekter av den yngre bronsåldern 
i södra Skandinavien. De dokumenterade lämning
arna av gravmonument och begravningssritualer 
är utan tvivel ett extraordinärt grundmaterial att
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studera och två förhållanden är värda att särskilt 
understrykas. För det första, att gravmiljön var 
mycket välbevarad eftersom den låg i ett område 
som så när som på en modern skogsplantering var 
i det närmaste opåverkat av senare tiders markan
vändning. För det andra, att vi fick möjligheter att 
avgränsa och undersöka så pass stora delar av 
platsen med goda resurser ifråga om arbetskraft, 
teknisk utrustning och medel för efterföljande ar
keologiska, osteologiska, keramikteknologiska 
och paleoekologiska analyser och studier. Samman
taget har detta inneburit att en högkvalitativ sam
ling fakta nu föreligger och kan bilda en stabil bas 
för diskussioner av en rad olika frågor. Utifrån re
sultaten från Gualövsundersökningen kommer vi i 
denna artikel att presentera betydelsefull ny kun
skap om den yngre bronsålderns begravningsritu
aler, gravplatsorganisation, demografi, sociala för
hållanden, ”kulthus” (se Svanberg denna volym) 
och keramikhantverk (se Brorsson &c Hulthén den
na volym).

Det viktigaste resultatet är att vi har kunnat be
kräfta en teori om brandgravskicket som vi menar 
är giltig för i varje fall södra Skandinavien under 
bronsålder och äldre järnålder, och som får intres
santa konsekvenser för framtida undersökningar. 
Teorin går i korthet ut på att kremeringar inte har 
gjorts på gemensamma bålplatser på gravfälten, 
utan istället har utförts på individuella bålplatser i 
direkt anslutning till den plats som begravningen 
sedan ägde rum. Detta innebär att vissa anlägg
ningar, som t.ex. brandgropar och mindre brand
lager, vilka tidigare har tolkats som gravar, istället 
kan tolkas som lämningar efter gravbål. Detta på
verkar förståelsen av bronsålderns demografi och 
tolkningen av en del av dess mest berömda monu
ment. Vi menar att det finns flera vanliga missupp
fattningar om hur brandgravsritualer gick till och 
Gualövsmaterialet ger goda möjligheter att veder
lägga en del av dessa. Vår övergripande diskussion 
om brandgravskicket här kompletteras av en mer 
specifik diskussion i en följande artikel av Caroline 
Arcini (denna volym).

I artikeln diskuterar vi också med utgångs
punkt i Gualövsundersökningen den sociala bak
grunden till den yngre bronsålderns gravmiljöer i 
ett europeiskt perspektiv. Vi hävdar att det finns 
starka band mellan sociala förhållanden under 
bronsåldern och hur gravplatser organiserades och 
begravningsritualer utformades. Därför kan studi
et av gravmiljöer också ge väsentlig information

om livet utanför gravplatserna. Vi föreslår här att 
Gualövsundersökningen möjliggör att man på ett 
detaljerat plan kan följa två bronsåldersfamiljer 
genom flera generationer. Idén om brandgrav
skickets jämlika karaktär, det vill säga tanken om 
att det skulle avspegla en egalitär samhällsstruk
tur under yngre bronsålder, är enligt vår mening 
en missuppfattning som vi också får anledning att 
diskutera närmare.

PRESENTATION AV UNDERSÖKNINGEN 
I GUALÖV

Under september och oktober 2002 gjordes en ar
keologisk undersökning av en omfattande grav
miljö från yngre bronsålder vid Gualöv i nordöstra 
Skåne. Vid utgrävningen framkom ett stort antal 
olika lämningar från yngre bronsålder. Dessa kan 
översiktligt beskrivas som resterna av minst fyra 
högar, ett stort lagerkomplex innehållande rester
na av tre husgravar, så kallade ”kulthus”, samt 
spåren av 44 begravningsritualer i form av gravar 
och bålplatser. Dessutom påträffades resterna av 
fyra vägar samt ett antal olika andra större ned- 
grävningar, stenkoncentrationer och stolphål. Läm
ningarna inom ytan grävdes ut närmast i sin hel
het, med mer eller mindre detaljerade metoder.

Arbetsområdet var en planerad trafikplats som 
omfattade en yta av drygt 80 000 m2. Terrängen i 
området stiger från 10 möh i söder till 15 möh i 
norr. Områdets norra del är en del av den så kalla
de Gualövsåsen, ett höjdstråk som sträcker sig i 
sydvästlig till nordostlig riktning genom landskapet 
(Gedda a denna volym). Strax norrut sjunker ter
rängen igen ner mot Ivösjön. Äldre kartmaterial vi
sar att marken tillhört Gualöv bys utägor och den 
har således inte utsatts för intensiv odling under i 
varje fall de senaste århundradena. Området har i 
modern tid varit bevuxet med tallskog. Jordarterna 
utgörs av isälvsavlagringar, huvudsakligen sand 
med enstaka block. Över större delen av området 
fanns en äldre markhorisont som bestod av ett icke 
fyndförande grått sandlager, vilket täckts av ett 
flygsandslager med varierande tjocklek.

Gravmiljön kan antas vara väl avgränsad i sö
der, öster och delvis i nordväst (fig. 1). Ytterligare 
gravar kan möjligen finnas väster om undersök
ningsområdet. Enstaka gravar kan dessutom ha 
funnits där den moderna vägen drogs fram i norr. 
Av orsaker som vi argumenterar för nedan, så är 
det troligt att vi till mycket stor del undersökt två
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välavgränsade grupper av gravar. En ytterligare 
gravgrupp kan möjligen finnas i det icke under
sökta området i nordväst, vilket vi inte kunde un
dersöka eftersom det inte berördes av markexploa
teringen.

Vid den utredning och förundersökning som 
föregick slutundersökningen i Gualöv drogs söks- 
chakt genom alla de ytor som den stora trafik
platsen skulle omfatta. Det visade sig att endast 
området i trafikplatsens norra del innehöll identi- 
fierbara förhistoriska lämningar, det vill säga 
gravmiljön. Efter förundersökningen avgränsades 
därför ett område om ca 9000 m2 i trafikplatsens 
norra del som undersökningsyta. Vid den slutliga

konturlinjer, högar med grått och områden med urnegra- 
var med små prickar) i sitt lokalområde. Högar i området 
har markerats med grått, de två historiska huvudvägar 
som löper genom det med grova svarta linjer och en del
vis dokumenterad äldre vägsträckning med grov grå lin
je. Nivåkurvor med 1 m ekvidistans. I vägkorset möttes 
två medeltida huvudvägar genom Skåne och gravmiljöns 
läge kan rimligen förklaras av detta vägkors. Strax intill 
vägkorset har en grav med bronser från period III tidiga
re undersökts.
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undersökningen banades matjorden inom större 
delen av detta område av med hjälp av grävmaskin. 
I norr och väster begränsades ytavbaningen av mo
derna vägar samt av vägarbetsområdets gräns. I sö
der och öster fortsattes avbaningen tills det bedöm
des som att lämningarna av gravmiljön upphörde.

En fullständig redovisning av allt som påträffa
des, vilka metoder som användes samt vilken prov
tagning som gjordes finns presenterat på annan 
plats (Svanberg 2003). Resultaten av de paleoeko- 
logiska och keramikteknologiska specialstudierna 
diskuteras i särskilda artiklar i denna volym (Ged
da b denna volym; Brorsson &c Hulthén denna vo
lym). Vad det gäller 14C-dateringar så finns det 
sammanlagt 38 stycken från gravmiljön. Elva av 
dessa prover visade sig ge värden som låg betydligt 
tidigare än förväntat. Dessa dateringar har inget 
med miljöns användning som gravplats att göra, 
utan daterar en tidigare fas då en tallskog i områ
det brändes (Gedda b denna volym). Denna slut
sats är otvetydig och bekräftas av att träkolsdate- 
ringarna i tre fall, från gravarna 17479, 21003 och 
21197, kan jämföras med dateringar av brända ben 
från samma gravar, vilka mycket riktigt visar på 
yngre bronsålder. Två prover från samma stolphål, 
A16085, i det största kulthuset, daterades till vi
kingatiden. Detta kan antas visa att det var vid 
denna tid som stentäkten som delvis förstörde kon
struktionerna ägde rum (se nedan). Vidare kom
mer ytterligare två 14C-dateringar inte att behand
las vidare i den följande analysen; BETA-26636 
(BP 3075±50) och BETA-183078 (BP 3080±40), 
som är dateringar av träkol från gravarna 17479 
respektive 21205. Dessa båda gravar måste med 
ledning av såväl bronsfynd som stratigrafiska för
hållanden höra till bronsålderns period IV. De ka
librerade dateringsintervallen sträcker sig dock inte 
i något av fallen så långt fram i tiden. Detta bör 
innebära att det daterade träkolet antingen hade 
en hög egenålder eller att träkolets verkliga ålder 
ligger utanför det statistiskt beräknade sannolik- 
hetsintervallet. Därmed återstår 23 14C-dateringar 
som liksom bronsfynden kan användas för att da
tera gravmiljöns användning och utveckling, vilket 
vi återkommer till (tabell 1).

SPÅREN AV ETT VÄGSYSTEM OCH EN 
PALEOEKOLOGISK MILJÖBESKRIVNING

De bevarade resterna av minst fyra äldre vägar på
träffades inom gravmiljön (fig. 1 och 3b). Av dessa

har två vägar, 12065 och 11948, i den norra delen 
av området använts samtidigt med denna. Vad 
gäller den nordligaste vägen, 12065, är detta up
penbart, eftersom den skärs av en av gravarna och 
dessutom var kantrännan till en annan grav place
rad i dess väg. Detta bör betyda att vägen togs ur 
bruk i en tidig fas av gravplatsens användning. 
Den sydliga av de två norra vägarna, 11948, var 
till dimensioner och karaktär mycket lik 12065. 
Väg 11948 kan förutsättas ha använts samtidigt 
med gravmiljön, eftersom gravarna tydligt respek
terar dess sträckning och flera monument verkar 
dessutom medvetet ha placerats med ledning av 
hur den sträckte sig.

Båda vägarna var egentligen grunda hålvägar 
som i stort sett endast kunde dokumenteras i slutt
ningen i öster. En kort bit av den södra vägen fram
kom emellertid även i områdets västra del. Att vä
garna var iakttagbara just i sluttningen beror sä
kert på att de skurit sig ner som mest just där, och 
man kan därför utan tvekan förutsätta att de beva
rade vägsegmenten var delar av vägleder som i sin 
förlängning fortsatt över hela den undersökta ytan 
och vidare utanför den. Förutom dessa två vägar 
påträffades de tydliga spåren av en bredare väg 
från senare tid som inte respekterade bronsålders- 
gravarna, 100112, samt längst i söder delar av en 
väg som delvis påminde om de två nordliga brons- 
åldersvägarna, 2171. Den senare uppvisade tydliga 
hjulspår, vilket inte var fallet med de nordliga vä
garna. Om den sydligaste vägen också använts un
der bronsåldern kunde inte avgöras.

De två bronsåldersvägarna 12065 och 11948 
leder åt öster, ner mot en mycket viktig vägkors
ning i området. Bara några hundra meter från un- 
dersökningsytan korsades under 1600-talet, och 
högst sannolikt även tidigare, den stora kustlands
vägen från Åhus över Kristianstadslätten och den 
andra stora vägen över samma slätt, nämligen 
landsvägen mellan Kristianstad och Fjälkinge. De 
två smala hålvägar som dokumenterades inom 
gravmiljön bör vara två tidiga sträckningar av den 
ena av dessa landsvägar. Sådana långfärdsleder 
var under bronsåldern knappast så fastlåsta i sina 
sträckningar som i senare tider, utan deras precisa 
sträckning kunde förmodligen skifta något från en 
tid till en annan. Från den stora vägkorsningen 
fortsatte den ena landsvägen upp mot en övergång 
över Skräbeån vid Bromölla, och den andra vägen 
sträckte sig ned mot en annan övergång vid Nymöl- 
la. Vägen mot Nymölla kan förutsättas ha använts
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Figur 2. Foto av arbetsmiljön vid undersökningstillfället. 
Tallskogen hade då till största delen fällts.

under yngre bronsålder, eftersom åövergången här 
markerades av den monumentala Nymöllahögen 
från äldre bronsålder, samt även av andra grav
platser från yngre bronsålder (Petré 1962; Esping 
Bodén 1984; Artursson &c Björk denna volym). 
Nymöllavägen är den sista delen av den stora kust
landsvägen från Blekinge, vilken alltså delade sig i 
två skånska huvudvägar vid Gualöv. Även den an
dra sträckningen åt Bromöllahållet är förmodli
gen mycket gammal, eftersom ett band av bronsål
dershögar med en förmodad datering till äldre 
bronsålder ligger längs Gualövsåsen, parallellt 
med vägen. I den stora vägkorsningen har intres
sant nog en grav från period III påträffats. Graven 
hade placerats i en liten stenkista och var försedd 
med en rakkniv, pincett och kniv av brons (Olde- 
berg 1974, nr. 230). Möjligen fanns även här en 
mindre gravplats. I gravmiljöns absoluta närom
råde finns ytterligare tre tidigare kända gravhö
gar, vilka kan förmodas tillhöra äldre bronsålder 
(fig. 1). Gravmiljön i Gualöv har förmodligen 
mycket medvetet placerats i direkt närhet av den 
mycket betydelsefulla vägkorsningen. Gravmonu
menten anknyter tydligt till de rester av mindre 
vägar som kan antas markera alternativa sträck
ningar av en av landsvägarna under bronsåldern. 
De stora gravmonumenten var säkert avsedda att 
synas från alla landsvägar i området. De som fär
dades längs med den nord-sydgående landsvägen 
var ju faktiskt tvingade att passera direkt genom 
gravmiljön.

Resultaten av pollen- makrofossilanalyser och 
vedartsbestämningar visar att gravplatsen anlades 
och användes i ett öppet, kraftigt betespräglat och

kulturformat landskap (Gedda b denna volym). 
Detta skiljer sig tydligt från situationen vid våra 
undersökningar år 2002, då området täcktes av 
en högväxt tallskog (fig. 2). Bronsålderslandska- 
pet har till stor del bestått av ljungmarker. Ljung
en var dock inte helt dominerande, utan det har 
även funnits en relativt stor andel gräs. Med tanke 
på att de lokala markförhållandena karaktärise
ras av en näringsfattig sand med ett tunt lager for
na, har det antagligen inte krävts särskilt många 
års röjning och bete för att marken skulle utarmas 
så pass mycket att ljungen trätt in som marktäck- 
are tillsammans med gräs.

Träkolet från gravurnorna avspeglar de träslag 
man använde vid likbålen och det domineras av 
björk, men ett flertal andra träslag har också an
vänts, till exempel ek, hassel och asp. Blandningen 
av träslag visar att det inte var så viktigt vilka trä
slag som ingick i likbålet. Istället tog man den ved 
som fanns nära till hands och i ett kraftigt kultur
format landskap blir det då just klenvirke från 
buskage och dungar av björk, ek och asp. Många 
exempel på örter och andra växter som ofta är as
socierade till kulturmarker påträffades vid pollen
analyserna. Till dessa hör bland andra nävorna, 
svartkämpar, måror, brudbröd och, inte minst, 
olika sädesslag. När det gäller örterna är det troli
gaste att dessa växt på platsen och gynnats av ett 
markutnyttjandet som innebar trampning och röj
ning samt, om det gått boskap på platsen, i viss 
mån även gödsling. Sädesslagen kommer inte från 
själva gravmiljön, utan har förts dit från annat 
håll. Ett ytterligare tecken på att gravplatsen var 
en öppen miljö var fyndet av en grässnäcka i en av 
urnorna (Gedda b denna volym). Det finns tre 
svenska arter i detta släkte och alla föredrar öpp
na marker med kort gräs eller sanddyner. Den 
ringa mängden trädpollen kan delvis bero på att 
man har bedrivit en extensiv hamling i området. 
Hamling har använts långt fram i historisk tid för 
att producera djurfoder, bränsle samt klenvirke, 
och ger en negativ effekt på pollenproduktionen.

GRAVMILJÖNS KRONOLOGI BASERAT PÅ 
14C-DATERINGAR OCH FÖREMÅLSFYND

Det är viktigt att veta vilken tid vi rör oss i när det 
gäller gravmiljöns användning. Som en grund för 
de detaljerade diskussionerna om gravfältets orga
nisation, utveckling och sociala bakgrund är det 
nödvändigt med en noggrann kronologisk analys.
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Tidigare diskuterade vi de 38 14C-analyserna från 
Gualöv och vi kom fram till att 23 dateringar har 
med platsens användning som gravmiljö att göra, 
och kan därför användas för en kronologisk ana
lys (tabell 1). Gravmiljöns datering och utveckling 
över tid kan bedömas med ledning av dessa 14C- 
dateringar och de kronologiska bestämningar som 
kan göras av gravbehållarna i form av keramik
kärl (se Brorsson & Hulthén denna volym) samt 
bronsföremålen som hittades i gravarna.

I tjugo av gravarna fanns ett till fyra bronsfö
remål. Inga bronser påträffades utanför gravarna. 
Totalt tillvaratogs 32 bronsföremål, och de är med 
få undantag välkända typer som beskrivits och 
diskuterats i den tidigare litteraturen. De flesta av 
dem var i gott skick och ungefär en tredjedel kan 
dateras mer precist (se tabell 2 med figurer). Det 
enda som säkert hör till en tid innan yngre brons
ålder var ett bronsrör, ett slags smycke av brons
bleck som varit uppträtt på ett snöre eller läder
snodd. Sådana rör är ovanliga, men kända från ett 
litet antal tidigare fynd från period II och framfö
rallt III i bland annat Skåne. Det är intressant att 
se att bronsrören i dessa fynd verkar tillhöra verk
ligt exklusiva föremålsuppsättningar (Oldeberg 
1974, nr 551, 946 och 2759; Strömberg 1975a, s. 
llOff). I övrigt framkom tre rakknivar, en pincett, 
tre dubbelknappar och en knapp med ögla från 
andra gravar i Gualöv, och de är samtliga vanliga 
typer från period IV-V som beskrivits och date
rats av bl.a. Baudou (1960). Alla rakknivar visar 
slipspår efter användning. Sex eller möjligen sju 
gravar innehöll sylar, vilka enligt Baudou har en 
tyngdpunkt i gravar från period IV, men också fö
rekommer under period V och även under äldre 
bronsålder. De är sällsynta i gravar från period 
VI. Enkla och grovt utformade små knivar som de 
i gravarna 6746, 21080, 21205 och 21217 disku
terades inte av Baudou, men är välkända i tidigare 
undersökta skånska gravmaterial från yngre 
bronsålder. Samma sak gäller enkla fingerringar 
som den från grav 1053 och bronstenar som de 
från 482 och 16222 (se exempelvis Stjernquist 
1961; Strömberg 1975; 1982). De senare har san
nolikt varit integrerade i klädesplagg. Kniven i 
grav 17479 är av en typ som vanligen kallas för 
pilspetsar. Vad dessa föremål egentligen är har 
diskuterats och de förekommer med en rad olika 
utformningar. Även om det inte kan uteslutas att 
en del verkligen varit pilspetsar, så är förmodligen 
de flesta, liksom de ännu vanligare ”lancetterna”,

ett slags knivar. ”Pilspetsarna” har diskuterats av 
Baudou (1960), som menade att både de och lan
cetterna förmodligen varit pilspetsar. Stjernquist 
(1961) såg dem emellertid som knivar, vilket ock
så för oss verkar mest sannolikt. Med ledning av 
hur det varit skaftat har föremålet från grav 17479 
troligen varit en lancettformad kniv med träskaft. 
Hjärtformade pilspetsar av brons som den från 
grav 21205 imiterar flintpilspetsar och är tidigare 
bara kända i ett litet antal exemplar. Baudou näm
ner några enstaka danska exempel och Schmidt 
två fynd från Schleswig-Holstein (Baudou 1960, 
s. 16; Schmidt 1993, s. 34).

Utrustningarna från de två gravarna 17479 
och 17490 är tydligt statusbetonade och på olika 
sätt speciella. Förekomsten av fyra bronser i var
dera grav är till att börja med i sig ovanligt och en 
tydlig indikation på välstånd och rikedom (se bl.a. 
Jensen 2002, s. 382ff). Föremålskombinationen i 
17479 med rakkniv, pincett, lancettformad kniv 
och syl med delvis bevarat träskaft, är karakteris
tisk för en grupp statusbetonade gravfynd från pe
riod IV i Skåne. Berta Stjernquist har avbildat ett 
antal sådana fyndkombinationer (1961). Att myck
et likartade kombinationer av mer eller mindre ex
klusiva bronser återkommer på detta sätt bör indi
kera existensen av ett nätverk mellan välbärgade 
släkter i olika delar av landskapet, inom vilket så
dana bronser cirkulerat som utbytesobjekt. Den 
återkommande kombinationen av bronser bör visa 
på att just sådana uppsättningar var förknippade 
med en viss social ställning, samt på att släkterna 
ifråga hade utpräglade gemensamma kulturella 
normer.

Föremålskombinationen i 17490 är inte en ty
pisk kombination på samma sätt, även om alla fö
remålen var för sig är kända från andra skånska 
gravfynd. I synnerhet armringen understryker på 
ett liknande sätt social prestige. Sådana ringar - 
så kallade edsringar - kommer från det nuvarande 
danska området, där 15 stycken är kända, varav 
tre av guld (Baudou 1960, s. 66). Baudou kände 
inte till några edsringar utanför det danska områ
det, men det finns förutom fyndet i Gualöv fak
tiskt även ett fynd från en grav i Simris samt ett 
annat fynd från Sövestad i Skåne (Stjernquist 
1961, grav SM 2867-68, plansch LII). Armringen 
från Gualöv saknar en av de avslutande knoppar
na, vilken brutits av innan föremålet placerades i 
gravurnan. Kniven från grav 17490 är fint arbetad 
och rik på detaljer. Knivar från yngre bronsålder
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Lab.nr Kontext BP BC kalibrerat 1 sigma BC kalibrerat 2 sigma

BETA-183045 474 2770±40 980-830 1000-820
BETA-183048 1053 2850+40 1110-920 1190-900
BETA-183049 6697 2670+40 895-795 900-790
BETA-183051 7377 2640+40 830-795 900-760
BETA-183053 8653 2900+40 1190-1000 1260-940
BETA-183056 9611 2740+40 915-830 980-800
BETA-183059 10517 2990+40 1310-1120 1380-1050
BETA-183060 14245 2480+40 770-510 780-410
B ETA-183061 14628 2960+40 1260-1050 1320-1020
BETA-183065 17461(1) 2780+40 1000-840 1010-820
Ua-26635 17461(2) 2800+45 1010-860 1070-820
Ua-26637 17490(1) 2800+45 1010-860 1070-820
BETA-183067 17490(2) 2840+40 1050-920 1130-890
B ETA-183068 19743(1) 2800+40 1000-900 1050-830
B ETA-183069 19743(2) 2840+40 1050-920 1130-890
BETA-183070 19783 2900+40 1190-1000 1260-940
BETA-183071 19844 2890+40 1190-1000 1260-930
BETA-183072 19856 2910+40 1210-1010 1260-970
BETA-183073 19882 2920+40 1210-1020 1260-990
Ua-26638 21003 2930+55 1260-1040 1320-940
B ETA-183075 21033 2900+40 1190-1000 1260-940
Ua-26639 21197 2780+45 1000-830 1020-820
B ETA-183079 21217 2860+40 1020-930 1190-910

Tabell 1. De 23 14C-prover som kan användas för den kro
nologiska analysen av gravmiljöns användning. Kalibre
ringen är gjord med hjälp av OxCal v3.9.

ser vanligen ut på ett lite annorlunda sätt (se Bau- 
dous varianter av typ X). Kniven från 17490 på
minner i formen egentligen mest om knivar från 
äldre bronsålder (se planscher hos Oldeberg 1974), 
som vanligen har genombrutna skaft, men en yng
re bronsålderskniv med ett blad som den från Gu- 
alöv finns faktiskt från Kämpinge i Skåne (Althin 
1944, s. 53). Intressant nog har denna kniv ett de
korerat bronsskaft med knoppar, vilket vanligen är 
fallet med den yngre bronsåldens knivar. Man mås
te tänka sig att Gualövsknivén också haft ett skaft, 
vilket i likhet med vad som hände med armringen, 
har brutits av. En närmare besiktning av kniven vi
sar mycket riktigt att en tydlig brottyta finns i skaft
änden. Två av de fyra föremålen från grav 17490 
verkar därmed vara medvetet förstörda, troligen i 
samband med begravningsritualen. Även den lan- 
cettformade kniven från 17479 verkar faktiskt ha 
förstörts på så sätt att dess förmodade träskaft bru
tits loss på ett omilt sätt. Detta indikeras tydligt av 
en böjning och sprickbildning i skaftänden.

Baudou har inte diskuterat kupiga dubbelknap
par utan ornamentik av den typ som påträffades i 
grav 7365 vid Gualöv. Sådana knappar förekom
mer emellertid i ett antal skånska gravfynd och

Strömberg daterar dem med stöd av Montelius 
kronologi till period V (1982, s. 142). Baudou dis
kuterade heller inte fingerringar. Helgjutna finger
ringar som den från grav 9182 finns från ett antal 
skånska gravfynd, och Stjernquist menar att det 
med viss säkerhet handlar om en föremålstyp från 
period V-VI (1961, s. 75). Slutligen är en kniv el
ler rakkniv från grav 19844 till sin storlek och 
form speciell. Vi har inte funnit några direkta pa
ralleller. Troligen rör det sig om en individuellt 
utformad rakkniv.

Förutom bronsföremål hittades tre knack- eller 
krosstenar på platsen. Två av dessa framkom i ytan 
av gravurnan i grav 8663 och den tredje i ytan av 
urnegraven 17265.

Bronser, keramikkärl och 14C-dateringar visar 
att gravmiljön huvudsakligen hör hemma i brons
ålderns period IV (se Brorsson &c Hulthén denna 
volym; Gedda b denna volym). Enstaka gravar 
kan emellertid höra till den allra senaste delen av 
period III, och dessutom verkar ett litet antal gra
var höra till den tidigaste delen av period V. Detta 
gäller framförallt gravarna 7365, 6697 och 7377 i 
den västra gravgruppens västra del, som sannolikt 
hör till tidsperioden 900-800 f. Kr. Den östra
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gravgruppen, där de senaste gravarna, 9611 och 
9182, är belägna, sträcker sig i tiden knappast 
långt förbi år 900 f. Kr. Möjligen anlades någon 
enstaka av dem i perioden 900-850 f. Kr. Sam
manfattningsvis kan vi alltså säga att den stora 
majoriteten av gravarna i Gualöv med största sä
kerhet anlades inom tidsintervallet 1100-850 f. 
Kr., dvs. under period IV och inledningen av peri
od V. Keramikmaterialet och en allmän bakgrunds
kunskap om bronsålderns gravskick motsäger inte 
denna slutsats.

RUMSLIG ORGANISATION OCH 
GRAVMILJÖNS ALLMÄNNA UTVECKLING

Vad gäller förståelsen av gravmiljöns rumsliga or
ganisation vill vi till att börja med fästa uppmärk
samheten på tre betydelsefulla fenomen inom un- 
dersökningsytan, nämligen landsvägarna, de stör
re gravmonumenten och förekomsten av gravtomma

ytor. Som vi har sett tidigare så sträcker sig alltså 
resterna av två smala bronsåldersvägar genom om
rådet (fig 3b). Den sydligaste av dessa har haft stor 
betydelse för gravmiljöns organisation, eftersom 
monumenten i områdets östra såväl som västra del 
respekterar dess sträckning. I östra delen löper vä
gen tätt intill den största högen, och i västra delen 
utgör den nordgränsen för gravarna och spåren av 
en avskiljande stensträng mellan gravar och väg 
kunde dokumenteras. Den norra vägen tycks ha 
varit mindre betydelsefull och att döma av att gra
var anlagts i vägens sträckning, verkar den ha över
givits tidigt under den yngre bronsålderns lopp.

Som kommer att diskuteras senare, så finns det 
tre områden med tidiga gravar inom gravfältet (fig. 
3a-b). De ligger samtliga nära vägarna. Man kan 
förmoda att det tidiga gravkomplexet ”hög 2” i 
gravmiljöns norra del placerades där det ligger med 
anledning av den norra vägen. Troligen övergavs 
dock vägen redan i detta sammanhang, eftersom

Grav Bronser Typ enligt Baudou I960, datering

482 Tråd

1053 Fingerring
6697 Rakkniv XIB4: period V

6746 Kniv
Syl

7365 Dubbelknapp
Syl

(ej Baudoutyp, se texten) troligen period V

8840 Dubbelknapp XXVIA3a: period IV
9182 Fingerring

Nål
(ej Baudoutyp, se texten) period V-VI

9653 Knapp XXVIC1: period IV

9663 Bronsrör (ej Baudoutyp, se texten) period ll-lll

10265 Syl?
16222 Ten
17479 Rakkniv XIB2a: period IV och övergång till V

Pincett XIIBl: period IV
"Pilspets" (kniv)
Syl

Vlb: period IV-V

17490 Armring XIXDld: period IV
Dubbelknapp
Kniv
Syl

XXXVIAl b: period IV

19844 Kniv

21033 Dubbelknapp XXVI A3 b: period IV

21080 Kniv
21197 Fragment

21205 Kniv
Syl
Pilspets

21217 Kniv
23367 Rakkniv

Syl
XI Cl: period IV och övergång till V

Tabell 2. Bronser från gravarna; typbestämningar, date
ringar och avbildningar av fynden. Samtliga bronsföre
mål finns avbildade till höger. Skala 1:2.
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Figur 3a. Översikt över gravmiljöns två större grupper av 
gravar, vägarna, rester av stensträngar samt gravmiljöns 
”startpunkter” med spåren av de tidigast daterade be- 
gravningssritualerna.

monumentets kantränna ligger i det dokumentera
de vägsegmentets förlängning.

Fördelningen av större gravmonument inom 
området är ojämn. Man kan direkt se att alla stör
re monument är koncentrerade till gravmiljöns 
östra del. Det mest framträdande monumentet i 
gravmiljöns västra del är hög 7, vilken framstår 
som anspråkslös i jämförelse med raden av högar 
och husgravar i öster. Själva gravarna är också ge
nerellt sett mer utspridda i öster än i väster, vilket 
naturligtvis har med monumentens storlek att 
göra. Man kan alltså säga att gravmiljön består av 
två delar; dels en gravfältsdel i väster där många 
gravar utan mer anslående gravmonument sam
lats inom en mindre yta, och dels en gravfältsdel i

öster där gravarna är utspridda över en större yta 
och generellt är knutna till större monument.

De gravtom ma ytorna visar, som diskuterades 
ovan, att området med gravar kan betraktas som 
väl avgränsat åt de flesta håll. Det är också intres
sant att se att ett gravtomt område i gravmiljöns 
södra del tycks kunna visa på ett gränsområde 
mellan den västra gravfältsdelen och den östra. I 
det gravtomma området finns en större grop, som 
eventuellt är spåren efter en sandtäkt, samt ett 
stolphål och vad som kan vara spåren av en sten
sträng.

Därmed har vi sammanfattningsvis identifierat 
en gravtät västlig gravgrupp utan större monu
ment. Denna grupp begränsades norrut av den

116



19844 • 9295

9182
Väg 12065

Hög 1319783 /
\12036

Hög 1600

17461 7801 7824 7852
10517 Väg 1194817247 >HUS 2

17490•8663

15515-
491 * 1053 * Hus 3

TŚ1236

Hus 1
•8840

Årderspår
Väg 2171

Grav
I I Bålplats 

M Stensträng30 Meter

daterade gravarna återfinns inom tre olika områ
den (fig. 3a-b):

1 Längst norrut i den östra gravgruppen finner vi 
urnegraven 19844, som enligt en 14C-datering 
anlades under övergången mellan period III 
och IV (tab. 1). Graven ligger strax intill grav
komplexet hög 2, som inbegriper centralgraven 
9295, en kantränna och en eventuell sekundär- 
grav i denna. Vi har inga möjligheter att datera 
detta gravkomplex med ledning av 14C-analys 
eller fynd, men gravskicket i centralgraven, där 
de brända benen placerats samlade i en skelett- 
gravsstor nedgravning, indikerar tydligt en be
gravning i övergången mellan äldre och yngre

Figur 3b. Översikt över gravmiljön med samtliga relevan
ta anläggningar.

öst-västliga vägen 11948, från vilken den skilj des 
av en stensträng. Den avgränsades mot den östra 
gravgruppen av ett gravtomt område där olika an
läggningar antyder att tydliga gränsmarkeringar 
funnits. Vi har också identifierat en östlig och yt- 
mässigt större gravgrupp som kännetecknas av en 
serie större monument och en större spridning av 
gravar. Den östra gravgruppen anknyter tydligt 
till den öst-västliga vägen, men har inte begrän
sats norrut av denna. Den östra, monumentala 
gravgruppen har det visuellt mest exponerade lä
get såväl i förhållande till vägsträckningen som till 
Gualövsåsens sluttning åt öster.

Gravmiljön började alltså användas under den 
senare delen av bronsålderns period III. De tidigast
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bronsålder, troligen under sen period III (jfr ex
empelvis Strömberg 1975).

2 I den östra gravgruppens centrala del finns den 
skelettgravsstora nedgravningen 9663, där 
brända ben deponerats på ett likartat sätt som 
i 9295. I graven fanns dessutom ett bronsrör 
som kan dateras till period II—III, vilket i detta 
fall bör placera den i sen period III. Strax intill 
denna grav finns urnegraven 10517, som enligt 
en 14C-datering kan dateras till period III (tab. 
1). En sådan datering förefaller med ledning av 
keramik och gravskick osannolik, men kan i 
varje fall indikera att graven hör till en tidig 
fas.

3 I den västra gravgruppen finns urnegravarna 
14628 samt 21003, vilka enligt l4C-dateringar 
båda hör till sen period III eller tidig period IV 
(tab. 1). Nästan mitt emellan dessa båda gravar 
fanns dessutom den delvis stenfyllda och ske
lettgravsstora gropen 21236. Gropen var på 
olika sätt mycket lik den tidigare nämnda gra
ven 9663, i synnerhet vad gäller raden av stör
re stenar i ytan och kan förmodas vara rester
na av ytterligare en grav från sen period III av 
samma slag som 9295 och 9663.

De tydliga startplatserna för begravningarna i om
rådet är belägna ca 30-50 m ifrån varandra. Detta 
faktum är enligt vår mening ett tydligt tecken på 
att i princip hela gravmiljön togs i bruk mer eller 
mindre samtidigt. Inom det östra området var det 
tydligen betydelsefullt att tidigt anknyta till de två 
vägarna, av vilka den nordligaste verkar ha tagits 
ur bruk i samband med eller något efter det att en 
tidig grav anlades i anslutning till vägen.

Av de två bronsåldersvägarna kan man med 
ledning av gravmiljöns rumsliga organisation på 
goda grunder anta att den sydliga var den mest be
tydelsefulla. Av alla startpunktsgravarna är det 
faktiskt också de två tidigaste gravarna längs den
na väg som verkar mest likartade i konstruktio
nen, om nu 21236 verkligen var en grav. Grav 
9663 skulle med ledning av gravgåvan i form av 
ett bronsrör kunna förmodas vara graven för en 
kvinna och den bålplats som troligen kan förknip
pas med 21236, 7801, innehöll intressant nog ock
så de brända benen från en kvinna. Med ledning 
av dessa likheter och de mycket likartade place
ringarna, kan man förmoda att det är just dessa 
två gravar som är att betrakta som ”grundargra- 
varna” inom de båda gravgrupperna. Båda har

placerats strax söder om den betydelsefulla, södra 
vägen och båda är sannolikt gravar för kvinnor.

Den horisontella stratigrafin inom den västra 
gravgruppen är med ledning av de många date
ringarna tydlig. Några ytterligare gravar anläggs 
först nära startplatsen i gravgruppens centrala del, 
därefter fortsätter man att begrava västerut i om
rådet. Graven 6697 i gruppens västligaste del kan 
dateras till period V och bör vara en av de senaste 
gravarna i området.

I gravfältets östra del karakteriseras utveck
lingen efter anläggandet av en serie större monu
ment. Om vi utgår ifrån att 9663 var en grundar- 
grav, så anlades de större monumenten inom grav
gruppen därefter i en följd från norr till söder, 
med en sista monumental konstruktion i norr, vil
ken alltså bröt mönstret. Att döma av dateringar
na anlades alltså komplexet hög 2 först i norr. 
Därefter kom hög 1600, och sedan den största och 
nordligaste husgraven, hus 2. Troligen anlades se
dan de andra två husgravarna, hus 1 och 3, efter 
varandra i riktning söderut. Olika förhållanden 
tyder, som diskuteras nedan i beskrivningen av 
husgravskomplexet, på detta. Ett mindre antal 
gravar utan större monument anlades strax öster 
respektive väster om de stora husgravarna söder 
om vägen.

Det sista större monumentet inom den östra 
gravgruppen var en husgrav med hög, där urne
graven 9611 och anslutande väggränna 12016 
hade anlagts vid hög 13 i norr. Nordost om denna 
konstruerades även urnegraven 9182 och förmod
ligen även de två urnegravarna 21197 och 21033 i 
den senaste fasen av den östra gravfältdelens an
vändning. Till slutfasen hör även två bålplatser i 
toppen av hög 1600 utan kända urnegravar. En 
14C-datering från en av dessa bålplatser visade på 
sen period V eller period VI (tab. 1), men det finns 
god anledning att anta att bålplatserna snarare 
ska sättas i samband med de andra gravarna på 
platsen och troligast då gravmiljöns allra senaste 
fas.

LÄMNING ARNA AV 44 
BEGRAVNINGSSRITUALER FRÅN SEN 

PERIOD III TILL TIDIG PERIOD V

Den utbredda föreställningen om att gravfälten 
haft gemensamma bålplatser där de döda brändes 
för att sedan placeras i urnor någon annanstans 
har haft ett stort genomslag eftersom man väldigt

118



sällan har kunnat identifiera bålplatser. Den välbe- 
varade Gualövsmiljön belägger emellertid på ett 
tydligt sätt att gravarna haft individuella bålplat
ser, och att gravurnorna med de insamlade brända 
benen från dessa vanligen placerats i eller väldigt 
nära bålplatsen. Så fungerade brandgravskicket 
här och det kan jämföras med andra exempel från 
en lång rad andra platser, vilka sammantaget visar 
att detta var den vanliga situationen under yngre 
bronsålder (se Svanberg denna volym).

I diskussioner om brandgravskicket skiljer man 
vanligen på begrepp som urnegrav, urnebrand- 
grav, brandlager, benlager och så vidare. Vi menar 
att dessa begrepp är meningslösa, eftersom de inte 
beskriver olika gravskick, utan bara beskriver hur 
de lämningar av delar av begravningssritualer som 
påträffas ter sig för utgrävaren. Som vi har argu
menterat för tidigare (Arcini & Svanberg 2005), 
så fungerade brandgravsritualerna under yngre 
bronsålder vanligen så att man först anlade och 
brände ett gravbål, därefter plockade man ur stör
re delen av de brända benen ur detta och placera
de dem i en benbehållare som sedan sattes ner i 
själva bålet eller i en särskild grop som grävdes i 
eller intill detta. Därmed finns det egentligen en
dast två olika slags anläggningsspår av sådana ri
tualer; bålplatser och själva gravgroparna med el
ler utan bevarade benbehållare.

Gravgroparna placerades alltså i eller nära bål
platserna. Om bålrester råkat komma ner i grav
gropen eller inte är av visst intresse, eftersom det 
kan illustrera hur pass nära själva bålet graven 
placerats, men eftersom det inte handlar om olika 
slags gravskick är det inte rimligt att skilja ”urne- 
gravar” från ”urnebrandgravar” i något principi
ellt avseende. Lämningarna av bålplatser kan se 
olika ut beroende på hur själva bålet varit upp
byggt och på hur pass väl bålplatserna bevarats. I 
många fall kan man belägga att bålkonstruktio
nerna involverat mindre, jordgrävda stolpar och i 
andra fall verkar man ha använt stenar i bålens 
uppbyggnad. Karakteristiskt för lämningarna av 
bålen är att de innehåller träkol, sot och små 
mängder brända ben.

I linje med denna förståelse av brandgravskick
et kommer vi här bara att skilja på tre olika sorters 
spår av de begravningssritualer som diskuteras:

- Gravar, med vilket vi menar gropar eller ned-
sättningar i bål med urnor eller andra behålla
re som innehåller urplockade, brända ben.

- Bålplatser, med vilket vi menar olika spår av 
platserna för gravbålen.

- Rester av bålkonstruktioner, med vilket vi me
nar stolphål och stenkonstruktioner som säkert 
eller sannolikt är spåren av gravbålsanlägg- 
ningar. Dessa spår är alltså delar av bålplatser
na och egentligen inte en särkild anläggnings
typ.

Vi har identifierat spåren av 44 begravningssritu
aler i Gualöv (tab. 3). Det rör sig om 37 gravar, av 
vilka 34 innehöll urnor av keramik (för exempel 
se fig. 4-9). Två stycken, grav 9295 och 9663, 
innehöll koncentrationer av ben som visar att det 
rört sig om benbehållare som förmultnat, och slut
ligen en anläggning, 21236, som är en osäker grav 
i vilken inga ben påträffades (se ovan). I 21 fall 
kunde dessa gravars bålplatser identifieras med 
större eller mindre säkerhet. Dessutom finns sju 
bålplatser för vilka inga gravar påträffats.

Redan med ledning av dessa 44 begravningss
ritualer kan vi alltså säga att vi arkeologiskt inte 
kunnat finna sju gravar och 16 bålplatser, trots att 
dessa med största säkerhet funnits inom ytan. Det 
är alltså av största vikt att poängtera vikten av be- 
varingsförhållanden om man vill försöka förstå 
brandgravskicket. Gualövsplatsen var sällsynt väl- 
bevarad och undersöktes med detaljerade, moder
na metoder. Ändå är det uppenbart att den till sto
ra delar förstörts och att vi misslyckats med att 
identifiera flera gravar och bålplatser.

Gravurnorna hade placerats i bålgropar eller 
andra mindre gropar. Flera av groparna hade nå
gon form av stenskoning, medan de enda riktiga 
stenkistorna var förbehållna de exklusiva gravar
na 17479 och 17490 i den största husgraven, hus 
2. Benmaterialet från urnor och bålplatser var 
mycket välbevarat och har medgivit den osteolo
giska bestämningen av såväl ålder som kön och 
förekomsten av djurben för de allra flesta begrav
ningsritualerna (tabell 4).

I ett stort antal av urnorna påträffades i sam
band med pollen- och makrofossilanalyserna små 
fragment av ett poröst, förkolnat material. Björn 
Gedda (b denna volym) argumenterar för att det 
kan röra sig om rester av förkolnat bröd. Benen i 
urnegravarna var över lag väl rensade från träkol 
från bränningen. Det är därmed troligt att frag
menten kommit dit efter bränningen och tankarna 
rör sig då genast mot gravgåvor eller offer, där de 
förkolnade resterna suttit på eller varit en del av
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Begravnings
ritual

Grav Bålplats 
(x=urnegrop 
med bål
rester)

Urnans förhållande till bålplatsen

bålplats ej urna i eller i urna nära
identifierad kanten av bål bål (avstånd)

Rester av bålkonstruktioner

1 474
X

2 482 X

3 491 X

4 525 X

5 645 19743 1,3m 4 stenar

6 1053 X X

7 1060 X

8 6697 X X stolphålen (?) 6720, 6672,
1546, stenar?

9 6746 X

10 7365 X x (ej korrekt 
inmätt, se bild)

2 stenar

11 7839 7824/7852 0,5/0,1 m stenkoncentrationer

12 8653 X X

13 8663 (8909) 1,1m stolphål 8909
14 8840 X

15 9182 X X

16 9295 X

17 9611 12036? 3m

18 9653 X

19 9663 9685? 1,2m

20 10265 10276 0,13m stolphål 19128
21 10517 X

22 14628 14119? 0,1 m stenkonstruktion

23 15515 7377 X

24 16222 14119? 0,1 m stenkonstruktion

25 17247 X X gropen 17281
26 17461 X X stolphål 16828, bendep

7174? detta ej bål

27 17479 X

28 17490 X

29 19844 X

30 21003 7824/7852 0,7/0, lm stenkoncentrationer

31 21033 X

32 21080 19882 X

33 21197 X

34 21205 19537 3,6m stolphål?
35 21217 19856, 19783 6,6m stolphål?

36 21236 7801 2m

37 23367 X X stolphål 13016
38 - 6546
39 - 7874
40 - 14245
41 - 15908
42 - 17265+17281 stolphål i lagren

43 - 21264

44 - 10039 stolphål 17217 och 17229

Tabell 3. Lämningarna av 44 begravningssritualer i Gualöv.
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Figur 4. Utgrävning av gravarna 21217, 21080 och 21205. 
Foto Sven Waldemarsson.

Figur 5. Utgrävning av grav 8663. Foto Sven Waldemars
son.

Figur 6. Grav 10517. Foto Fredrik Svanberg.

Figur 7. Grav 8653. Foto Fredrik Svanberg.

Figur 8. Grav 1053. Foto Lars Salminen.

Figur 9. Grav 17479. Foto Lisa Pålsson.
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Begravnings

ritual

Grav/bålplats Ålder Kön Djur

1 474 V K
2 482 V+späd/barn Lamm
3 491 V
4 525 V Lamm
5 645/19743 V K Hund, 2 lamm
6 1053 V K Lamm
7 1060 18±6mån
8 6697 V Lamm
9 6746 12-15
10 7365 12-14 Lamm
11 7839/7824 el. 7852 V M
12 8653 spädbarn
13 8663/(8909) 17-20 K Lamm?
14 8840 V M Lamm
15 9182 V M Lamm
16 9295
17 9611/12036? V+tonåring M Lamm
18 9653 5-6 Lamm
19 9663 /9685? V
20 10265/10276 V
21 10517 18±6mån Lamm
22 14628/14119? Spädbarn
23 15515/7377 V M Lamm
24 16222/14119? Spädbarn
25 17247 18±6mån
26 17461 V Lamm
27 17479 V M Lamm
28 17490 8-10 Lamm
29 19844 V M Lamm
30 21003/7824 el. 7852 V K
31 21033 V+ca 9
32 21080/19882 14-15 Lamm
33 21197 spädbarn
34 21205/19537 V+24±8mån K? 2 Lamm
35 21217/19856, 19783 10-15 Lamm
36 21236/7801 V+späd/foster Lamm
37 23367 V M Hund, Lamm
38 /6546 V Hund
39 /7874
40 /17265 V K Lamm
41 /21264 10-14 Lamm
42 /10039
43 /14245 V
44 /l5908 V

Tabell 4. Osteologiska bestämningar av ålder, kön och förekomst av djur. V = vuxen.

det man nedlagt. Vilka typer av brända produkter 
kan man då tänka sig att fragmenten är delar av? 
Vad vi vet är att förutom träkolsfragmenten, har 
även förkolnade sädeskorn påträffats. Bröd som 
bakas på en häll eller över öppen eld blir ofta sved
da i kanterna. Om sådant bröd placerats i gravur
nor som de i Gualöv, nedgrävda i en vattengenom-

släpplig sandmark, skulle efter en kort tid endast 
de svedda kanterna med eventuella brända sädes
korn finnas kvar. Att man placerat bröd som grav
gåvor i urnorna förefaller alltså mycket möjligt 
och skulle på ett tillfredställande sätt kunna för
klara både förekomsten av det porösa förkolnade 
materialet och de brända sädeskornen.
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HUSGRAVAR OCH HÖGAR

Inom den östra gravgruppen dokumenterades sex 
större monument. Med ledning av de dateringar 
som gjorts av 14C-prover, bronser och gravskick 
kan man säga att de anlades i en relativt tydlig se
rie:

Monument
1 Hög 2 med centralgraven 9295 (sen period III)
2 Hög 1600 med flera gravar i omgångar (1130— 

1000 f. Kr. [,4C])
3 Husgraven hus 2 + gravar 17479 och 17490 

(1070-890 [l4C])
4 Husgraven hus 3 med en förstörd grav (?)
5 Husgraven hus 1 med grav 23367 (period IV/ 

övergången till V)
6 Husgraven 12016 med hög 13 och grav 9611 

(980-800 [14C])

Termen ”husgrav” syftar här på gravmonument i 
vilka en tydlig hussymbolik kommit till använd
ning. Kalibreringarna av 14C-dateringarna har 
gjorts med hjälp av OxCal v3.9, och anges med 2a 
sannolikhet (se tab. 1).

Den exakta dateringen av hög 2 är tyvärr osä
ker, men om man utgår från att den är en del av 
gravfältet och alltså en del av en serie gravmonu
ment inom en familjegravplats, så bör den date- 
ringsmässigt hänga ihop med de andra monumen
ten. Detta antagande får stöd av dateringen av den 
närmaste graven, 19844, som daterades av ett 14C- 
prov till tidsperioden 1260-930 f. Kr., med störst 
sannolikhet för tiden 1220-970 f. Kr., det vill 
säga andra hälften av period III och första hälften 
av period IV. Efter hög 2 följer hög 1600 och den 
största husgraven, hus 2. Dateringen av båda dessa 
monument har gjorts genom en s.k. kombinerad 
analys av 14C-dateringar i programmet OxCal 
v3.9. Totalt användes fyra dateringar från brand
lager och urnor i högens första fas, och två date
ringar från grav 17490. Därefter har sannolikt de 
övriga två husgravarna anlagts söderut i en serie. 
Detta motsägs inte av deras inbördes stratigrafi, 
utan är snarare sannolikt med utgångspunkt i 
denna. De bästa argumenten är dels att hus 1 del
vis verkar ha förstört vad som bör ha varit bålplat
sen för graven i hus 3, dels att rakkniven från grav 
23367 i hus 1 är av en typ som generellt verkar lig
ga något senare i tiden än bronserna från hus 2 
längre norrut. De nu diskuterade fem monumen
ten anlades alltså sannolikt i en serie från norr till

söder. Slutligen anlades i den östra gravgruppens 
norra del husgraven 12016 med hög 13 som det 
sista monumentet.

Denna serie om sex monument omspänner då 
tiden från omkring ca 1200-1100 f. Kr. till något 
efter år 900 f. Kr., vilket innebär att en använd
ningstid på ca 250 år är trolig. Därmed anlades en 
monumentalgrav i snitt ungefär vart 40 :e år, vilket 
motsvarar en generation inom familjegravplatsen. 
Vi ska nu gå över till att beskriva och diskutera de 
enskilda monumenten inom den östra gravgruppen 
mer i detalj. Därefter kommer vi även in på en dis
kussion av den västra gravgruppens monument.

HÖG 2

Högen var ca 9x9 m stor (fig. 10-11) om man räk
nar kantrännans yttre begränsning som dess tota
la utbredning. Till denna utbredning tillkommer 
en utbuktning i nordväst med en förmodad sekun- 
därgrav som skar rännan, i vilken dock inga ben 
påträffades. Området innanför kantrännan var ca 
6x7 m stort. Rännan var ofullständig i öster, men 
omgav ett område i vars mitt fanns centralgraven 
9295, anlagd vid ett markfast stenblock. Inga 
gravgåvor hittades i graven och av de brända be
nen fanns endast en smulig klump i mitten av gro
pen. Benen kunde därför inte analyseras osteolo- 
giskt. I nordost, strax utanför kantrännan, fanns 
en grop som kan förmodas vara en täktgrop för 
högfyllning.

HÖG 1600

Högen hade en största utbredning av ca 14x13 m 
och dess bevarade höjd var drygt en meter. Högen 
hade en komplicerad uppbyggnad av olika sandla
ger och hade konstruerats i flera faser. Den inne
höll flera olika gravar och andra konstruktioner 
(fig. 12-14). Ett schakt grävdes i högen redan i 
samband med förundersökningen, varvid urne
graven 645 påträffades och grävdes ut. I samband 
med slutundersökningen torvades hela högens 
växtskikt av med hjälp av grävmaskin. Därefter 
grävdes hela högen ut.

På platsen fanns från början en äldre markho
risont. Området innanför kantkedjan bestod av 
ett gråbrunt lager. Detta lager visade sig i profil 
bestå av ett övre ljusare grått skikt och ett undre 
mörkare grått skikt. Om detta tvåskiktade lager 
var en överlagrad äldre markhorisont, eller om
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Grav?

Figur 10. Översiktsplan av hög 2.

Figur 11. Foto från söder av hög 2. Foto Fredrik Svan
berg.

den översta markhorisonten grävts bort och ett 
tunt lager påförts, kunde inte avgöras. De prelimi
nära tolkningarna av högens konstruktionsfaser 
och av hur bålplatser och gravar hänger ihop som 
tidigare presenterats (Svanberg 2003) har visat sig 
vara delvis oriktiga och här presenteras en ny be
skrivning där konstruktionen av högen delats in i 
tre huvudfaser (fig. 13):

Fas 1. Området innanför den cirkel i vilken kant
kedjan av stenar senare placerades röjdes av och 
jämnades till. Den låga kantvall som var belägen 
utanför kantkedjan kom sannolikt till vid denna 
tidpunkt och består förmodligen i huvudsak av 
det avröjda förnaskiktet. Kantvallen innehöll även

en mängd knytnävsstora och mindre stenar som 
måste ha förts till platsen, eftersom den lokala 
marken inte innehöll särskilt mycket naturlig sten. 
På den äldre markhorisonten konstruerades tre 
gravbål: 19882, 19537 och längst i väster ett bål 
vilket till stor del förstörts av ett rotsystem och av 
vilket endast brandgroparna 19856 och 19783 
återstod. Bålen brändes, plockades ur, och de 
brända benen placerades i tre mycket snarlika ur
nor: 21080, 21205 och 21217, vilka i sin tur sattes 
ner i en grop som har grävts ned i brandlagret/ 
gravbålet 19882. Den osteologiska analysen visar 
att bålplatser och urnegravar kan kopplas ihop 
enligt följande (se också Arcini denna volym):

Bål 19882—> urnegrav 21080 (14-15 årig individ 
+lamm)
Bål 19537—> urnegrav 21205 (vuxen kvinna(?)+ 
spädbarn+2 lamm)
Bål 19856 +19783—> urnegrav 21217 (10-15 årig 
individ+lamm)

De båda gravarna med tonåringar hade båda ut
rustats med varsin liten kniv av brons, medan den 
begravda kvinnan(?) med det lilla barnet hade fått 
med sig en kniv, en syl och en pilspets av brons. De 
tre knivarna är mycket likartade och de tre gra
vurnorna var också synnerligen lika. Enligt den 
keramikteknologiska analysen är kärlen så pass 
lika att man kan på goda grunder kan förmoda att 
de tillverkats samtidigt (Brorsson & Hulthén den
na volym). Det förefaller mycket troligt att de tre 
gravbålen brann samtidigt. Detta är sannolikt 
med tanke på den samhörighet som tydligt indike- 
ras av likheten mellan gravurnor och fynd samt 
att de tre gravkärlen placerats intill varandra i 
samma grop. Det är också högst troligt att det rör 
sig om fyra individer ur samma familj och därmed 
står vi förmodligen inför en familjetragedi där 
nästan hela den familj som den östra gravgruppen 
bör representera slogs ut på en och samma gång 
eller under en mycket kort tid. De tre bålplatserna 
var med undantag för den rotförstörda västra plat
sen väl bevarade. I varje fall det östliga brand
lagret med de tre nedsatta gravurnorna hade täckts 
över av ett tunt lager av ljusgul sand.

Fas 2. En tid senare återvände man till platsen för 
att konstruera ytterligare en grav. En relativt gles 
men tydligt cirkulär kantkedja, ca 10,5 m i diame
ter, byggdes i samband med begravningssritualen.
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Figur 12. Foto från väster av hög 1600. Foto Sven Walde- 
marsson.

Det kan inte säkert avgöras om kantkedjan anla- 
des innan eller efter bränningen av gravbålet, men 
den överlagrades i varje fall delvis av det sandlager 
i vilket gravurnan senare sattes ner. Den nya bål
platsen, 19743, bör ha placerats här av människor 
med kännedom om den exakta placeringen av de 
tre äldre bålplatserna, eftersom den respekterar 
dessa. Fyra större stenar kan knytas till bålplatsen 
och de kan antas ha varit delar av bålkonstruktio
nen. Det välbevarade bålet grävdes ut i åtta mindre 
rutor, vilket visade sig ge mycket intressanta resul
tat (se Arcini denna volym). På bålet hade en vux
en kvinna bränts tillsammans med en hund och 
båda har varit placerade på varsitt lammskinn. 
Större delen av de brända benen av kvinnan och 
fotbenen från lammskinnen hade plockats ur 
brandlagret, men hundbenen hade mestadels läm
nats kvar i detta. De urplockade benen hade place
rats i urnan 645. Tyvärr förstördes gravurnan till 
stora delar när förundersökningsschaktet drogs in 
i högen och en del av de förstörda delarna hamna
de på dumphögen utan att kunna återfinnas. Det

kan därför inte avgöras om det funnits bronsföre
mål i urnan eller inte. Urnan har satts ned ca 1,3 m 
från bålet, men först efter det att bålplatsen och 
sannolikt större delen av området innanför kant
kedjan täckts av ett flera decimeter mäktigt lager 
av ljusgul sand, lager 16005, från någon av de stör
re sandtäktsgroparna norr och väster om högen. I 
samband med urnenedsättningen grävdes även en 
märklig böjd ränna i det av kantkedjan inringade 
områdets västra del. Rännan hade grävts från top
pen av det påförda sandlagret och ända ner i bot
ten av högen, där den skar brandlagret 19537. Dess 
ena kant tangerade precis brand lagret 19856. Rän
nan bör ha med nedsättandet av urnan 645 att 
göra, men det är svårt att säga precis hur. Det tro
ligaste är att det liksom var fallet med den långa 
ränna som dokumenterade i anslutning till hög 13, 
var frågan om någon slags mindre husgravs- eller 
dödshuskonstruktion. Efter nedsättandet av urnan 
645 och de ritualer som hade med denna händelse 
att göra täcktes en stor del av högen av ytterligare 
sandlager.
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Figur 13. Översiktsplan över botten av hög 1600 och ett 
försök till fasindelning.
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Figur 14. Begravningssritualen med båtplatsen 19743 och graven 645.

Fas 3. I ett senare sammanhang grävdes en stor 
grop i högens mitt. Gropen innehöll en komplice
rad lagerföljd som antydde att den fyllts på i flera 
omgångar och förmodligen grävts om. Det kan 
röra sig om en plundringsgrop som kom till redan 
under bronsåldern. I ytan innefattade den stora 
gropen bålplatsen 15908.1 denna fas tillkom även 
bålplatsen 14245 i högens yta samt en mindre 
grop i högens norra del som endast dokumentera
des i den nord-sydliga profilen.

DET SÖDRA HUSGRAVSKOMPLEXET, HUS 1-3

Husgravskomplexet framträdde som ett ca 27x30 
m stort område med kulturlager, nedgrävningar 
och stenkonstruktioner (fig. 15-18). Det visade sig 
att det fanns tre större husgravar inom komplexet 
och dessa avtecknade sig som ”golvlagerområden” 
avgränsade av mer eller mindre väl synliga kant
kedjor av stenar. Utanför golvlagren fanns ”vägg
områden” som var ca 1-3 m breda. ”Väggområde
na” framträdde som mörka partier i hus 1 och hus 
3, medan de bestod av vallrester respektive orange 
sand i hus 2. Husgravarna var i sin helhet ca 30x12, 
20x7 respektive 7,5x3,5 m stora, medan golvlager- 
områdena var ca 25x5,5 m, 17x4,5 m respektive 
6,3x2,3 m stora.

Komplexets huvudsakliga beståndsdelar var 
alltså de tre husgravarna med sina kantkedjor. 
Inom komplexet fanns även de två större nedgräv- 
ningarna A766 och A903. Husgravarna visade sig

bestå av stora, trågformade nedgrävningar som 
försetts med stenskoningar eller kantkedjor. Inga 
som helst spår av eventuella stående väggar eller 
takkonstruktioner påträffades, trots att de eftersök
tes sorgfälligt. Det fanns heller inga egentliga 
”golvlager” utan husen var fyllda med naturligt 
igenfyllnadsmaterial i form av sand. Undersök
ningen visade att de stora trågformade nedgräv- 
ningarna hade omgivits av vallar av sand och jord. 
Beteckningen ”hus” och till denna beteckning 
knutna attribut som ”golv” och ”väggar” är alltså 
egentligen missvisande i konstruktionsmässigt 
hänseende. Beteckningen har dock relevans efter
som det uppenbarligen handlar om ett slags sym
boliska, husliknande gravmonument. De tre hus
gravarna var alltså monumentala anläggningar 
som konstruerats i samband med speciella begrav- 
ningsceremonier.

Områdena innanför stenskoningarna under
söktes i sin helhet. Då igenfyllnadslagren grävts 
bort rensades stenskoningarna fram och doku
menterades. Ett mycket litet antal olika anlägg
ningar, som t.ex. stolphål och gropar, framkom i 
konstruktionernas botten innanför stenskoning
arna. Det visade sig att stenskoningarna inte var 
helt bevarade, utan att en relativt omfattande sten- 
täkt förekommit. Med ledning av de ovan nämnda 
l4C-dateringarna av stolphålet A16085 i den cen
trala delen av hus 2:s östra del kan stentäkten san
nolikt hänföras till vikingatiden. Vad gäller vall
områdena utanför stenskoningarna, så visade det
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Figur 15. Det södra husgravskomplexet från väster. Till 
höger syns kantkedjan till hus 1 och de tre stora grå om
rådena är från höger den naturliga fyllningen i hus 1, den 
naturliga fyllningen i den stora gropen 903 samt längst åt 
vänster den naturliga fyllningen i hus 2. Foto Sven Wal- 
demarsson.

sig att den mörka horisont som fanns runt hus 1 
med största säkerhet var en äldre markhorisont, i 
vilken den stora trågformade nedgravningen alltså 
grävts ner. Under resterna av vallen söder om hus 
2 framkom rester av samma äldre markhorisont 
och den fanns även runt hus 3. Gravar påträffades 
i direkt anslutning till hus 1 och hus 2. I anslut
ning till hus 3 fanns vad man kan tolka som res
terna av ytterligare en gravanläggning. Utveck
lingen i området kan delas in i fyra huvudfaser:

Fas 1. Över hela det område som huskomplexet 
omfattade fanns primärt en äldre markhorisont. 
Denna horisont har även funnits väster, norr och 
öster om hus 2. En sådan tolkning styrks av de år
derspår som kunde identifieras i den annars orörda 
marken som legat under hus 2:s norra vall. Flera 
grävenheter runt hus 1 och 2 undersöktes i den 
äldre markhorisonten. I några av dessa påträffades 
bearbetad flinta, vilken knappast är samtida med 
husgravarna, utan kan antas indikera mindre om
fattande aktiviteter i området under mesolitikum

och neolitikum (muntlig uppgift Bo Knarrström). 
De årderspår som dokumenterades på olika plat
ser runt huskomplexet visar att den äldre markho
risonten i området hade ärjats. Kanske kan detta 
förklara varför markhorisonten i just detta områ
de var så pass mörk som den var. Den skilde sig i 
detta avseende från den ljusare, äldre markhori
sont som fanns över i princip hela slutundersök
ningsområdet. Ärjningen av området bör ha med 
anläggandet av husgravarna att göra och förmod
ligen ärjade man innan anläggandet av gravarna, 
även om detta inte kan bevisas på basis av doku
mentationsmaterialet.

Fas 2. Den stora rektangulära och trågformade 
nedgravningen för hus 2 grävdes. Konstruktionen 
anslöt med största säkerhet till vägen 11948, som 
låg just norr om vad som måste ha varit sträck
ningen av dess norra vall. I kanten av den stora 
nedgravningen fanns en ränna. 7500, i vilken 
många av kantkedjans stenar var nedsatta. Denna 
ränna har en intressant relation till gropen 11017
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Figur 16. Översiktsplan över det södra husgravskomplexet.
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i vilken de båda urnegravarna 17479 och 17490 
var nedsatta. Rännan har nämligen en utlöpare 
som verkar tydligt relaterad till gravgropen. Vilken 
av dessa som grävdes först kan inte avgöras, men 
de verkar ha ett tydligt samband, vilket visar att 
huskonstruktionen och gravgropen är relaterade

till varandra. Troligen fanns gravgropen på plats 
då huskonstruktionen anlades, eftersom massorna 
till vallen som omgav husgraven, och som rimli
gen bör ha täckt gravgropen, utan tvivel har tagis 
från den stora trågformade nedgravningen. Den 
trågformade nedgravningen försågs alltså med en
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Figur 17. Östra gavelområdet i hus 2 sett från norväst. Figur 18. Hus 3 från öster. Foto Jonas Lidén. 
Foto Lisa Pålsson.

kantkedja av större stenblock, vilka komplettera
des med mindre stenar. Detta bör ha givit kon
struktionen ett stenmursliknande utseende. Sten- 
konstruktionen förstördes dock innan utgräv- 
ningstillfället och detta skedde troligen under 
vikingatiden (se ovan).

Fas 3. Strax söder om den stora husgraven, hus 2, 
anlades nu den minsta husgraven, hus 3. Det fanns 
ingen stratigrafisk relation mellan denna och hus 
2, men det är svårt att tänka sig att det lilla huset 
skulle ha konstruerats först. Det stora norra huset 
verkar tydligt relaterat till vägsträckningen 11948 
och den äldre graven 9663, vilka var de primära 
konstruktionerna på platsen (fig. 3b). Dess västra 
ände slutar också nästan precis lika långt åt väster 
som hög 1600 i norr, vilken ju också föregick hus
graven. Förmodligen hade man också en bestämd 
uppfattning om de stora husgravarnas proportio
ner och dessa förhållanden sammantagna skulle 
då innebära att man skulle ha ”passat in” den sto
ra, norra konstruktionen i en lucka mellan vägen 
och den minsta husgraven, vilket förefaller osan
nolikt. Det enda rimliga verkar vara att den lilla 
konstruktionen anslutit till placeringen av den sto
ra. Husgraven hus 3 hade konstruerats på precis 
samma sätt som hus 2, fast i mindre skala. En stor 
del av dess inneryta och södra del hade förstörts 
av sentida rotsystem, vilket var beklagligt efter
som dessa förmodligen förstört en eventuell grav 
som kan ha funnits där. Att det skulle ha funnits 
en grav indikeras av att det strax utanför kon
struktionens södra vall fanns vad som kan tolkas 
som resterna av en bålplats. Denna bestod av två 
stolphål och vad som bör vara en bålgrop, 10039, 
vilken innehöll brända ben. Vi kommer strax ock
så in på andra belägg som tyder på att man vid

konstruktionen av den sydligaste husgraven delvis 
förstörde bålplatsen ifråga.

Fas 4. Ett par meter söder om hus 3 grävdes nu ett 
dike som markerade den norra ytterbegränsningen 
av den vall som skulle omge hus 1. Detta dike 
svänger av åt söder just då det träffar det sydvästra 
hörnet av hus 3, vilket tyder på att diket, och där
med hus 1, anlades efter hus 3. Just där diket ver
kar sluta så är den ovan nämnda bålplatsen belä
gen, och det kan anses som mycket sannolikt att 
lämningarna av bålplatsen delvis förstördes av di
ket. Detta indikeras bl.a. av att små mängder brän
da ben påträffades i ett flertal grävenheter i den 
äldre markhorisoten just i denna östra del av om
rådet för hus 1. Dessa ben tolkades inledningsvis 
som utströdda ben från ett offer i samband med 
konstruktionen av hus 1, men det är mera sanno
likt att de härrör från den förstörda bålplatsen. 
Just i det nordöstra hörnet av den trågformade 
nedgravningen för hus 1 framkom en liten grund 
grop med en mindre koncentration av brända ben, 
23351. Dessa ben skulle hypotetiskt kunna härrö
ra från bålplatsen, som kanske påträffats och ta
gits tillvara i samband med konstruktionen av det 
nya huset och därefter deponerats på ett respekt
fullt sätt. Den sydligaste stora husgraven konstrue
rades på samma sätt som de övriga två: en stor 
trågformad nedgravning grävdes, och massorna 
lades upp som vallar samt försågs med en inre 
kantkedja. Söder om hus 1 fanns en långsträckt 
grop, 766, vilken säkert också har med sandtäkt 
att göra. Tre och en halv meter öster om det syd
västra hörnet av kantkedjan påträffades en grop i 
vilken en urnegrav placerats, 23367. Det fanns 
mindre mängder av bålrester i gropen, vilka tydligt 
verkade ha fyllt gropen från norr. I denna riktning
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fanns också ett stolphål, som med ledning av en 
träkolsbemängd fyllning kan antas ha varit en del 
av bålkonstruktionen. Det är mycket intressant 
att notera att den stora trågformade nedgravning
en alltså till största delen har förstört bålplatsen. 
Gravgropen med urnan var belägen precis där hu
sets kantkedja hade gått. Den senare saknades 
dock just här, liksom i större delen av hus 1 och 
detta är med största sannolikhet ett resultat av 
stentäkt på platsen. Det är uppenbart att huskon
struktionen konstruerades i full medvetenhet om 
graven och i direkt relation till denna. Det ska 
slutligen nämnas att en av kantkedjestenarna i hus 
1 var försedd med en lätt skålformad inhuggning i 
överytan (besiktning i fält av hällristningsinvente- 
rare från Botark). Den lilla fördjupningen var kan
ske för liten för att betraktas som en skålgrop i 
egentlig mening, men något liknande var det i var
je fall frågan om.

Det här är huvuddragen i det södra husgravs- 
områdets tillkomsthistoria. Det återstår bara att 
nämna att tunna flygsandslager kunde dokumen
teras längs innerkanterna i de två stora husen, vil
ket kan tolkas som en initial igensandning medan 
de stod öppna. I ett tidigt stadium av huskonstruk
tionernas utveckling - det vill säga innan igen- 
sandningen började - tillkom ett litet antal min
dre nedgrävningar av olika slag inuti dem. I hus 2 
dokumenterades från en långt senare fas tre små 
stolphål, varav 16085 alltså är vikingatida, en 
grop samt en stenkoncentration. I hus 1 framkom 
ett osäkert pinnhål, vilket måste anses vara av be
gränsat intresse.

HUSGRAVEN 12016 MED HÖG 13

Själva högen var ca 9x9 m stor (fig. 19-20). Den 
bestod huvudsakligen av sandlagret 14639. Detta 
lager avgränsades åt alla håll av en mörkfärgad 
rand i den sandiga omkringliggande marken. Den
na mörkfärgning bestod med största sannolikhet 
av järnutfällningar orsakade av en större vattenge
nomströmning av marken, vilken i sin tur bör ha 
berott på avrinning radiellt ut från högens mitt. 
Sandlagret hade placerats på en markyta där den 
äldre markhorisonten först grävts bort. Detta 
måste vara fallet eftersom ingen äldre horisont på
träffades under sanden. Sandlagret överlagrades 
av urnegraven 9611, samt av gropen 12036 med 
stenar och en mycket mörk fyllning, vilken kan 
förutsättas vara resterna av en bålplats. Ca 90%

av sandlagret 14639 togs bort utan att några spår 
av underliggande konstruktioner av något slag på
träffades. Sandlagret överlagrades även av den 
långa och husformade rännan 12016. Denna rän
nas västra del bildade en tydligt rundad gavel någ
ra meter sydväst om sandlagrets begränsning och 
omslöt ett större markområde i öst-västlig rikt
ning. Delar av rännan hade förstörts av en sentida 
väg genom området och dess östra gavel påträffa
des därför inte. Den senare kan dock rekonstrue
ras med viss precision eftersom de bevarade de
larna av rännan svänger av just i de östligaste be
varade delarna, precis på samma sätt som de gör i 
gaveln i väster. Rännan kan därmed anses ha om
slutit ett långsträckt, ovalt ca 35 m långt område, 
vilket som mest var ca 8 m brett och hade oriente
rats efter vägen i söder som låg några meter bort. 
Om rännan grävts för att man skulle få material 
till en låg vall eller om den fungerat som stabilisa
tor för en låg och väggliknande träkonstruktion 
av stående virke kan inte säkert avgöras, men det 
troligaste är absolut att det handlade om en låg 
vall eftersom inga stolp- eller pinnhålsliknande 
anläggningar framkom i rännans botten.

Konstruktionen av husgraven och högen kan 
sammanfattas enligt följande. Först grävdes alltså 
delar av den äldre markhorisonten bort och däref
ter fylldes den runda nedgravningen av ett stort 
runt sandlager. I sandlagrets östra del anlades ett 
gravbål, ur vilket de brända benen plockades ur 
och placerades i urnegraven 9611. Därefter anlades 
ett husgravsmonument genom att en stor rännkon
struktion med tillhörande låg vall kontruerades.

MONUMENT INOM DEN 
VÄSTRA GRAVGRUPPEN

Inom den västra gravgruppen konstruerades inga 
större eller mer anslående monument. Det enda 
klart identifierbara monumentet var hög 7 (fig. 
21). Själva högen bestod av lager 7291, vilket med 
ledning av lagrets karaktär och närmast ovala ut
bredning har tolkats som resterna av en hög av 
samma slag som sandlagret i hög 13 ovan. Lager 
7291 var ca 8,5x6,75 m stort och överlagrade 
stenpackningen 13308 samt bålplatsen 14119 och 
de två urnegravarna 14628 samt 16222. Norr om 
dessa anläggningar fanns ett likaledes överlagrat 
stolphål. Höglagret överlagrades i sin tur av urne
graven 17461 med bålplatsen 7174 samt urnegra
ven 15515 med bålplatsen 7377. I södra delen
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Figur 19. Hög 13 från sydost. Delar av rännan syns som en 
grå linje. Foto av Sven Waldemarsson.
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Figur 20. Översikt över husgraven 12016 med hög 13
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Figur 21. Översiktsplan över hög 7.

överlagrades höglagret även av den bristfälligt do
kumenterade bålplatsen för urnegraven 7365. 
Nordväst om högen låg en större grop, 25543, vil
ken kan förutsättas ha varit en täcktgrop för hög
fyllningen. Högen hade alltså konstruerats precis 
som hög 13 (se ovan) genom att den äldre mark
horisonten grävdes bort och ersattes av ett sandla
ger. De primära gravkonstruktionerna, 14628 och 
16222, har därefter anlagts och sedan täckts av en 
liten stenkonstruktion och troligen ytterligare nå
gon sand. Först senare utfördes tre ytterligare be- 
gravningssritualer i anslutning till sandlagret. Det 
är av visst intresse att högen uppenbarligen an
lagts i samband med begravningarna av två späd
barn. Först senare begravdes vuxna individer. En
ligt en 14C-datering skulle spädbarnsgraven 14628 
ha anlagts ganska tidigt, inom perioden 1320- 
1020 f. Kr., medan den norra vuxengraven enligt 
två 14C-dateringar med ungefär samma resultat 
troligast hör till tiden ca 1000-900 f. Kr. Graven 
7365 är med ledning av ett bronsfynd sannolikt 
ännu senare. Med ledning av hur gravarna ankny
ter till samma hög är det enligt vår mening troligt 
att individerna i gravarna 14628, 16222, 17461 
och 15515 hörde till samma familj och kremerades

och gravlades efter varandra. Detta ägde troligast 
rum under den andra hälften av period IV, ca 
1000-900 f. Kr.

Området kring gravarna 7839 och 21003 upp
visade flera drag som liknade det just beskrivna 
högområdet (fig. 3b). Något tydligt höglager kun
de emellertid inte identifieras, men det är enligt 
vår mening sannolikt att ett lager liknande det för 
hög 7 fanns även här. Det är intressant att se att 
flera av högarna i Gualöv alltså inte är högar i 
egentlig mening. Det verkar mer handla om ett 
slags ”begravningsplattformar” av sand. Då dessa 
täckts över, vilket måste ha gjorts eftersom läm
ningarna i dem bevarats, har de i och för sig sett 
ut som man vanligen tänker sig en mindre hög.

TVÅ FAMILJER 
DEN ÖSTRA GRAVGRUPPEN 

EN ARISTOKRATISK STORFAMILJ

Den östra gravgruppen började troligen med en 
”grundargrav” i form av begravningsritual 19 (se 
tab. 3). Spåren av denna låg strax söder om den 
öst-västliga vägen genom området och just där 
denna väg kommer upp på plattåområdet som
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Figur 22. Gualövsgravplatsen med de två gravgrupperna 
markerade.

gravmiljön låg i (se fig. 22). Den begravda perso
nen var en vuxen individ och med ledning av fyn
det av ett bronsrör troligen en kvinna. Begrav
ningen hör förmodligen till den senare hälften av 
period III, dvs. ca 1200-1100 f. Kr., men date
ringen kan tyvärr inte preciseras närmare än så. 
Som diskuterats tidigare, så är det sannolikt att de 
större monumenten inom den östra gravgruppen 
representerar en kronologisk serie där ett monu
ment per familjegeneration anlades. De flesta gra
varna inom gruppen, totalt 15 stycken, är faktiskt 
direkt knutna till de stora monumenten. Om man 
ser på den rumsliga fördelningen och dateringar
na av de övriga 14 gravarna verkar det tydligt att 
även dessa har en tydlig närhets- och daterings- 
mässig knytning till monumenten; den tidiga be
gravningsritual 29 ligger i anslutning till det tidi

ga monumentet hög 2. Begravningsritualerna med 
de senaste dateringarna, 15 och 33, ligger i anslut
ning till det senaste monumentet, husgraven med 
hög 13. Begravningsritualerna 12 och 14, som har 
en datering till den mellersta fasen av använd- 
ningsperioden, ligger i närheten av de stora hus
gravarna i södra delen, som också hör till samma 
tidsperiod.

Dateringen av enstaka gravar avviker till synes 
från detta mönster, men då det rör sig om långa 
dateringsinterva 11 och eftersom dateringar av gra
var med hjälp av såväl föremål som 14C-metoden 
har många felkällor, som t.ex. att föremål kan gå 
i arv, egenålder för 14C-daterade material, möjlig
heten av inblandning av äldre eller yngre material 
i prover, sannolikhetsberäkningar som innebär att 
5% av händelserna som dateras med 14C-metoden
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Figur 23. Indelning av den östra gravgruppen i Gualöv i 
grupper av gravar som representerar familjegeneratio- 
ner. Indelningen bygger på den tydliga serien av familje- 
monument. Varje familjegeneration begravde sina döda 
inom en viss bestämd del av gravplatsen och knöt sina 
döda till monumentet.

faktiskt ligger utanför dateringsintervallen etc, 
måste stora mönster som kan byggas på serier av 
dateringar alltid bli mer betydelsefulla än enstaka 
till synes avvikande dateringar.

I likhet med Bietti Sestieri (1992) och Neuge- 
bauer (1991), menar vi att det är mycket troligt att 
de olika generationerna av den välbärgade storfa
milj som begravde sina döda inom den östra grav
gruppen placerade de döda i ännu mindre grupper

av gravar inom den stora gruppen, vilka rimligen 
motsvarar generationer av familjen. För varje så
dan generation bestämdes alltså att en viss del av 
gravplatsen skulle komma ifråga. Inom denna del 
anlades ett stort monument över en person per ge
neration och de övriga döda inom familjen place
rades i anslutning till detta. Här kan man direkt 
jämföra med den roll som Roymans & Kortlang 
(1999, s. 48f) menar att s.k. long-beds, ett slags
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Figur 24. Generaliserat ”utvecklingschema” för storfa
miljen bakom den östra gravgruppen i Gualöv enligt den 
tolkning som diskuteras i texten. De identifierade indivi
derna med de respektive ritualernas nummer och de ge
nerationer de kan antas höra till har markerats. Indivi
der begravda i husgravar har försetts med rektangulära 
inramningar och individer för vilka högar byggdes har 
ringats in.

husgravar, spelat i holländska gravmiljöer. De me
nar att dessa var gravmonument för en succession 
av familjeöverhuvuden, till vilka även andra gra
var efter familjemedlemmar knöts.

Vi kan nu presentera ett förslag till en mer pre
cis indelning av den östra delen av Gualövsgrav- 
platsen i familjegrupper av gravar, som vardera 
kan antas representera en generation om i snitt 
mellan 30-40 år, det vill säga en tidsperiod på 
uppskattningsvis 225 år delat med sex (se fig. 23).

Vi kan också presentera ett generaliserat ”utveck
lingschema” för familjen med de identifierade in
dividerna markerade enligt vad som kommer att 
diskuteras i det följande (se fig. 24).

DEN ÖSTRA GRAVGRUPPEN: 
GENERATION 1 OCH 2

Familjens historia i området började alltså med att 
de bosatte sig i närheten av den plats där gravfältet
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efter en tid skulle anläggas. Kanske byggde man 
gården inom ett helt nytt läge eller övertog ett som 
tidigare använts. När den första personen dog efter 
en tid anlade man grundargraven, begravningsritu
al 19. Den andra generationens gravar är begrav
ningsritualerna 16, 20 och 29 i hög 2 samt den 
eventuella sekundärgraven i familjemonumentets 
kantränna (se nedan). Begravningsritualerna 20 
och 29 var osteologiskt bestämbara vuxengravar, 
medan individen i begravningsritual 16 inte kunde 
bestämmas närmare. Om föremålet i begravnings
ritual 29 verkligen var en rakkniv, vilket förefaller 
troligt, är detta förmodligen graven för huvudman
nen i familjen. Möjligen var centralgraven, begrav
ningsritual 16 i familjemonumentet hög 2, en barn
grav och anlades först, medan vuxengraven, be
gravningsritual 20, som inte kunde könsbestämmas, 
då skulle kunna vara huvudkvinnan i familjen.

DEN ÖSTRA GRAVGRUPPEN: GENERATION 3

Nästa kapitel i familjens historia bjöd på omtum
lande förändringar. De gravar som hör till denna 
generation anlades alla inom omkretsen av famil
jemonumentet hög 1600. I avsnittet om gravmil
jöns utveckling (se nedan) menar vi att det av oli
ka orsaker är mycket troligt att de tre gravbålen 
för fyra olika individer som dokumenterades i bot
ten av högen brann samtidigt eller med mycket 
korta mellanrum. Begravningsritualerna 32, 34 
och 35, vilka representerar en vuxen kvinna(P), ett 
1,5-3 år gammalt barn och två tonåringar, som 
alltså dog mer eller mindre samtidigt, bör därmed 
vara spåren av en familjetragedi. Den vuxna kvin
nan hade bränts och begravts tillsammans med 
det minsta barnet. Kvinnan hade utrustats med en 
kniv, en syl och en pilspets av brons, medan de två 
tonåringarna hade fått var sin mycket likartad 
kniv med sig i döden. Således dog större delen av 
Gualövsfamiljen under en mycket kort period. 
Här måste man börja fundera i termer av epide
mier, olyckor, våldsdåd och liknande tänkbara or
saker. Vart tog mannen och eventuella andra med
lemmar i familjen vägen? Det saknas närliggande 
samtida gravar som skulle kunna kopplas till de 
som dog i familjetragedin.

DEN ÖSTRA GRAVGRUPPEN: GENERATION 4

Vad som sedan hände är en öppen fråga. Dog hela 
familjen ut och övertogs gården av en annan familj?

Eller överlevde vissa familjemedlemmar och star
tade en ny familj? Vad vi vet är i varje fall att näs
ta familjegeneration till största delen begravdes 
söder om landsvägen, medan de tidigare hade be
gravts norr om den. Detta behöver i och för sig 
inte spela någon större roll och den nya generatio
nen fortsatte ju serien av monument från norr mot 
söder. Den följande familjegenerationen är den 
inom hela gravfältet som konstruerat de mest på
kostade monumenten och som utrustade sina döda 
med de mest värdefulla uppsättningarna av bron
ser. Familjens primära monument var husgraven 
hus 2 strax söder om vägen. I denna jordades en 
vuxen man och ett 8-10-årigt barn, begravnings
ritualerna 27 och 28. Mannen begravdes med rak
kniv, pincett, lancettformad kniv och syl, medan 
barnet hade försetts med en så kallad edsring, en 
fin kniv, en dubbelknapp och en syl. Varför just 
detta barn utrustades med en sådan spektakulär 
uppsättning bronser är en intressant fråga. Var 
det kanske en arvtagare till gården som dog ti
digt? Strax väster(?) om den stora husgraven anla
des ytterligare två gravar, en för en 17-20 årig 
kvinna och en för ett spädbarn, begravningsritua
lerna 12 och 13. Båda dessa gravar saknade brons
föremål.

Om vi ska följa det välgrundade teoretiska an
tagande som ovan gjordes om att inom en given 
familjegravplats under bronsåldern bör de första 
gravarna som anläggs vara barngravar, skulle man 
kunna anta att familjegenerationens första gravar 
var de båda väster om husgraven, hus 2, samt barn
graven i den senare.

Var placerades då den primära kvinnan i fa
miljen? Det är mycket möjligt att hon begravdes i 
en senare fas i den förra familjegenerationens mo
numentalgrav, hög 1600.1 denna senare fas utför
des kremeringen och begravningsritual 5, vilken 
kan dateras till samma tid som de två gravarna i 
hus 2. Kvinnogravens karaktär av statusgrav indi- 
keras av att en hund förutom det närmast obliga
toriska lammet även brändes på gravbålet. Tyvärr 
schaktades delar av urnegraven bort, varför det 
inte kan avgöras om graven utrustats med bronser 
och i så fall med vilka. Högens kantkedja kom 
sannolikt till i samband med denna begravning, 
vilket gjorde att högen tillsammans med den stora 
husgraven, hus 2, på ett anslående sätt kom att vi
suellt behärska de båda sidorna av vägen. De som 
färdades längs denna blev alltså tvungna att pas
sera mellan monumenten som genom en port.
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DEN ÖSTRA GRAVGRUPPEN: GENERATION 5

Nästa familj egeneration anlade inte på långt när 
så exklusiva monument eller gravar. Den lilla hus
graven, hus 3, som byggdes direkt sydost om den 
förra generationens stora husgrav, hus 2, är betyd
ligt mindre. Liksom denna grav med de nästan 
helt förstörda spåren av begravningsritual 44 an
sluter till en betydligt ståtligare tidigare husgrav 
så ansluter tre barngravar och en bålplats med res
terna av en kremerad vuxen kvinna, begravnings
ritualerna 18, 21, 25 och 42, till den gamla hus
graven, hus 2 och grundargraven i området just 
öster om denna. Av de bevarade gravarna i anslut
ning till hus 3 var det endast graven för det 5-6 
åriga barnet som innehöll ett bronsföremål i form 
av en knapp. Det kan naturligtvis tänkas att en del 
eller alla gravarna omedelbart öster om hus 2 i 
själva verket hörde till den tidigare familj egenera
tionen, eller till och med till grundargravens gene
ration. Att de tillsammans med det minsta husmo
numentet hus 3 utgjorde en egen familjegeneration 
är en spekulativ tolkning som inte kan beläggas 
med någon högre grad av säkerhet.

DEN ÖSTRA GRAVGRUPPEN: GENERATION 6

Nästa familjegeneration markerades av den näst 
största husgraven, hus 1, längst i söder. Det hand
lade alltså återigen om ett större monument och i 
husgravens sydvästra del framkom den statustyng
da mansgraven 23367, begravningsritual 37, som 
innehöll en offrad hund, en rakkniv och ett impo
nerande keramikkärl. Två övriga familjemedlem
mar - en tonåring och en vuxen man - begravdes 
några meter väster om husgraven, båda med bron
ser, begravningsritualerna 9 och 14. Dessa gravar 
kan verka något märkligt placerade, men om man 
tänker på det diskuterade förhållandet att det i 
många fall är sannolikt att vissa av barnen be
gravdes först, är det kanske inte så märkligt. I så 
fall kan man tänka sig att dessa båda västliga gra
var kom till först och helt enkelt anlades rakt sö
der om de båda tidigare begravningsritualerna 12 
och 13, en liten bit in från den östra gravgruppens 
tänkta västra begränsning. Detta hände innan 
man bestämt hur stor familjens husgrav skulle 
vara. När denna sedan anlades ansåg man sig inte 
behöva använda hela den tillgängliga ytan väster
ut och därför uppkom en gravtom yta här. De tre 
gravarna som hör till familj egenerationen innehöll 
således två vuxna män och en tonåring. Men var

finns då de små barnen och den förväntade kvin- 
nograven? En möjlighet är att spåren efter någon 
av de två begravningsritualer som dokumentera
des i toppen av den stora högen 1600 skulle kun
na ha med denna generations huvudkvinna att 
göra. Detta kan dock inte bli mer än en obekräf
tad hypotes.

DEN ÖSTRA GRAVGRUPPEN: GENERATION 7

Det sista stora monumentet var husgraven 12016 
med hög 13 i gravgruppens nordliga del. Till detta 
monument hörde begravningsritual 17, som inne
höll en vuxen man och en tonåring. Tyvärr schak
tades gravurnans övre delar bort vid avbaningen 
och vi vet därför inte om graven innehöll några 
bronser. Till skillnad från de tre husgravarna i sö
der innefattade den nya husgraven inte stenkon
struktioner, utan bestod förmodligen endast av en 
långsträckt, oval ränna med en tillhörande låg vall. 
Strax norr om husgraven anlades även begrav
ningsritualerna 15, 31 och 33 med en vuxen man, 
ytterligare en vuxen individ (huvudkvinnan?) med 
ett 9-årigt barn samt ett spädbarn. Av dessa gravar 
innehöll den vuxne mannens grav en fingerring 
och en nål, den andra vuxna individens grav en 
dubbelknapp, spädbarnsgraven ett bronsfragment 
och en fin liten kopp av keramik. Dessa gravar, vil
ka av dateringarna att döma verkar höra till tiden 
kring 900 f. Kr. och möjligen något senare, var 
alltså de bevarade spåren av den sista familjegene- 
rationen som begravdes i den östra gravgruppen.

Att döma av det omfattande monumentbyggan
det och utrustandet av vissa familjemedlemmars 
gravar med exklusiva uppsättningar av bronsföre
mål, är storfamiljen som representeras av den öst
ra gravgruppen att betrakta som en aristokratisk 
familj. Det vill säga ett familjekollektiv som upp
rätthöll ett mer eller mindre statusbetonat leverne 
på en gårdsanläggning med ett ekonomiskt under
lag som översteg den normala bronsåldersgårdens. 
Familjens ledande medlemmar hade också rimli
gen ett inte obetydligt inflytande på olika angelä
genheter i det lokala området.

DEN VÄSTRA GRAVGRUPPEN 
- EN VANLIG STORFAMILJ

Det är svårare att på samma sätt diskutera den 
västra gravgruppen, eftersom den är mindre väl- 
bevarad än den östra. Vi menar ändå att det finns
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en klar tendens till ett liknande gravläggnings- 
mönster som i den östra gruppen - det vill säga att 
gravar som representerar familj egenerationer pla
cerats inom särskilda, mindre områden (fig. 25). 
Efter att grundargraven, begravningsritual 36, 
anlagts en bit söder om vägen på ett motsvarande 
sätt som grundargraven i den östra gravgruppen, 
följde antagligen en serie ritualer strax öster om 
denna. Här kunde begravningsritualerna 11 och 
30 identifieras, och de innehöll en vuxen man res
pektive en vuxen kvinna. Ingen av dem innehöll 
bronser. I området för dessa gravar fanns vad som 
föreföll vara de förstörda spåren av ytterligare ri
tualer och man kan förutsätta att ett mindre antal 
gravar funnits på platsen, vilka kan tänkas repre
sentera en första familjegeneration.

Väster om grundargraven konstruerades det 
enda klart identifierbara gravmonumentet inom 
den västra gravgruppen, hög 7. Den så kallade hö
gen bestod snarare av en ”sandplattform”, vars 
översta sandlager överlagrade de två begravnings
ritualerna 22 och 24, båda för spädbarn. Sand
lagret överlagrades i sin tur av de båda begrav
ningsritualerna 23 och 26, av vilka den först
nämnda var graven för en vuxen man medan den 
andra innehöll en vuxen som inte kunde könsbe- 
stämmas. Dessa fyra individer knutna till monu
mentet hög 7 kan antas utgöra en särskild andra 
familjegeneration. Endast en av spädbarnsgravar- 
na innehöll ett föremålsfynd i form av en liten 
bronsten. Det är intressant att idén om att barn 
generellt sett verkar ha begravts först tycks bekräf
tad här, där två spädbarn var de första gravarna 
inom familjen.

Det är påfallande att vuxengravarna inom den 
västra gravgruppen påträffades i relativt tydliga 
par. Tydligast är de ovan beskrivna begravningsri
tualerna 11 och 30, där ritual 30 överlagrade 11. 
De tidigare nämnda begravningsritualerna 23 och 
26 var likaledes knutna till varandra genom att de 
båda hörde till hög 7. Längre söderut, i en mindre 
väl bevarad del av gravgruppen, kunde vuxen- 
gravsparen i begravningsritual 2 och 6 respektive 
1 och 4 identifieras och undersökas. Längre väs
terut var förhållandena mer oklara. De båda be
gravningsritualerna 3 och 8 låg visserligen här, 
men inte i ett tydligt par.

I varje fall de fyra förstnämnda vuxengravspa- 
ren skulle man kunna anta var gravarna för de le
dande paren i fyra familjegenerationer. Att det rör 
sig om män och kvinnor kan bara bekräftas vad

I Grav 
I I Bålplats

Figur 25. Tolkning av familjegenerationer inom den väs
tra gravgruppen i Gualöv och deras tidsmässiga ordnings
följd.

gäller paret med begravningsritualerna 11 och 30. 
I de övriga paren fanns bara en könsbestämd grav 
vardera. Dessa var kvinnogravar och var intres
sant nog i båda fallen de norra gravarna i paren, 
medan den enda identifierade mansgraven låg i sö
der, vilket rimligen indikerar ett könsrelaterat 
mönster i gravläggandet. Till det ena av paren kan 
en tonårings grav, begravningsritual 10 knytas, 
medan en spädbarnsgrav, begravningsritual 7 hör
de till det andra.

Vi kan därmed föreslå att fyra familjegenera
tioner förutom grundargraven kan spåras inom 
den västra gravgruppen. Familjen öster om grun
dargraven var förmodligen den tidigaste av dessa 
generationer, därefter följde sannolikt familjen 
strax väster om grundargraven. Sedan tillkom 
gruppen sydväst om denna och därefter gruppen 
längst i söder (fig. 25). Den enda av dessa familje
generationer vars medlemmar utrustades med 
några bronsföremål att tala om var den tredje ge
nerationens gravar. Begravningsritualerna 2, 6 
och 10 innehöll en bit bronstråd, en fingerring res
pektive en dubbelknapp och en syl. Detta är inte
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ointressant med tanke på att samma förhållande 
ju kunde spåras i den östra gravgruppen, där just 
den tredje familjegenerationens gravar var de mest 
påkostade.

Efter dessa fyra generationer fortsatte man up
penbarligen att begrava längre västerut i grav
gruppen. Här fanns spåren av fyra olika begrav
ningsritualer; 3, 8, 38 och 43. Vad gäller 38 och 
43 rör det sig bara om identifierade bålplatser, 
medan de andra var urnegravar. Det är svårt att se 
ett tydligt mönster i förhållandena här. Begrav
ningsritual 8 är emellertid av särskilt intresse, ef
tersom det rörde sig om en vuxen person som be
gravts med den välbärgade mannens symbol; en 
rakkniv. Ingen av de andra gravarna innehöll före
mål.

FAMILJ EGENERATIONER PÅ 
GRAVFÄLT OCH GÅRDAR

Man kan fråga sig om gravgrupper med familjege- 
nerationer på gravfälten motsvarar gårdar med 
husgenerationer på boplatserna. I sin ingående 
studie av gårdar och långhus inom Pryssgården- 
boplatsen i Östergötland, som i huvudsak hör till 
yngre bronsålder, menar Borna-Ahlkvist att det är 
troligt att tregenerationsfamiljer bott på gårdar
na. Hon menar också, liksom lan Hodder, Ric
hard Bradley och andra forskare, att det är viktigt 
att förstå långhusen som symboler för identitet 
och samhörighet för de som bodde i dem. Hennes 
synsätt på gårdarna innebär att ”gården bestod 
inte bara av ett antal huskroppar, utan var ett 
hushåll, en social enhet som knöt människor sam
man i landskapsrummet.” Borna-Ahlkvist argu
menterar för existensen av ett system där huvud
ansvaret för gårdarna skiftat från en generation 
till en annan, och när ett nytt hushåll skapades 
har man förmodligen samtidigt uppfört ett nytt 
boningshus. Man kan se att de nya långhusen van
ligen anlades strax intill de gamla, vilket bör mar
kera kontinuitet. Borna-Ahlkvist talar därför om 
”husgenerationer”. (2002, s. 77ff; s. 126ff). Bor- 
na-Ahlkvists diskussion utgår från Pryssgården- 
boplatsen, men hennes synsätt skulle kunna appli
ceras på stora delar av det skandinaviska bebyg
gelsematerialet under yngre bronsålder. Det ligger 
därmed nära till hands att jämföra denna före
slagna tolkning av bebyggelsens struktur och socia
la innebörd med vad som ovan föreslagits vad det 
gäller gravmiljöer.

Man kan anta att gravgrupperna på gravfälten 
bör ha motsvarat gårdar bebodda av storfamiljer, 
och de som begravdes inom det som ovan föresla
gits som familjeområden inom sådana gravgrup
per, då skulle kunna motsvara en ”husgeneration”. 
Något som skulle kunna stärka en sådan tolkning 
är förekomsten av vad vi här har valt att kalla hus
gravar. Som diskuterats tidigare, så menar vi att 
sådana monument kan kopplas till fyra familjege- 
nerationer inom den aristokratiska familjen i Gu- 
alöv. Varför valde man då att konstruera gravmo
nument i form av symboliska hus? Är det inte rim
ligt att förmoda att detta val har att göra med att 
man tillmätt boningshusen just en sådan betydel
se som Borna-Ahlkvist förespråkar? I linje med 
detta sätt att tänka har man valt att uppföra mo
nument för de döda familjegenerationerna som 
korresponderade med detta synsätt. Alla familjer 
har inte haft möjlighet eller rättighet att uppföra 
husgravar, och man kanske inte heller valde att 
göra så över hela Skandinavien (se Svanberg den
na volym), men en del skandinaviska familjer hade 
denna möjlighet och utnyttjade den.

BEGRAVNINGSSRITUALER OCH 
SOCIALA SKILLNADER MELLAN FAMILJER 
OCH MELLAN BARN, KVINNOR OCH MÄN

De segslitna myterna om brandgravskickets ”jäm
lika” karaktär och om att skillnader mellan indi
vider inte uttrycktes i detta gravskick, går igen i 
många översiker om yngre bronsålder. Senast har 
Anna Gröhn (2004, s. 360) menat att den indivi
duella identiteten inte uttrycktes lika tydligt som 
under äldre bronsålder och att inga yttre gravmo
nument konstruerades. Hon menar dock inte att 
detta skulle indikera ett jämlikt samhälle. Den 
danska forskningen verkar trots allt till stor del ha 
gjort upp med denna jämlikhetsmyt (se bl.a. Jen
sen 2002, s. 375ff).

Den tidigare forskningen har enligt vår mening 
stirrat sig blind på den äldre bronsålderns stora hö
gar. Det är dock tveksamt i vilken utsträckning 
dessa egentligen är att uppfatta som monument 
över särskilda individer. I realiteten är det enligt 
vår mening osannolikt att det skulle finnas några 
väsentliga skillnader mellan gravskicken under 
äldre och yngre bronsålder vad gäller graden av ut
tryckt individualitet eller ifråga om markerandet 
av sociala skillnader. Sådana förhållanden uttryck
tes naturligtvis på olika sätt i de olika gravskicken,
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men som vi ska komma in på här senare, så inne
bar brandgravskicket långt ifrån att alla männis
kor begravdes på samma sätt (se Svanberg denna 
volym).

För det första måste vi räkna med väsentliga 
sociala skillnader mellan olika familjer. Gualövs- 
gravplatsen är ett bra exempel på detta. Vi har re
dan diskuterat skillnaderna ifråga om de båda fa
miljernas konstruerande av gravmonument. Med
an var och en av familjegenerationerna i öster 
markerades av ett massivt monument kan ingen av 
de anspråkslösa små högarna i väster mäta sig ens 
med det minst anslående av dessa. Rimligen ut
trycker detta någonting om de sociala roller de in
divider som begravdes i de stora monumenten 
hade i sin livstid, och detta är fallet även om mo
numenten ses som minnesmärken över familjege- 
nerationer snarare än över individer. De uttrycker 
en tydlig skillnad mellan familjegrupperna, som 
med största säkerhet korresponderade med skill
nader i deras livsstil och sociala position. Man 
kan förutsätta att den östra familjens gårdsan
läggning såväl som deras inflytande på lokala eko
nomiska och maktmässiga strukturer var annor
lunda än den västra familjens (se Artursson & 
Björk denna volym). Skillnaden i monumentbyg
gande motsvaras även på ett tydligt sätt av skillna
der i hur gravarna för de döda från de olika famil
jerna utrustades med keramikkärl och bronser. 
Nästan alla hushållskärl som använts som benbe
hållare återfinns i den västra gruppen, medan de 
allra flesta tydligt specialtillverkade finkärlen åter
finns i den östra gruppen (se Brorsson & Hulthén 
denna volym). Samtliga tre gravar med tre eller 
fler bronsföremål återfinns i den östra gruppen 
och tre av de fyra gravarna som innehöll två bron
ser. Endast ca 25% av gravarna i väster innehöll 
bronser medan motsvarande siffra för gravarna i 
öster var ca 50%.

Med ledning av de stora monumenten, skillna
der i nedläggandet av bronser och olikheter i kera
mikmaterialet måste familjen som begravde sina 
döda i den östra gravgruppen beskrivas som aris
tokratisk. Stenbyggda husgravar av det slag som 
förekom här anlades av allt att döma bara inom re
lativt få av tidens gravmiljöer, vilket bör visa på att 
begravning i sådana monument avspeglar en sär
skild status (Svanberg denna volym). Gravar med 
utrustningar som de i den största husgraven utgör 
också en mycket liten del av gravarna i det syd- 
skandinaviska området (Thrane 1981). Samtidigt

kan man konstatera att varken monumenten eller 
bronsuppsättningarna tillhör de allra mest exklu
siva. Bronserna kan inte mäta sig med sin samtids 
mest välutrustade gravar från t.ex. Håga i Upp
land, Korshøj i Danmark eller Banie i Pommern 
(Thrane 1984, s. 166ff). Sammantaget pekar allt 
mot att det här handlar om en gravplats för den 
lokala överklassen. De som vill beskriva den yng
re bronsåldern som ett samhälle karakteriserat av 
hövdingadömen skulle i den östra gravgruppen 
utan tvivel kunna finna en lokal stormanna- eller 
hövdingafamilj.

Inom den danska forskningen har en relativt 
ingående diskussion förts om skillnader mellan 
den yngre bronsålderns gravar vad gäller innehål
let av bronser och vad sådana skillnader kan bety
da. Det har visat sig att gravarna visar tydliga 
tecken på att avspegla ett socialt skiktat samhälle 
med klara rangskillnader mellan individer och 
grupper. Framförallt utrustandet av gravarna med 
bronser har varit föremål för statistiska undersök
ningar, där det visat sig att endast ungefär hälften 
av gravarna överhuvudtaget innehåller bronser 
och bara ca 25% två eller flera föremål (Thrane 
1981; 1984, s. 158ff; Draiby 1989; Hornstrup 
1999; Jensen 2002; jfr Freudenberg 1989). Drai- 
bys undersökning av hur män, kvinnor och barn 
associerats med olika föremål är den mest detalje
rade (1989). Hon demonstrerar det välkända för
hållandet att rakknivar och pincetter är karakte
ristiska inslag i männens gravar, även om långt 
ifrån alla män begravdes med sådan utrustning. I 
vissa områden kan man urskilja föremålsuppsätt- 
ningar som varit karakteristiska för vissa kvin
nors gravar, men dessa är långt ifrån så tydliga 
som mansutrustningarna. Vad gäller skillnaden i 
utrustning mellan olika åldersgrupper noterar 
Draiby att barnen ofta begravts i speciella små ke
ramikkärl, och att det finns en tendens till att fö
rekomsten av bronser i gravarna minskar vad gäl
ler de allra äldsta individerna. Hornstrups iaktta
gelser vad gäller skillnader mellan män, kvinnor 
och barn är likartade (1999). Intressant nog kan 
man se att de kremerade barnen vid Gualöv i de 
allra flesta fall har placerats i mindre keramikärl, 
vilket alltså överensstämmer väl med den generel
la bilden (Brorsson & Hulthén denna volym).

I och med de stora och delvis välpublicerade 
syd- och östskånska gravfälten vid Svarte, Pi ledal, 
Löderup, Ingelstorp, Simris (Hansen 1923; Stjern- 
quist 1961; Strömberg 1975; 1982; Olausson
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1987) och nu också Gualöv, finns från Skåne för
modligen det största materialet från någon enskild 
skandinavisk region av osteologiskt genomgångna 
gravar från yngre bronsålder. Det finns därför god 
anledning att här återvända till frågan om hur 
gravgåvor varierade med ålder och kön baserat på 
detta material.

Det är inte så lätt som det kan verka att disku
tera skillnader mellan barn, kvinnor och män vad 
gäller sociala roller och social status baserat på 
gravmaterialet. De tidigare studier som gjorts av 
de skånska materialen kännetecknas av enkla sta
tistiska analyser. Man har för det första inte tagit 
hänsyn till grupperingen av gravarna, vilket med 
hänsyn till resultaten från Gualöv kan anses vara 
av stor betydelse. Gravarna var placerade i grup
per som kan förmodas motsvara storfamiljer på 
flera av de nämnda skånska gravfälten. För det an
dra har den tidigare forskningen inte varit klar 
över skillnaden mellan bålplatser och gravar. Det 
senare innebär att de statistiska analyser som 
gjorts av exempelvis hur stor procentandel av gra
varna som innehåller föremål och skillnaderna 
mellan begravda kvinnor och män inte med säker
het är representativa. Antalet gravar överhuvudta
get och antalet gravar för kvinnor och män blir ju 
annorlunda om man istället delar upp ”gravarna” 
i bålplatser och gravar, av vilka flera säkert hör till 
samma begravningsritualer. För att kunna göra 
precisa analyser måste man alltså egentligen först 
göra nya grundläggande bedömningar av gravmil
jöernas inre struktur och av vilka slags gravan
läggningar och bålplatser som förekom. En sådan 
analys hade säkert givit spännande resultat, men 
är ett större arbete som faller utanför ramarna för 
denna studie.

Fiär kan det endast bli frågan om att göra all
männa iakttagelser baserat på de publicerade re
sultaten. Den tidigare forskningen har antagit att 
skillnader i mängden eller vikten av bronsföremål 
kan ge en antydan om de begravdas sociala status. 
På ett mycket generellt plan kan detta nog delvis 
vara riktigt. Man kan dock bara i undantagsfall 
på detta sätt analysera den enskilda graven, för 
vilken det är tveksamt om det spelat nån större 
roll om den utrustats med en till två bronser eller 
inte. De större uppsättningarna om tre eller flera 
riktiga föremål verkar dock faktiskt kunna av
spegla status, vilket ju vad gäller Gualöv tydligt 
indikeras av dessa gravars anknytning till de mest 
prestigefyllda monumenten på platsen.

Om vi utesluter bålplatserna i Gualöv, samt 
brandgropar och brandlager som uppenbarligen 
inte varit gravar utan bålplatser på de ovan nämn
da gravplatserna (dessa anläggningar innehöll bara 
i enstaka, speciella fall metallföremål), finns från 
dessa gravmiljöer sammanlagt spåren av 306 be
gravda individer från yngre bronsålder och i någon 
liten utsträckning även den allra tidigaste delen av 
järnåldern, för vilka åldern kunnat bestämmas os
teologiskt. För knappt hälften av individerna har 
även könsbestämningar kunnat göras. Vi kan nu 
med utgångspunkt i detta material undersöka vad 
för slags metallföremål som associerades med de 
döda och hur detta varierade med ålder och kön.

För det första kan man se att en stor andel av de 
osteologiskt bestämda gravarna, ca 45%, inte alls 
försetts med metallföremål. Om man till dessa gra
var även skulle lägga de gravar (vad gäller de dis
kuterade gravfälten mycket få) där åldern inte kun
nat bestämmas, skulle man komma upp i en siffra 
som visar att sannolikt mer än hälften av alla som 
begravdes inte fick några gravgåvor av metall. Det
ta förhållande ligger alltså i linje med vad som kon
staterats av de danska forskarna. Avsaknaden av 
bronser betyder emellertid inte att de inte fick någ
ra gravgåvor alls, och för att få en mer fullständig 
bild av vilken omsorg man visade de döda skulle 
även andra faktorer behöva analyseras, som t.ex. 
utformningen av inre konstruktioner och nedsät
tandet av bikärl. Man måste även räkna med att 
gravgåvor av förgängliga material förekom. Björn 
Gedda visar i en annan artikel i denna volym ex
empelvis att det är mycket möjligt att bröd kan ha 
lagts ner i många urnor, och dessutom bör också 
växtoffer ha förekommit i vissa fall.

Om vi utesluter dubbelgravar med metallfynd 
och individer av olika ålder och/eller kön samt ett 
litet antal gravar för unga individer som inte kun
nat åldersbestämmas närmare, återstår 287 indi
vider vilka vi kan dela upp i sex olika kategorier 
enligt figur 26. Åldersfördelningen är inte repre
sentativ och man kan direkt se att kvinnor och 
mindre barn är underrepresenterade. Med undan
tag för spädbarnsgravarna har vi ändå förhållan
devis många gravar från var och en av de olika ka
tegorierna. En första intressant iakttagelse är att 
de riktigt små barnen i princip aldrig verkar ha 
försetts med gravgåvor i form av metallföremål. 
De enda spädbarn på gravfälten som överhuvudta
get kan associeras med metall är två gravar från 
Gualöv. I gravarna till begravningsritualerna 24
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Figur 26. Schema över fördelningen av bronser på de oli
ka kategorierna.

• ett bronsföremål
• två bronsföremål
S tre eller flera bronsföremål

och 33 fanns en bronsten respektive ett bronsfrag
ment. Det rör sig knappast om personliga föremål 
i någon egentlig mening, utan kan antas handla 
om exempelvis dräkt- eller svepningstillbehör.

Bland barnen i åldersgruppen 1-8 år hade näs
tan en fjärdedel fått gravgåvor (tabell 5). Det rör 
sig dock alltid om endast ett föremål. I mer än 
hälften av fallen rör det sig om barn som är fem år 
eller äldre, och eftersom de övriga barnen bara ål- 
dersbestämts ungefärligt är därmed troligen även 
dessa barn uppe i en sådan ålder.

Sedan händer något mycket intressant. Indivi
der i åldersgruppen 8-20 år är de människor av 
alla de begravda åldersgrupperna som i störst ut
sträckning utrustats med bronser. Hela 75% av 
dessa individer hade fått gravgåvor av metall. 
Motsvarande siffra för vuxengravarna är bara ca 
50%. Bland gravutrustningarna förekommer dess
utom såväl gravar med två föremål som gravar med 
tre eller flera föremål procentuellt sett oftare än 
bland de vuxnas gravar. Detta innebär en slående

Grav Ålder Metallföremål

Gualöv 9653 5-6 Knapp
Löderup 3 5-6 Syl
Löderup 21 Barn ? Ring
Simris 38 5-6 Knapp
Simris 49 6-8 Ring
Simris 73 ca 6 Ring
Svarte 48 1-7 Stångknapp
Svarte 50 1-7 Ten
Svarte 77 1-7 Tråd
Svarte 90 1-7 Syl

Tabell 5. Osteologiskt bestämda barn i åldersgruppen 1- 
8 år från Gualöv och gravfälten i Löderup, Simris och 
Svarte med bronsföremål.

kontrast till de yngre barnens gravar och kan rim
ligen tolkas som att äldre barn och tonåringar be
traktats som fullvärdiga samhällsmedlemmar. 
Samma förhållande kan iakttagas i keramikmate
rialet, där individer i denna åldersgrupp har fått 
likadana kärl som de vuxna (se Brorsson 8c Hult- 
hén denna volym).

Den tydliga förändringen mellan de yngre och 
de äldre barnen bör korrespondera med en lika 
tydlig förändring i hur de betraktades som sociala 
individer. Kanske fick de barn som överlevde den 
tidigaste delen av livet - en period under vilken tro
ligen uppemot hälften av alla barn dukade under- 
genomgå initiationer som gjorde dem till fullvärdi
ga sociala personer. Här erinrar man sig återigen 
det åtta- till tioåriga barn som begravdes i den sto
ra husgraven, hus 2, i Gualöv med en uppenbart 
prestigebetonad uppsättning av bronser. Barnet 
bör på ett eller annat sätt ha varit en betydelsefull 
person i det sociala systemet. Hade det kanske just 
kommit upp i en ålder då det kunde ärva gården, 
och gjort detta efter den ovan diskuterade familje
tragedin, men avlidit en kort tid senare?

Om vi ska gå närmare in på olika speciella ty
perna av föremål, kan man direkt se att de flesta 
verkar vara relatvt jämnt utspridda på de olika ål
derskategorierna, förutom de små barnen. Före
komsten av knivar, dubbelknappar, sylar och ring
ar verkar relativt sett inte skilja sig nämnvärt mel
lan män, kvinnor och tonåringar. En antydan till 
att dubbelknapparna hör till männen kan spåras, 
men de förekommer tydligen också i vissa av kvin- 
nogravarna.

När det gäller rakknivar och pincetter blir det 
däremot frågan om en helt annan fördelning (fig. 
27). Dessa föremålstyper har en nästan total an
knytning till männens gravar. Av 28 gravar där de
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Figur 27. Rakknivar och pincetter fördelat på olika ål
ders- och könsgrupper.
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■ • 1

■ e 2
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förekommer är 22 bestämda som mansgravar eller 
osäkra mansgravar. Den enda osäkra kvinnogra- 
ven som innehöll en pincett är därmed troligen 
graven för en spenslig man och de tre obestämda 
vuxengravarna med rakknivar troligast också gra
var för män. Det är av stort intresse att trots att 
alltså tonåringarnas gravar generellt visat sig mest 
välutrustade med bronser, så finns rakknivar och 
pincetter bara representerade i varsin sådan grav! 
Detta kan inte vara en tillfällighet. Det visar sig 
också att de två gravarna båda är gravar för äldre 
tonåringar, vilkas ålder bestämts som 17-19 år 
respektive 17-18 år (Ingelstorp grav 42 och 79). 
Ett annat intressant förhållande är att av de 28 
gravarna med rakknivar och/eller pincetter är inte 
mindre än 10 stycken gravar med tre eller flera fö
remål, vilket måste ses som en tydlig statusindika
tion. Bara 9 av de 28 gravarna har endast ett före
mål. Föremålen tycks sammantaget indikera en 
särskild form av manlig status som var tydligt knu
ten till ålder och bara i undantagsfall kunde erhål
las av män under 20 år. Det bör alltså handla om 
en status som måste ärvas, eller som det på något 
annat sätt tog tid att uppnå. Denna status hade de
finitivt en ekonomisk sida, eftersom bronsuppsätt
ningarna ifråga måste ha representerat betydande 
värden. I det perspektiv som ovan diskuterades, 
där gårdsägande storfamiljsgrupper framhölls som 
viktiga sociala grundenheter, bör statusrollen ifrå
ga motsvara den ledande manspersonen i storfa
milj sgruppen. Detta tycks delvis kunna bekräftas i 
Gualöv, där de monumentala husgravarna som tol
kats som sådana generationsmonument i minst två 
fall innehöll män med rakkniv.

Den yngre bronsålderns rakknivar har använts, 
vilket demonstreras av att de ofta uppvisar spår av

återkommande slipning. Detta var fallet även med 
de tre eller möjligen fyra fynden i Gualöv. Enligt 
Paul Treherne var användandet av toalettredskap 
som rakknivar och pincetter en viktig del av den 
manliga krigarelitens livsstil under bronsåldern. De
ras sociala distinktion och personliga identitet var 
till stor del beroende av hur deras kroppar ansades 
och presenterades (Treherne 1995). I detta perspek
tiv kan den sociala prestige som med viss tydlighet 
associerades med rakknivar och pincetter enligt vår 
mening få ytterligare en rimlig delförklaring.

Sammanfattningsvis menar vi att Gualövsmil- 
jön kan identifieras som gravplatsen för två storfa
miljer under yngre bronsålder - en familj som bäst 
kan beskrivas som aristokratisk och en ”vanlig” 
familj. Denna tolkning ligger i linje med resultat 
från andra välbevarade europeiska gravmiljöer 
från samma eller nästan samma tid, som t.ex. 
Vollmarshausen, Beegden, Osteria dell’Osa samt 
Gemeinlebarn F. Grupper av gravar som bör re
presentera familjegrupper är även kända från 
många andra platser, exempelvis Ringeby, där de 
dock inte kunnat analyseras i detalj.

Den detaljerade tolkningen av Gualövsmiljön 
innefattar flera osäkra antaganden, men vi menar 
att den i sina huvuddrag är sannolik. Vi har också, 
baserat på ett större material av osteologiskt analy
serade gravar, undersökt olika mönster i hur gravar 
för män, kvinnor och barn utrustades med brons
föremål i begravningssritualerna. Det visade sig att 
det fanns tydliga skillnader mellan olika ålders
grupper och att framförallt männens rakknivar och 
pincetter var intressanta föremålsgrupper som mås
te ha haft viktiga symboliska betydelser. Såväl män 
som utrustats med rakkniv som indvider med tre el
ler flera bronsföremål kan med största sannolikhet
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antas ha haft hög social status under yngre brons
ålder. Detta bekräftas av resultaten från Gualövs- 
undersökningen, där just sådana välutrustade gra
var låg i de stora monumenten.

Undersökningen visar att placeringen av gravar 
och monument inom gravmiljöer, såväl som utrus
tandet av de döda med föremål, till stor del styrdes 
av sociala normer knutna till de dödas ålder, kön 
och roll inom familjegruppen. Det var dessutom av 
stor betydelse vilken storfamilj man tillhörde. 
Skillnaderna mellan den aristokratiska familjen 
och den vanliga familjen i Gualöv kan spåras i 
konstruerandet av monument, utrustandet med 
bronser och i valet av keramikkärl som benbehål
lare. Den rumsliga organisationen av gravmiljöer 
såväl som utformningen av monument och begrav- 
ningssritualer under yngre bronsålder kan alltså 
därmed sägas ha tydliga kopplingar till de levande 
bronsåldersmänniskornas sociala värld. Det är vi
dare mycket möjligt att gravmiljöernas organisa
tion har en direkt koppling till bebyggelselandska
pets, på så vis att gravgrupperna motsvarar gårdar 
medan familjegrupperna kan antas motsvara vad 
Borna-Ahlkvist har kallat ”husgenerationer”.

GRAVAR OCH BÅLPLATSER 
- BRANDGRAVSSKICKETS ANATOMI

Diskussionen om hur det förhistoriska brandgrav
skicket egentligen såg ut har pågått under lång tid. 
Framförallt har man med ljus och lykta sökt efter 
de bålplatser som måste höra till brandgravarna. Vi 
menar att spåren av gravbål egentligen är en ganska 
vanlig företeelse, men arkeologer har likväl haft 
stora problem att identifiera dem. Detta har lett 
forskare som t.ex. Harding till att i europeiska 
översiktsverk hävda att det i princip inte finns någ
ra bevarade bålplatser (2000, s. 114). En förhärs
kande missuppfattning har hela tiden varit att det 
till ett gravfält skulle höra en gemensam kreme- 
ringsplats, som alltså använts vid upprepade tillfäl
len (se bl.a. Sahlström 1948, s. 118; Kaliff 1997, s. 
86). Några kollektiva bålplatser har dock aldrig 
kunnat beläggas, trots att ett överväldigande antal 
gravfält vid det här laget faktiskt undersökts till 
stora delar. Idén om kollektiva bålplatser har för
svårat arbetet med att förstå brandgravskicket - sö
ker man inte individuella bålplatser i anslutning till 
gravarna kommer man heller inte att finna några.

I motsats till vad som är fallet med de tänkta 
gemensamma bålplatserna är ett växande antal

individuella bålplatser kända. Dessa har mesta
dels påträffats under högar och rösen, vilka skyd
dat dem från förstörelse. De som förespråkar exis
tensen av gemensamma bålplatser skulle alltså 
kunna argumentera för att högarna representerar 
en speciell kategori av statusgravar, vilka till skill
nad från de många ”vanliga” gravarna haft indivi
duella bål. Det är därför betydelsefullt att vi i Gu
alöv kunde dokumentera ett antal individuella 
bålplatser för gravar som inte låg under högar el
ler på annat sätt kan betecknas som prestigefyllda 
begravningar. Då vi nu, baserat på resultaten från 
Gualöv, lärt oss hur bålplatserna ser ut, visar det 
sig också att tydliga bålplatser även kan identifie
ras inom andra tidigare undersökta välbevarade 
gravmiljöer, som exempelvis Simrisgravfältet.

Eftersom några kollektiva bålplatser inte är 
kända, men däremot ett växande antal individuel
la, måste man med utgångspunkt i detta kun
skapsläge förutsätta att det vanliga förhållandet 
var att de individer som kremerades under yngre 
bronsålder och äldre järnålder brändes på indivi
duella bål. Betydelsen av bevaringsförhållanden 
kan inte nog understrykas i detta sammanhang. 
Den yngre bronsålderns och den äldre järnålderns 
bålplatser har i allmänhet inte bevarats särskilt 
väl, utan är säkerligen känsliga lämningar som 
man inte kan räkna med att kunna identifiera 
inom alla bevarade gravplatser, även om de efter
söks noga. Därför är det av stor betydelse att slut
satser om hur brandgravskicket fungerade dras 
med utgångspunkt i studier av särskilt väl bevara
de platser, som t.ex Gualöv.

Vi inleder denna del av artikeln med en hypo
tes om hur brandgravskicket under yngre bronsål
der fungerade. Detta är alltså det egentliga huvud
resultatet av studien. Sedan följer ett kort avsnitt 
om hypotesens konsekvenser. Därefter följer dis
kussioner av Gualövsmiljön samt av tidigare un
dersökta platser, som alltså sammantaget utgör 
det empiriska material som stöder den hypotes vi 
presenterar. Resonemanget kompletteras av den 
mer specifika diskussion som förs i en följande ar
tikel om brandgravskicket av Caroline Arcini (den
na volym).

HYPOTES OM
BRONSÅLDERNS BRANDGRAVSKICK

De döda i Skandinavien brändes på individuella 
bål under yngre bronsålder, som konstruerades
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inom gravmiljöerna bland tidigare bålplatser och 
gravar. I princip alla människor brändes och be
gravdes. Ibland hände det att mer än en person 
brändes på samma bål, men detta var relativt 
ovanligt. De iakttagbara lämningarna av bålplat
ser är ofta förvånansvärt små, i synnerhet bar
nens, vilka sällan var mer än 1x1,5 meter stora. 
Ofta består lämningarna efter bålen endast av 
gropar som är helt eller delvis fyllda med träkol 
och sot, och som fungerat som luftgropar för att 
säkerställa syretillförseln underifrån. Det har ge
nom praktiska försök visat sig att en majoritet av 
de brända benen hamnar överst i det nedbrunna 
bålet. Detta betyder att det ofta är bålplatsernas 
skikt med eventuella bevarade brända ben som 
förstörs först. Osteologiskt sett är det typiskt för 
en bålplats att man kan identifiera en mindre 
mängd skalltaksfragment, enstaka tandrötter, 
samt relativt sett många fragment av rörben, fing
erben och tåben. I en grav däremot är skelettdelar 
från flera olika kroppsregioner representerade i 
högre utsträckning. Undantag från dessa känne
tecken är naturligtvis lämningarna av små barn, 
där flera av benen ännu är i broskform och därför 
helt förbränns på likbålet.

Då gravbålen svalnat plockades större delen av 
de brända benen ur dem. Man har förmodligen 
försökt att plocka alla synliga ben, men det är 
mycket svårt att få med sig allt och därför har en 
mindre mängd blivit kvar. Det är karakteristiskt 
att man bland bålresterna finner en hel del små- 
ben, som exempelvis ändfalangerna från fingrar 
och tår, och många delar av smala rörben som 
spruckit sönder vid förbränningen. De urplockade 
benen tvättades inte - de blir faktiskt relativt rena 
vid förbränningen. Denna av elden skapade renhet 
har emellertid lett många arkeologer till att för
moda att benen rengjorts. De urplockade benen 
krossades heller inte avsiktligt i den meningen att 
krossandet skulle ha varit någon betydelsefull del 
av begravningssritualen. Det är alltså mycket 
osannolikt att de knackstenar som ofta förekom
mer i gravmiljöer skulle ha med en sådan kross- 
ning att göra. Benen är i sig själva sköra efter kre
meringen och fragmenteras lätt vid hantering. Det 
är möjligt att man på olika sätt flyttat och hante
rat benen efter urplockningen, innan de placerats 
i gravkärlen. Redan en mycket begränsad hante
ring, exempelvis att man vid urplockningen lagt 
benen på ett tygstycke vilket man sedan vikt ihop 
och placerat i gravkärlet, har fragmenterat benen

på ett sätt som mer än väl kan förklara varför de 
ibland förefaller vara krossade.

De urplockade benen placerades sedan i ett 
gravkärl av något slag. Vanligen var detta av kera
mik, men det finns många exempel på gravar som 
saknar keramikkärl, men där benen ligger så kon
centrerat att man kan förutsätta att de placerats i 
en behållare av förgängligt material eller svepts in 
i tyg. Gravkärlen grävdes ner i små gropar i eller i 
omedelbar närhet av bålplatserna. Ibland placera
de man den i de ovan nämnda luftgroparna som 
varit en del av bålkonstruktionerna.

En brandgravsritual under yngre bronsålder 
skapade alltså i arkeologisk mening två huvudsak
liga lämningar; dels resterna av en bålplats med en 
mindre mängd kvarvarande brända ben, dels själ
va graven med majoriteten av de brända benen 
placerade i ett kärl eller behållare av något slag. 
Medan gravkärlen grävts ner i gropar och för
modligen ofta täckts av olika skyddande kon
struktioner, var bronsålderns människor inte lika 
angelägna om bålplatsernas bevarande. Eftersom 
de enda resterna av dessa ofta bara var ett tunt li
tet brandlager, har de endast i undantagsfall beva
rats i sin helhet till våra dagar.

HYPOTESENS KONSEKVENSER

Den presenterade hypotesen kan enligt vår me
ning redan nu förutsättas vara korrekt till största 
delen och med vissa variationer ha en generell gil
tighet för i varje fall större delen av den yngre 
bronsåldern i Skandinavien. Den får betydelseful
la konsekvenser för dels hur arkeologiska under
sökningar bedrivs, dels för den arkeologiska ter
minologi som används för att diskutera gravmiljö
er från yngre bronsålder och äldre järnålder. Den 
medför också konsekvenser för analyser av brons
ålderns demografi och andra frågor inom det om
rådet. Vad det gäller arkeologiska undersökningar 
måste ansvariga arkeologer i framtiden bli mer 
uppmärksamma på de ofta sporadiska och svåri- 
dentifierade spåren av bålplatser. Förutsättningar
na för identifikationen av sådana lämningar änd
ras radikalt om arkeologer blir mer medvetna om 
hur de individuella gravbålen konstruerades och 
vad som egentligen blir kvar av dem.

I fråga om terminologin måste man för det för
sta, baserat på vad som i nuvarande kunskapsläge 
alltså kan anses som typiskt för lämningarna av 
gravar och bålplatser, använda dessa två termer
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på ett mera precist sätt än tidigare. Dels genom att 
termen grav rimligen bör reserveras för egentliga 
gravar enligt vad som beskrivits ovan och inte ore
flekterat användas för alla anläggningar som inne
håller brända människoben. Bålplatser bör efter 
de beskrivningar som lämnas i det följande utan 
problem kunna identifieras inom många gravmil
jöer och termen bålplats bör därmed utan problem 
kunna användas som en funktionell beskrivning 
vid framtida undersökningar.

Den presenterade hypotesen om gravar och 
bålplatser får också uppenbara konsekvenser för 
användandet av begreppen ”brandgrop” och 
”brandlager”, som tidigare ansetts kunna beteck
na gravformer. Den får också konsekvenser för fli
tigt använda bestämningar av gravar som ”urne- 
grop” och ”urnebrandgrop”. Vi anser till att bör
ja med att så kallade brandgropar och brandlager 
vad gäller yngre bronsålder och äldre järnålder, 
inte är att betrakta som gravar i egentlig mening. 
Vad det handlar om är ju istället gropar och lager 
med bålrester. Vi finner det osannolikt att man i 
gravmiljöerna flyttat runt bålrester i någon nämn
värd utsträckning, och därmed kan man förutsät
ta att dessa typer av anläggningar faktiskt i myck
et hög grad egentligen är resterna av gravbål som 
stått på platsen.

Följaktligen handlar det inte generellt sett om 
gravar utan mycket ofta om lämningarna av bål
platser. Man måste vara uppmärksam på det fak
tum att man vanligen placerade de urplockade 
brända benen direkt i eller i nära anslutning till 
bålplatserna (se exempelvis diskussionen av Ring- 
ebygravfältet nedan). Det skulle därmed ofta kun
na ha uppstått situationer där benbehållare av or
ganiska material har placerats i gropar med bål
rester och senare förmultnat. Det kan då förefalla 
som att så stora delar av de brända benen ligger 
bland bålresterna att det måste vara frågan om 
gravar och faktiskt en särskild gravform, där man 
inte separerat majoriteten av de brända benen från 
bålresterna. Detta är enligt vår mening alltså van
ligen bara som det förefaller vara. Vad det egentli
gen handlar om är att bålplats och grav med tiden 
blandats med varandra på grund av en naturlig 
nedbrytningsprocess.

Med ledning av de många exempel på hur gra
var och bålplatser anlades som nu föreligger, och i 
synnerhet med ledning av de mönster som kan 
iakttas i Gualövsmiljön, är det enligt vår mening 
dessutom ointressant att i fortsättningen skilja på

”urnegropar” och ”urnebrandgropar”. I varje fall 
förefaller det inte korrekt att separera dessa tänk
ta typer av anläggningar som särskilda, medvetet 
konstruerade gravformer.

I Gualöv visade det sig således att man gene
rellt sett har placerat gravkärlen i anslutning till 
bålplatserna - ibland direkt i luftgroparna, men 
oftast har man grävt särskilda små gropar för ur
norna i eller strax intill bålen. Ibland kom en del 
bålrester uppenbarligen med då man fyllde igen de 
små groparna för urnorna även då dessa placerats 
intill bålen. Således verkar det meningslöst att 
skilja på om det finns bålrester eller inte i anslut
ning till urnorna vad det gäller bedömningen av 
gravskicket, eftersom det utifrån det här sättet att 
resonera är troligt att bålplatsen trots allt i de all
ra flesta fall har funnits i dess omedelbara närhet. 
En annan följd av det här resonemanget blir att 
det är irrelevant om gravkärlen omges av bålrester 
eller inte i sina gropar när det gäller att separera 
olika gravformer. Sammanfattningsvis kan sägas 
att begreppen ”brandgrop”, ”brandlager”, ”urne
brandgrop” och ”urnegrop” i den tid vi nu disku
terar inte kan anses beskriva särskilda gravfor
mer, och att de bör överges för en förenklad och 
samtidigt mer precis terminologi som utgår ifrån 
begreppen ”bålplats” och ”grav”.

Slutligen måste vi komma in på hypotesens 
konsekvenser för analyser av bronsålderns demo
grafi och med sådana analyser sammanhörande 
frågor. Gravmaterialet är den självklara utgångs
punkten för diskussioner av en rad olika frågor 
kring hur bronsålderns människor organiserade 
sin samvaro i social bemärkelse. Detta material 
har använts och kommer i framtiden att fortsätta 
att användas av arkeologer och osteologer för att 
göra olika former av analyser som bygger på enkel 
eller avancerad statistik, där antalet gravar i grav
grupper, på gravfält eller i olika regioner är av 
central betydelse. Sådana analyser, och i synner
het då enkla undersökningar av exempelvis hur 
många begravda individer som finns representera
de på ett gravfält, påverkas avsevärt av om man 
accepterar vår teori om brandgravskicket eller 
inte. För välbevarade gravplatser som Gualöv, Pi- 
ledal eller Simris i Skåne (se nedan) får det en 
mycket stor betydelse för hur man förstår platser
na. Vi menar att vi i Gualöv funnit spåren av 44 
begravningsritualer, och något fler individer efter
som några ritualer involverade två personer. Skul
le man utgå från att bålplatserna var gravar i sig
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själva, det vill säga ”brandgropar” och ”brandla
ger”, i Gualöv skulle antalet ”gravar” såväl som 
antalet begravda individer vara mycket större. 
Därigenom skulle vi få en helt annan bild av den 
bakomliggande människogruppen och av de oli
ka förhållanden inom denna som diskuteras i den 
följande delen om gravmiljöns sociala bakgrund. 
Hypotesen om bålplatser och gravar har alltså en 
avgörande betydelse för hur man via studier av 
gravmaterial kan förstå olika sidor av den yngre 
bronsåldern.

HUR EN KREMERING GÅR TILL

Ett flertal forskare har genomfört rekonstruktio
ner av likbränningar i exprimentiellt syfte. Vi kan 
här inte nämna alla sådana försök, utan ska bara 
notera några enskildheter som är av intresse. Hen
riksen (1993) har bland annat testat funktionen 
av luftgropar under bål och menar att dessa bör 
ha att göra med att man önskat ett slags ”skor- 
tenseffekt” i bålen. Luftgroparna har genom ökad 
lufttillförsel gagnat förbränningen. Han noterar 
att dylika luftgropar är kända från kulturer som i 
modern tid praktiserat kremering på öppna bål 
(jfr Wahl & Wahl 1983, s. 515). Henriksen näm
ner att det vid hans förbränningsförsök visade sig 
att de brända benen närmast uteslutande åter
fanns överst i bålresterna efter förbränningen. 
Detta har även andra som genomfört bålförsök 
noterat, exempelvis McKinley (1997) (Eg. 28). Fe
nomenet beror på att bålen vid förbränningen 
sjunker ihop med en i stor utsträckning bibehållen 
inre struktur. Det vill säga att resterna av den 
kropp som ska kremeras, och som rimligen måste 
placeras högt upp i bålet där hettan blir störst, 
även kommer att ligga högt upp i de förbrända 
resterna av bålet. Dessa iakttagelser är av stor be
tydelse eftersom man kan förvänta sig att det är 
just de översta delarna av bålen som lättast för
störs av exempelvis plöjning och annan markbe
redning. Om de kvarvarande brända benen då för
svinner kan det bli svårt att skilja lämningar av 
bålplatser från härdar och härdgropar.

Ann-Sofie Gräslund har med grund i bålexpri- 
ment argumenterat för att om bålen anläggs på 
markytan utan att denna först preparerats genom 
att grässvålen avlägsnas, så blir inte markytan sär
skilt påverkad av elden (Gräslund 1977). I sådana 
fall blir de eventuella luftgroparna sannolikt de 
enda iakttagbara lämningarna av bålplatserna om

dessa inte i sin helhet täcks över mycket snart efter 
förbränningen.

TIDIGARE ARKEOLOGISKA OCH OSTEOLOGISKA 
UNDERSÖKNINGAR AV BÅLPLATSER

De bästa exemplen på arkeologiskt undersökta bål
platser från yngre bronsålder i Skandinavien, där 
man vid undersökningarna förstått att det verkli
gen har rört sig om bålplatser, finns i Danmark. I 
första hand måste man nämna Thrane och Mad
sens undersökningar på södra Fyn. Redan i sam
band med Thranes undersökning och publicering 
av Lusehøj framkom vad som måste vara bålplatser 
i anslutning till de småhögar som föregick den sto
ra högen. Centralgraven i storhögen hade en av den 
skandinaviska yngre bronsålderns mest väldoku
menterade bålplatser med stolpkonstruktion och 
luftgrop, vilket vi ska återkomma till. Thrane insåg 
emellertid inte vid den här tiden att det rörde sig 
om bålplatser (Thrane 1984). En närmare studie av 
Lusehøjs småhögar hade varit mycket intressant i 
sammanhanget, men faller utanför detta arbete.

Arbetet med undersökningar av gravhögar från 
yngre bronsålder medgav först något senare att 
Thrane och Madsen kunde presentera ett antal 
mycket tydliga exempel på brandgravsritualer med 
välbevarade bålplatser och gravar, där dessutom 
särskilda bålplatser kunde kopplas till särskilda 
gravar. I artiklar från 1992 och 1993 identifierades 
bålplatser under Hannemosehøj, under en hög vid 
Holmebo och, framförallt, under en storhög vid 
Hastrup. På den ursprungliga markytan under 
Hannemosehøj fanns lämningar av ett 1,8x1,5 m 
stort gravbål, vilket täcktes av ett ungefär tio cen
timeter mäktigt jordlager, i vilket urnan med de 
urplockade benen placerats direkt ovanför bålplat
sen (jämför beskrivningen av ritual 5 i Gualöv 
samt Tranarpshögen nedan). I anslutning till grav
bålet fanns tre mindre stolphål, vilka måste ha va
rit lämningarna av bålkonstruktionen. Vid Hol
mebo hade bålplatsen täckts av ett litet stenröse i 
vilket gravkärlet med de urplockade benen place
rats. Finder den stora högen vid Håstrup fanns 
lämningarna av åtminstone sex olika bålplatser 
(fig. 29) vilka alla, liksom var fallet i Hannemose
høj, hade stolphål efter bålkonstruktionerna. Ur
norna med de urplockade benen kunde identifieras 
för fyra av bålplatserna och dessa gravar hade pla
cerats i eller strax intill bålen (Thrane & Madsen 
1992; Thrane 1993, se även Albrechtsen 1951 som
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Förkolnad mjukvävnad 

Kol

Mörk (reducerad) eldpåverkad mark 

Röd (oxiderad) eldpåverkad mark 

Asklager

Figur 28. Schematisk illustration av hur ett likbål förbränns. Rekonstruk
tion efter ett praktiskt experiment. Efter McKinley 1997, s. 135, fig. 4.
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Figur 29. Bålplatser (prickade), stolphål (svarta), urne- 
gravar (tjocka ringar) och stenkonstruktioner under stor
högen vid Hastrup på södra Fyn. De glesare prickade om
rådena är mer sporadiska bålrester och visar hur sot, 
träkol och aska spreds av vinden då gravbålen brann. Ef
ter Thrane Et Madsen 1992.

beskriver en första undersökning i Håstrup). Ty
värr har inga osteologiska analyser från Håstrup 
publicerats. Även vid Lindely och Brydegård har 
bålplatser med största sannolikhet undersökts 
(Thrane & Madsen 1992), men identifieras inte 
som sådana av författarna.

Vid Håstrup har vi alltså en hel serie gravar 
med bålplatser och dokumenterade bålkonstruk
tioner med mindre stolpar. De senare hade för
modligen vanligen rycks upp efter bålets förbrän
ning och därför har bålrester då hamnat i hålen. 
Stolparna stod i små grupper på något olika sätt, 
men i flera fall var det just tre stycken. Henriksen 
har som ovan nämndes gjort expriment med kre
meringsrekonstruktioner, där han testat hur stolp- 
sättningarna kan ha använts för att hålla bålen på 
plats (Henriksen 1993).

Trots Thranes erfarenheter från Håstrup och 
andra gravplatser där bålplatser påträffats, har 
han inte på ett tydligt sätt omvärderat sin tolkning 
från tidigt 1980-tal av förhållandena i Lusehøj. 
Det ska vi göra här. Eftersom Lusehøj är ett av den 
yngre bronsålderns mest berömda skandinaviska 
monument, menar vi att det är av särskilt intresse 
att förhållandena kring den begravningssritual 
som har med själva storhögen att göra kan funge
ra som ett bra exempel i vår argumentation om 
förhållandet mellan gravar och bålplatser.

Strax norr om den gravplats med småhögar 
som föregick Lusehøj utfördes under den sena 
bronsåldern en likbränning av en vuxen individ 
(fig. 30). Bålplatsen - Thranes ”grav GX” - kan 
identifieras med hjälp av en större grop med bålres
ter omgiven av mindre stolphål, vilka hade rester
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I 0,5 m
Figur 30. Bålplatsen ”grav GX” i Lusehøj. Troligen var 
detta bålplatsen för centralgraven i storhögen. Lägg 
märke till den tydliga luftgropen och stolphålet med kol 
och sot som bör ha innehållit en stolpe som ingått i bål
konstruktionen, men som ryckts upp efter att bålet för
bränts. De små bevarade pinnarna var delar av en kon- 
truktion som rests över själva bålet efter att detta 
svalnat - förmodligen en husmodell (bild efter Thrane 
1984, s. 81, fig. 71; se även Svanberg denna volym).

av gravbålet i fyllningen (Thrane 1984). Rimligen 
var stolparna rester av en bålkonstruktion precis 
som vid bålplatserna i Hastrup. Den döde indivi
den hade fått en synnerligen exklusiv utrustning 
med sig på bålet. I utrustningen ingick bland annat 
ett svärd, guldföremål, kedjor och förmodligen en 
vagnskorg. Fynden indikerar entydigt en datering 
till bronsålderns period V - vilket även får stöd av 
två 14C-dateringar. Bålplatsen hade täckts av ett

tunt lager lera blandat med stjälkar av vass och/el
ler kaveldun. Detta lager påträffades i ett minst 
5x10,5 meter stort område omkring bålplatsen. 
Detta kan vara spåren av en markberedning före 
kremeringen, som efter bålets svalnande utsträck
tes även över själva kremeringsplatsen.

Bålresterna innehöll endast 301g brända ben, 
vilket är betydligt mindre än vad man kan förvän
ta sig av en kremerad, vuxen människa. Vanligen

151



bålplats

q_________________2________________ 4________________ 6 Meter

Figur 31. Bålplats och grav från period III vid Damsgård 
på norra Jylland. Efter Haach Olsen Et Bech 1996, s. 159, 
fig 5.

blir det kvar en bra bit över ett kilo brända ben vid 
en kremering av en vuxen individ. Sammansätt
ningen av de identifierade skelettdelarna är typisk 
för urplockade gravbål - nästan inga skallfrag
ment (skallbenen är lätta att plocka ur ett bål), ett 
antal fragment av långa rörben och många frag
ment av de korta rörbenen i fingrar och tår, vilka 
på grund av sin ringa storlek är svåra att få med 
vid en urplockning. Såväl konstruktion som oste
ologiska iakttagelser gör det alltså mycket sanno
likt att ”grav GX” faktiskt är resterna av ett ur- 
plockat gravbål.

Över bålplatsen lades en matta av halm och se
dan byggdes kring den en ca 3,lxl,7 meter stor 
och 0,55 meter hög (över markytan) liten ”häg
nad” av små stolpar som förbands med flätverk. 
Detta kan tolkas som en husmodell, vilket disku
teras närmare i Svanbergs artikel om aristokratis
ka husgravar i denna volym.

Vad vi har är alltså en bålplats där större delen 
av de brända benen plockats ur. Det vanliga förfa
randet med de urplockade benen under yngre

bronsålder var enligt de ovan förda resonemangen 
att dessa placerades i ett gravkärl. Men vad gjorde 
man av gravkärlet med benen i Lusehøj? Storhögen 
innehöll som helhet ett större antal urnegravar, 
men bara en som med tanke på bålplatsen GX:s 
synnerligen exklusiva karaktär skulle kunna kom
ma ifråga; den berömda urnegraven som påträffa
des redan 1861, i vilken en avsevärd mängd brända 
ben och exklusiva föremål hade placerats i ett bron
skarl av mellaneuropeisk typ. Thrane identifierar 
på goda grunder stensamlingen ”AO” strax utan
för en av småhögarna som resterna av den lilla 
stenkista där urnegraven återfanns 1861. Man kan 
alltså konstatera att vi har en urplockad bålplats 
utan urnegrav (GX) och en urnegrav (AO) som 
saknar bålplats. Båda dessa är av en exceptionellt 
exklusiv karaktär, båda kan dateras till period V 
och de täcktes av samma storhög. Det är därför 
inte långsökt att koppla samman dem. En tolkning 
av förhållandena i Lusehøj som den som nu presen
teras förefaller på olika sätt att kunna besvara ett 
antal besvärliga frågor. Främst då förekomsten av
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en urplockad bålplats utan urnegrav och en urne
grav utan bålplats, som teorin om två skilda gra
var innebär. Thrane noterade själv att ”grav GX” 
betraktad som en grav i sig själv framstod som 
säregen, då den jämförs med både tidigare och 
samtida praktgravar av liknande karaktär.

Det förefaller här relevant att jämföra med cen
tralgraven i Håstrup, belägen bara några kilome
ter från Lusehøj. Håstrupgravens bålplats var ock
så bevarad och precis som i Lusehøj hade en rad 
värdefulla föremål varit med på bålet, bland annat 
små bronsblecksbeslag av samma sort som de i 
”grav GX”. Bålplatsen hade plockats ur och benen 
placerats i en urna tillsammans med bl.a. en rak
kniv, en pincett, örslev, nagelrensare och svan- 
halsnål av järn, samt en glaspärla och textilier 
från sydöstra Europa (Jensen 2002, s. 505ff). Ur
nan hade placerats i en liten stenkista som kon
struerats över bålet och därefter byggdes storhö
gen (Thrane & Madsen 1992; Thrane 1998). 
Skillnaden mellan hanteringen av urnorna i Hås
trup och Lusehøj skulle enligt vårt förslag vara att 
stenkistan i Lusehøj var placerad några meter från 
själva bålplatsen.

Vid Damsgård i norra Jylland har en hög från 
period III med en bålplats och en grav undersökts. 
Lämningarna av bålplatsen bestod av en 2,8x1,2 
meter stor grop med bålrester. Majoriteten av de 
brända benen hade plockats ur och placerats i en li
ten stenkista strax intill bålplatsen (fig. 31). Den os
teologiska analysen visade att benbitar från bålplat
sen hade passning till utplockade benbitar i stenkis
tan, vilket bevisar deras samhörighet bortom varje 
tvivel. Analysen av hur benen låg i resterna av bål
platsen kunde liksom vad fallet med ritual 5 i Gual- 
öv (se nedan och Arcini denna volym) visa hur den 
döda individen legat vid förbränningen, dock inte 
lika tydligt. Baserat på resultaten från Damsgård 
kunde Haach Olsen &C Bech (1996) även identifiera 
bålplatser från ungefär samma tid med tillhörande 
gravar vid Nørhå och Villerup i Jylland samt vid 
Keitum och Wenningstedt längre söderut. Gravar
na som hörde till bålplatserna var i samtliga fall be
lägna i direkt anslutning till bålen. Det är intressant 
att samtliga sju av de diskuterade bålplatserna in
kluderade låga flatbottnade gropar, där bålresterna 
samlats. Dessa gropar har enligt Haach Olsen & 
Bech förmodligen fungerat som luftgropar under 
själva bålen, vilket även förefaller oss troligt.

Förmodligen skulle man vid en systematisk ge
nomgång av äldre publikationer även kunna finna

N

Figur 32. Bålplats och grav vid Tranarp i nordvästra Skå
ne. Det rutade området är brandlagret och i området 
med den glesare rutningen var detta mindre påtagligt. 
De svarta punkterna är stolphål och den lilla stenkistan 
med urnan har markerats i bålplatsens sydöstra del. Bål
platsen hade täckts av ett tunt lager svämsediment på 
vilket stenkistan med urnan placerades. Efter Andersson 
1997, s. 66, fig. 6.

paralleller till dessa exempel på kopplingen mellan 
bålplatser och brandgravar från period III från 
södra Sverige. Eftersom man inte haft klart för sig 
hur bålplatserna sett ut har de inte identifierats 
som sådana, men skulle troligen kunna identifieras 
vid ett närmare studium. Ett exempel kan vara 
Gad Rausings undersökning vid Barkåkra i nord
västra Skåne. En centralgrav från period III i Rau
sings ”hög I” verkar av ett fotografi att döma 
(Rausing 1949, fig. 7) ha anlagts på sin bålplats, 
vilken kan identifieras med ledning av vad som fö
refaller vara ett fotograferat brandlager som dock 
inte beskrivs närmare. Också Hågahögen i Upp
land från bronsålderns period IV anses ha inne
hållit en grav som anlagts på sin bålplats (Alm
gren 1905).

Ett bra exempel på en väldokumenterad bål
plats som dessutom kan kopplas direkt till en grav 
och som innehöll spåren av en bålkonstruktion 
har undersökts vid Tranarp i nordvästra Skåne. I 
Tranarp hade markytan i området för den blivan
de bålplatsen först preparerats på så vis att den 
översta markhorisonten grävts bort och istället 
hade ett tunt svämlager placerats där. På detta an- 
lades själva gravbålet, vilket av allt att döma 
byggts upp i anslutning till en konstruktion bestå
ende av fyra mindre stolpar (fig. 32). Gravbålet 
lämnade efter sig ett 3,5x2,5 meter stort lager av 
träkol, sot och brända ben. Ur det förbrända bålet
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plockades majoriteten av de brända benen ut och 
placerades i en gravurna av keramik. Bålplatsen 
täcktes sedan över av ett tunt svämlager och på 
detta, över de östra delarna av bållagret, placera
des urnan med benen i en liten stenkista. Därefter 
täcktes området av en mindre hög. Begravningss- 
ritualen i Tranarp kan dateras till bronsålderns 
period V (Andersson 1997; se även Svanberg den
na volym).

Vi har i detta sammanhang inte gjort någon 
systematisk genomgång av tidigare undersökta 
större gravmiljöer för att finna dokumenterade, 
men tidigare inte identifierade bålplatser. Det är 
ändå vår mening att många sådana står att finna. 
Ett exempel är Simrisgravfältet, där man redan ge
nom att se på ritningarna kan finna att flera gravar 
med brända och urplockade ben placerade i grav
kärl uppenbarligen grävts ner i de brandlager som 
bör vara spåren efter deras bålplatser (fig. 33).

I ett tidigare sammanhang har vi presenterat 
en diskussion och en osteologisk undersökning av 
vissa förhållanden inom brandgravfälten vid Sim
ris i Skåne (yngre bronsålder) samt Horn (förro
mersk järnålder) och Mellby (romersk järnålder) i 
Västergötland (Arcini &c Svanberg, 2005; se även 
Arcini denna volym). Vi jämförde förhållandena 
inom dessa gravfält med vad vi kom fram till rö
rande gravar och bålplatser baserat på de arkeo
logiska resultaten från Riksantikvarieämbetets 
Västkustbaneprojekt i västra Skåne. Resultatet 
var att man på goda grunder kan anta att ett stort 
antal bålplatser döljer sig bland de anläggningar 
som identifierats som gravar inom de i äldre tid 
undersökta gravmiljöerna. Man kan framförallt 
utgå från att många anläggningar som registre
rats som ”brandgropar” i själva verket är bålplat
ser. Som exemplifieras av i synnerhet undersök
ningarna för Västkustbanan samt resultat från Pi- 
ledalsgravfältet, och nu även Gualöv, är inte heller 
”brandgroparna” ett kronologiskt betingat feno
men - det vill säga en ”gravform” som framförallt 
uppträder i den senaste bronsåldern och under 
förromersk järnålder. De finns redan från åtmins
tone bronsålderns period III och framåt. I detta 
tidigare sammanhang diskuterade vi också ingå
ende frågor kring de brända benens fragmente
ringsgrad och allmänna kondition. Vi kom fram 
till att det är mycket osannolikt att benen skulle 
ha krossats medvetet i någon större omfattning. 
Vi kom också fram till att det inte finns skäl att 
anta att benen skulle ha tvättats eller rengjorts i

någon nämnvärd utsträckning efter att de plock
ats ur gravbålen.

Slutligen skall det nämnas att det faktiskt är 
möjligt att argumentera för en annan syn än den 
Anders Kaliff (1995; 1997) för fram i samband 
med sin diskussion av hans huvudexempel, Ringe- 
bygravfältet, såväl som på andra mer eller mindre 
samtida gravmiljöer i Östergötland. Som Skölde- 
brand (1995) visat i en jämförelse av gravmiljöer
na vid Fiskeby, Klinga och Ringeby, var den vanli
gaste ”gravtypen” på alla tre platserna en ”brand
grop” med urna och bålrester. Dessa brandgropar 
kan tolkas som att en urna med de urplockade be
nen grävts ner på själva bålplatsen. Vi finner det 
helt enkelt osannolikt att man skulle ha flyttat 
omkring resterna av gravbålen inom gravmiljöer
na i någon nämnvärd utsträckning. Är det inte 
mer troligt att bålresterna återfinns i ”brandgro
parna” därför att gravbålen stått i deras absoluta 
närhet, eller över dem om det var frågan om luft
gropar? I Ringeby fanns även gropar med gravur
nor men inga bålrester, liksom ett antal ”brandla
ger”. Alltså verkar situationen överensstämma väl 
med vad som var fallet i Gualöv, det vill säga att 
gravurnorna med de från bålplatserna plockade 
brända benen ibland grävts ner direkt i bålplatser
na och ibland endast en kort bit från dem.

GRAVAR OCH BÅLPLATSER I GUALÖV

Som vi har sett tidigare, så identifierades totalt 
spåren av 44 begravningsritualer från bronsål
derns perioder III—V vid undersökningarna i Gu
alöv (se tabell 5 och6). För 37 av dessa ritualer har 
lämningar av egentliga gravar kunnat identifieras, 
det vill säga depositionsplatser för de ur gravbålen 
urplockade, brända benen. Dessa ben hade i 34 
fall placerats i kärl av keramik som sedan grävts 
ner. I 21 fall kunde mer eller mindre väl bevarade 
lämningar av de bålplatser som hörde till gravar
na identifieras. Gravkärlen hade vanligen grävts 
ner endast en liten bit från bålplatserna. Denna si
tuation identifierades med större eller mindre sä
kerhet i 12 fall, samt kan på goda grunder förut
sättas i de 15 fall där gravarna inte kunde kopplas 
till särskilda bålplatser. I tio fall hade gravkärlen 
grävts ner i eller i kanten av bålplatserna. Förutom 
de 21 bålplatser som kunde kopplas till särskilda 
gravar dokumenterades sju för vilka gravarna inte 
har kunnat identifieras (se fig. 34-36 för exem
pel).
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Grav 34-35 Grav 43

Grav 50

O

Grav 82

Grav 94

Figur 33. Exempel på gravar från Simrisgravfältet i Skåne 
bestående av keramikkärl med urplockade ben markera
de som grova ringar i plan, vilka grävts ner i eller intill 
sina bålplatser. Konstruktionerna är Stjernquists anlägg
ningar nr 34-35, 43, 50, 82A och B samt 92 och 94. Efter 
Stjernquist 1961, plancherna X, XI och XIII.
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Figur 34. Lämningarna av ritualerna 20, 25 och 8. Grov linje = gravkärl i plan och 
profil, grått=lämningar av bålplatser (brandlager), svart=stolphål.

Ett karakteristiskt drag var att gravarna inne
höll mer brända ben och en större variation av ben
slag än bålplatserna. Liksom vid vår tidigare un
dersökning av gravarna från Västkustbaneprojek- 
tet och andra platser, var ett typiskt förhållande 
att klippbenet, pars petrosa, som är ett stort och 
iögonfallande ben från skallen som måste ha varit 
lätt att plocka ur gravbålet efter en kremering, näs
tan alltid plockats ur gravbålen och placerats i 
gravkärlet (se tabell 6). Detta förhållande stöder 
identifieringen av de här anläggningarna som läm
ningar efter bålplatser, eftersom det knappast finns 
någon rimlig anledning till varför just klippbenet 
skulle vara mindre väl representerat i ”brandlager” 
eller ”brandgropar” om dessa i själva verket hade 
varit särskilda gravformer på platsen. Bålplatserna

innehöll ofta mycket små mängder bevarade ben 
och var generellt svåra att identifiera (fig. 37-38). 
Ofta var det frågan om ett tunt mörkt lager med 
ett mer eller mindre tydligt innehåll av sot och trä
kol.

Ett paradexempel på en bålplats identifierades 
under högen 1600. Den detaljerade utgrävningen 
av lämningarna av detta gravbål, 19743, medger 
en rekonstruktion av hur den döda individen och 
de djur som samtidigt brändes hade placerats på 
bålet. Elär kunde man även se precis vilka ben 
som plockats ur och placerats i urnan 645, vilken 
tyvärr skadades vid utgrävningen så att alla ben 
inte kunde tas tillvara, och vilka som lämnats kvar 
på bålplatsen. Det är bland annat av intresse att 
man kunde se att medan benen av de lamm som
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Figur 35. Lämningarna av ritualerna 10, 23, 40 och 43. Vad gäller 40 och 43 handlar det 
om bålplatser för vilka gravarna inte kunnat identifieras. Grov linje = gravkärl i plan och 
profil, grått=lämningar av bålplatser (brandlager).

bränts plockats ur, så valde man att inte plocka ur 
benen av en hund som också bränts (se diskussion 
i Arcini denna volym).

Det som är verkligt intressant med Gualövs- 
gravplatsen vad det gäller diskussionen om förhål
landet mellan bålplatser och gravar är i första hand 
att så pass många individuella bålplatser kunde 
identifieras och att dessa i många fall med en hög 
grad av sannolikhet kunde knytas till specifika 
gravar. Här rör det sig inte heller generellt om bål
platser som bevarats under högar - vilket man ju 
tidigare kunde hävda var specialfall - utan bålplat
ser som legat öppet efter gravläggningen. Gualövs- 
miljön har av dessa orsaker mycket goda förutsätt
ningar att kunna fungera som ett exempel på vad 
man kan förvänta sig att finna i en välbevarad

brandgravsmiljö. Vi kunde få en relativt god bild 
av hur gravar och bålplatser såg ut, vad de inne
höll och hur de var relaterade till varandra. Resul
taten från Gualöv bör därför ha goda möjligheter 
att belysa resultaten från både tidigare och framti
da undersökningar av mindre väl bevarade brand- 
gravsmiljöer.

DEN SOCIALA BAKGRUNDEN TILL DEN 
YNGRE BRONSÅLDERNS GRAVMILJÖER

Vad är då ett gravfält från yngre bronsålder? För 
det första är det viktigt att förstå att en sådan mil
jö var väldigt mycket mer än en depositionsplats 
för rester av döda kroppar för människorna som 
levde under tidsperioden. Detta har inte minst
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Figur 34. Lämningarna av ritualerna 20, 25 och 8. Grov linje = gravkärl i plan och 
profil, grått=lämningar av bålplatser (brandlager), svart=stolphål.

Ett karakteristiskt drag var att gravarna inne
höll mer brända ben och en större variation av ben
slag än bålplatserna. Liksom vid vår tidigare un
dersökning av gravarna från Västkustbaneprojek- 
tet och andra platser, var ett typiskt förhållande 
att klippbenet, pars petrosa, som är ett stort och 
iögonfallande ben från skallen som måste ha varit 
lätt att plocka ur gravbålet efter en kremering, näs
tan alltid plockats ur gravbålen och placerats i 
gravkärlet (se tabell 6). Detta förhållande stöder 
identifieringen av de här anläggningarna som läm
ningar efter bålplatser, eftersom det knappast finns 
någon rimlig anledning till varför just klippbenet 
skulle vara mindre väl representerat i ”brandlager” 
eller ”brandgropar” om dessa i själva verket hade 
varit särskilda gravformer på platsen. Bålplatserna

innehöll ofta mycket små mängder bevarade ben 
och var generellt svåra att identifiera (fig. 37-38). 
Ofta var det frågan om ett tunt mörkt lager med 
ett mer eller mindre tydligt innehåll av sot och trä
kol.

Ett paradexempel på en bålplats identifierades 
under högen 1600. Den detaljerade utgrävningen 
av lämningarna av detta gravbål, 19743, medger 
en rekonstruktion av hur den döda individen och 
de djur som samtidigt brändes hade placerats på 
bålet. Här kunde man även se precis vilka ben 
som plockats ur och placerats i urnan 645, vilken 
tyvärr skadades vid utgrävningen så att alla ben 
inte kunde tas tillvara, och vilka som lämnats kvar 
på bålplatsen. Det är bland annat av intresse att 
man kunde se att medan benen av de lamm som
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Figur 35. Lämningarna av ritualerna 10, 23, 40 och 43. Vad gäller 40 och 43 handlar det 
om bålplatser för vilka gravarna inte kunnat identifieras. Grov linje = gravkärl i plan och 
profil, grått=lämningar av bålplatser (brandlager).

bränts plockats ur, så valde man att inte plocka ur 
benen av en hund som också bränts (se diskussion 
i Arcini denna volym).

Det som är verkligt intressant med Gualövs- 
gravplatsen vad det gäller diskussionen om förhål
landet mellan bålplatser och gravar är i första hand 
att så pass många individuella bålplatser kunde 
identifieras och att dessa i många fall med en hög 
grad av sannolikhet kunde knytas till specifika 
gravar. Här rör det sig inte heller generellt om bål
platser som bevarats under högar - vilket man ju 
tidigare kunde hävda var specialfall - utan bålplat
ser som legat öppet efter gravläggningen. Gualövs- 
miljön har av dessa orsaker mycket goda förutsätt
ningar att kunna fungera som ett exempel på vad 
man kan förvänta sig att finna i en välbevarad

brandgravsmilj ö. Vi kunde få en relativt god bild 
av hur gravar och bålplatser såg ut, vad de inne
höll och hur de var relaterade till varandra. Resul
taten från Gualöv bör därför ha goda möjligheter 
att belysa resultaten från både tidigare och framti
da undersökningar av mindre väl bevarade brand- 
gravsmiljöer.

DEN SOCIALA BAKGRUNDEN TILL DEN 
YNGRE BRONSÅLDERNS GRAVMILJÖER

Vad är då ett gravfält från yngre bronsålder? För 
det första är det viktigt att förstå att en sådan mil
jö var väldigt mycket mer än en depositionsplats 
för rester av döda kroppar för människorna som 
levde under tidsperioden. Detta har inte minst
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Figur 36. Lämningarna av ritualerna 5, 32, 34 och 35. Grov linje = gravkärl i plan och pro
fil, grått=lämningar av bålplatser (brandlager).

demonstrerats av Anders Kaliff i ett antal arbeten 
som visat på gravmiljöernas karaktär av lokala 
centralplatser, där en rad olika sociala verksamhe
ter har ägt rum (se bl.a. Kaliff 1992; 1995; 1997). 
I sina studier av Ringebygravfältet konstaterade 
han att gravmiljön bestod av ett antal mer eller 
mindre tydliga grupper av gravar och att dessa 
med ledning av ett antal dateringar säkert använts 
samtidigt, inte efter varandra i en serie. Därför 
menar han att gravfältet var en ”samlings-, grav- 
och kultplats för ett antal gårdsenheter”. Efter
som endast spåren av drygt 60 gravar och 44 oste- 
ologiskt identifierade individer kunde dokumente
ras, så menar han dock att det dels är troligt att 
inte alla människor från de olika gårdarna begrav
des, dels att inte ens de som begravdes ”fick alla 
ben med sig i graven”. Han tänker sig att ”mer
parten av benen användes istället till någonting 
annat”. Det är dessa grundtankar om Ringeby- 
gravfältet som sedan lett Kaliff vidare in på olika 
teorier om hur brandgravskicket fungerade (1995; 
1997).

Vi menar att Kaliff har rätt ifråga om den över
gripande tolkningen av gravgrupperna, det vill 
säga att de avspeglar olika gårdsenheters använd
ning av en gemensam gravmiljö. Vi menar dock 
att hans teorier om att alla människor inte skulle 
ha begravts, såväl som att de begravda inte skulle 
ha fått alla ben med sig i graven, är felaktiga. Att 
det förefaller vara så i Ringe by kan enligt vår me
ning bero på dåliga bevaringsförhållanden, samt 
på att det bör ha varit mycket svårt att identifiera 
alla gravar i den undersökningsmässigt till synes 
besvärliga, stenbundna miljön.

De förhållanden som kan studeras inom ett 
välbevarat gravfält som Gualöv är positiva belägg 
för motsatserna till Anders Kaliffs teorier - det 
vill säga att det är sannolikt att alla individer från 
de två storfamiljer som använde miljön begravdes 
och att de som begravdes i princip fick ”alla ben 
med sig i gravarna”, naturligtvis förutom de ben 
man misslyckades med att plocka ur bålplatserna. 
Dessa resultat kan jämföras med belägg från an
dra välbevarade gravmiljöer i norra Europa (se
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Begravnings- Grav Bålplats Pars petrosa

ritual (x=urnegrop 

med bålrester) i grav i bålplats

1 474 1
2 482 1
3 491
4 525 2
5 645 19743 1
6 1053 X 1
7 1060
8 6697 X 2
9 6746 2
10 7365 X 2
11 7839 7824/7852 1
12 8653 X 2
13 8663 (8909) 2
14 8840 2
15 9182 X 1
16 9295
17 9611 12036? 3
18 9653 2
19 9663 9685? 2
20 10265 10276 2
21 10517 2
22 14628 14119?
23 15515 7377 1
24 16222 14119?
25 17247 X 2
26 17461 X 1
27 17479 1
28 17490 2
29 19844 2
30 21003 7824/7852 1
31 21033 2
32 21080 19882 2
33 21197 2
34 21205 19537 3
35 21217 19856, 19783 2
36 21236 7801 1
37 23367 X 1
38 - 6546
39 - 7874
40 - 14245
41 - 15908
42 - 17265+17281 1
43 - 21264
44 - 10039

Tabell 6. Förekomsten av klippbenet, pars petrosa, i gravar och bål
platser.

nedan). Ringebymiljön skulle enligt ICaliffs syn
sätt alltså avvika från detta mönster, vilket enligt 
vår mening är osannolikt. Den stora merparten av 
den yngre bronsålderns gravmiljöer i Skandina
vien är helt enkelt inte särskilt välbevarade, men 
det är viktigt att i mer specifika tolkningar av

gravskicket utgå från de välbevarade exemplen. 
Slutsatser dragna utifrån vad som kan dokumen
teras i mindre väl bevarade miljöer får en bristfäl
lig logisk bärkraft.

Om man skulle utgå från att Kaliffs syn på 
brandgravskicket har generell giltighet får detta
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Figur 37. Fota av brända ben från en bålplats.

Figur 38. Foto av brända ben från en grav.

utan tvivel stora konsekvenser för studiet av den 
yngre bronsåldern, vilket i praktiken delvis redan 
har hänt. Det blir med detta synsätt i princip 
omöjligt att utifrån gravmaterialet diskutera den 
yngre bronsålderns sociala förhållanden, demo
grafi eller sammansättningen och utvecklingen av 
de gårdar och familjer som gravgrupperna repre
senterar. I detta perspektiv har ju gravmaterialet 
ingen som helst representativitet för sådana dis
kussioner, eftersom bara en liten del av de en gång 
levande individerna och bara en begränsad del av 
deras kremerade ben skulle vara tillgängliga för 
studier. Därför diskuterar Kaliff heller inte sådana 
frågor utifrån Ringebymaterialet, utan går efter 
den grundläggande identifikationen av gravgrup
perna istället över på sina studier av kult och reli
gion, som visserligen i sig är intressanta. De beva
rade lämningarna av gravar och gravmiljöer blir 
för honom de direkta resultaten av urvalsproces
ser och handlingsmönster som styrts av religiösa 
föreställningar om döden och om hur döda krop
par och kremerade ben skulle behandlas.

Utan att på något sätt hävda att religiösa idéer 
kring döden är ointressanta eller att de inte haft 
en avgörande betydelse för hur begravningssritua- 
lerna gått till, så menar vi att organisationen av 
den yngre bronsålderns gravmiljöer, såväl som ut
formningen av begravningssritualer och utrustan
det av enskilda gravar, till stor del måste förklaras 
utifrån andra utgångspunkter. Dessa inbegriper 
sociala och demografiska förhållanden som familje
struktur, skillnader i social status inom och mellan 
familjer samt mellan olika individer, och dessut
om arvsprinciper och mortalitet. Att det finns 
många barn och unga på Gualövsgravfältet beror 
exempelvis på att barnadödligheten var hög. Där
för kommer vi här att studera Gualövsmiljön i ett 
perspektiv som vi vill kalla socialt. Detta perspek
tiv kan ses som komplimentärt snarare än som en 
motsats till det Anders Kaliff och andra forskare 
kallar religionsarkeologi.

VAD ÄR EN GRAVGRUPP?

Att gravmiljöer från yngre bronsålder är dispone
rade i gravgrupper verkar vara ett generellt drag 
för Skandinavien såväl som för det kontinentala 
Europa. Harding menar att den yngre bronsål
derns brandgravskick varit påfallande likartat 
över stora delar av Europa. Enligt hans översikt 
har dock inte så mycket forskningsintresse tidiga
re ägnats åt analysen av gravgrupper, även om de 
ofta kan identifieras (Harding 2000, s. 113f). Att 
grupperna representerar storfamiljer från olika 
gårdar är den vanliga tolkningen. Denna tolkning 
förefaller också mycket sannolik, eftersom det 
finns flera exempel på att man, som t.ex. i Ringe- 
by, kan visa att de olika gravgrupperna utvecklats 
oberoende av varandra över tid.

Ett av de mest välkända och ingående analyse
rade gravfälten är Vollmarshausen i Tyskland, där 
sex gravgrupper från tiden ca 1100-600 f. Kr. har 
undersökts, och som enligt Bergmann (1982, s. 
96ff) motsvarade de döda från sex familjer om i 
snitt minst 5-6 personer.

Roymans & Kortlang (1999) menar att det för 
den sena bronsålderns urnefältskulturer i det 
nordvästeuropeiska slättområdet var typiskt att 
3-6 familjer delade ett gemensamt territorium 
och begravde sina döda inom ett gemensamt ur- 
negravfält. I varje fall de absolut flesta individerna 
begravdes och fick individuella gravmonument. 
De menar att urnefälten symboliserade de olika
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Figur 39. Gravfältet vid Beegden i Holland. Gravmiljön låg 
sannolikt längs en vägsträckning (mörkt grå) och bestod 
enligt Roymans & Kortlang (1999) av tre gravgrupper, be
gränsade av streckade linjer. Flertalet gravar (punkter) 
låg i anslutning till särskilda monument. Man kan särskilt 
lägga märke till de tre husformade rännkonstruktionerna. 
Efter Roymans & Kortlang 1999, s. 51, fig. 9.

familjegruppernas identitet och att de avspeglar 
deras interna struktur. Enligt deras analys av grav
fältet vid Beegden i södra Holland bestod detta av 
tre gravgrupper från tiden 775-650 f. Kr. De re
presenterar tre familjer om ca 6 personer vardera, 
som levde på varsin gård i närheten (Roymans & 
Kortlang 1999; Roymans 1999) (fig. 39).

Bietti Sestieri (1992) har analyserat det välbeva- 
rade och välundersökta gravfältet vid Osteria 
delPOsa i norra Italien (fig. 40). Där kunde hon på 
ett ingående sätt följa två storfamiljer som begrav
de sina döda på platsen genom flera generationer. 
Den ena över tiden ca 900-760 f. Kr., den andra 
under tidsperioden ca 900-700 f. Kr. De olika fa- 
miljegenerationerna, som var och en har varit ca 30 
år långa, tycks ha haft särskilda bestämda, mindre 
områden inom vilka deras medlemmar skulle be
gravas. Inom var och en av familjegenerationerna 
kunde hon identifiera gravarna för de manliga fa- 
miljeöverhuvudena, vilka ofta var placerade cen

tralt i familjernas gravområden. Bietti Sestieri me
nar att storfamiljerna vid Osteria delPOsa vardera 
motsvarade flera egentliga familjer bestående av 
vuxna par och deras barn, men har inte presenterat 
några precisa beräkningar av hur många individer 
hon menar att det handlar om. Bietti Sestieri visar 
att ålder och kön tycks ha varit de viktigaste fakto
rerna för bestämningen av särskilda individers sta
tus och sociala roller inom familjerna.

Man måste i detta sammanhang även nämna 
gravfältet Gemeinlebarn F i Österrike. Detta tillhör 
visserligen äldre bronsålder, men är som jämförelse 
ändå relevant här. En noggrann analys av gravmil
jön har visat att gravfältet bestod av tre större grav
grupper. Dessa motsvarade enligt Neugebauer 
(1991) tre släktgruppers begravningsplatser. Han 
kunde även, baserat på arkeologiska och osteolo
giska iakttagelser, göra det mycket sannolikt att 
man inom grupperna kan identifiera gravplatserna 
för specifika familjegenerationer (fig. 41).
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Figur 40. Gravfältet vid Osteria dell’Osa i Italien. Bietti 
Sestieri har argumenterat för att två olika storfamiljer 
begravt sina döda i gravmiljön (inom de ljusgrå, respek
tive mörkgrå ytorna) och man kan på goda grunder följa 
miljöns inre utveckling. De två storfamiljerna började 
begrava inom områdena märkta ”N” respektive ”5” och 
därefter utvecklades miljön enligt pilarna. Det prickade 
området är en senare gravgrupp och det har inte gått att 
avgöra vilken av familjerna som begravt sina döda där. 
Bild efter Bietti Sestieri 1992, s. 142, fig. 7.1, med kom
pletterande uppgifter enligt hennes text.

Man kan slutligen nämna beräkningar som 
gjorts av Debbie Olausson (1987) för Piledals- 
respektive Svartegravfälten från yngre bronsålder 
i södra Skåne. Beräkningarna visade enligt henne 
att Svartegravfältet använts av två storfamiljer om 
i genomsnitt tillsammans 19 personer, medan Pi- 
ledalsgravfältet skulle ha använts av en storfamilj 
om i snitt 8,3 personer. Beräkningsmodellen har 
av olika orsaker förmodligen givit för höga vär
den. Inte minst därför att hon räknar med både 
bålplatser och själva gravarna - vilket alltså ger 
för många individer eftersom många par av bål
platser och gravar egentligen innehåller spåren av 
samma individer. Beräkningarna är ändå intres
santa som exempel.

Studiet kring gravgrupper inom gravfälten har 
drivits längre inom järnåldersforskningen. Som 
några av de bästa exemplen från norra Europa kan 
man nämna de gravfältsanalyser som gjorts av Jør
gensen (1988; 1989; 1990). Han har framförallt

'••• •

ej utgrävt

ej utgrävt

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Figur 41. Gravfältet Gemeinlebarn F i Österrike. Enligt 
Neugebauer kan miljön indelas i tre gravgrupper som bör 
motsvara olika släktgrupper. Neugebauer har också med 
utgångspunkt i osteologi (bland annat genetiskt betinga
de särdrag) och arkeologiska iakttagelser kunnat urskilja 
särskilda familjegenerationers begravningsplatser inom 
gravgrupperna (grå områden). Gravar har markerats med 
större prickar och ett slags stolpbyggda huskonstruktioner 
som förekom i miljön har markerats med mindre punkter. 
Efter Neugebauer 1992, s. 131, Abb. 35.
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studerat gravfält på Bornholm från romersk järn
ålder och vendeltid. Jørgensen menar att det var 
typiskt för båda tidsperioderna på Bornholm att 
gravgrupper inom gravfälten motsvarar familje
gravplatser, och att en genomsnittlig familj be
gravde 5-6 vuxna och 3-4 barn under en genera
tion, som sträckte sig över ca 40 år enligt hans be
räkningar. En sådan storfamilj bestod enligt 
Jørgensen av ett ledande par, vilka förmodligen 
ägde gården, 3-4 andra vuxna samt 3-4 barn. Ba
serat på studier av gravgåvor menar han vidare att 
det fanns en tydlig hierarki inom familjerna, där 
det ledande paret stod överst, de andra vuxna un
der dessa och i botten av hierarkin fanns barnen. 
Inom varje generation begravdes det ledande paret 
med särskilt exklusiva gravgåvor, medan de andra 
vuxna fick mindre välutrustade föremålsuppsätt- 
ningar. Enligt Jørgensen är alltid en av gravarna 
för det ledande paret särskilt påkostad, vilket en
ligt honom visar att familjen bara uttryckte sin sta
tus fullt ut vid begravningen av den ena av sina 
överhuvuden - troligast den som dog först. Vilken 
av personerna i det ledande paret som fick finast 
gravgåvor och skillnader över tid tolkas av Jørgen
sen som förändringar i arvsförhållanden. I särskilt 
välbärgade familjer kunde ibland även barn utrus
tas med exklusiva gravgåvor. Idén om att grav
grupper på gravfälten verkligen motsvarar familjer 
har nu dessutom till fullo kunnat bekräftas genom 
en studie av ett gravfält i nuvarande Tyskland, där 
familjegruppstolkningen kunde ledas i bevis med 
hjälp av en analys av släktskapsrelaterade särdrag 
på de dödas tänder (Jørgensen m.fl. 1997).

Sammanfattningsvis är det mycket troligt att 
gravmiljöer i norra Europa under yngre bronsål
der och järnålder vanligen var indelade i olika 
mindre områden vilka motsvarade olika storfa
miljers begravningsplatser. Identifieringen av grup
per av gravar inom välbevarade gravmiljöer och 
en närmare analys av sådana gravgrupper kan 
därför ge information om såväl familjestruktur 
som andra sociala förhållanden och förändringen 
över tid av dessa. En storfamilj under yngre brons
ålder bestod enligt exemplen från Vollmarshausen 
och Beegden av 5-6 personer. Vid Osteria delPOsa 
handlade det dock om en annan familjestruktur 
med flera individer per storfamilj, och för stora 
delar av Bornholms järnålder menar Jørgensen 
alltså att en storfamilj motsvarade 8-10 personer. 
Med denna bakgrund ska vi nu gå vidare och un
dersöka Gualövsmiljön.

DEMOGRAFIN I GUALÖV

Inom Gualövsmiljön kunde spåren av 44 begrav
ningsritualer identifieras vid de arkeologiska un
dersökningarna. Dessa kan dateras till en period av 
uppskattningsvis 250 år, från ca 1100 till 850 f. Kr. 
Fördelningen av gravar, bålplatser och gravmonu
ment inom området var inte jämn över ytan, utan 
gravfältet var disponerat i två olika större grupper 
av gravar, en östlig och en västlig (fig. 22).

De arkeologiska och osteologiska analyserna 
visar att minst 49 individer begravts på gravfältet. 
För 46 av dessa kunde den avlidna personens ålder 
bestämmas mer eller mindre precist och 15 indivi
der kunde könsbestämmas. Ålders- och könsför
delningen för de 46 bestämbara individerna ser ut 
som följer:

• 26 vuxna, varav sex kvinnor (en osäker), åtta 
män och 12 ej könsbestämda

• 7 tonåringar (10-20 år), varav en identifierad 
kvinna

• 3 barn 5-10 år
• 4 barn 12-32 månader
• 6 spädbarn (varav ett eventuellt något äldre 

och ett eventuellt foster)

Trots att relativt många barngravar påträffades, 
kan man ändå utgå ifrån att barnens gravar är un- 
derrepresenterade. Detta kan i sin tur anses bero 
på att många sådana gravar, att döma av hur de 
som identifierades såg ut, kan förutsättas ha varit 
anspråkslöst konstruerade och därmed lättare har 
förstörts eller förbigåtts utan att kunna identifie
ras vid undersökningen. Den dokumenterade ål
dersfördelningen tyder ändå generellt på att det 
stora flertalet individer ur den bakomliggande po
pulationen verkligen har begravts på gravfältet.

Barnadödligheten var, som materialet från 
Gualöv antyder, utan tvivel hög under yngre 
bronsåldern. De skriftliga källorna från historisk 
tid i nordeuropa visar att det var först i början av 
1900-talet som dödligheten bland barn började 
sjunka kraftigt. Trångboddhet, dåliga sanitära för
hållanden, orent vatten i brunnarna, otillräcklig 
förlossningsvård och förebyggande mödravård var 
några av orsakerna till hög dödlighet i unga år i 
1700- och 1800-talets städer. Uppgifter från his
toriska källor visar att i mitten av 1700-talet var 
hälften av de som dog barn och ungdomar. En 
fjärdedel var barn under ett år. Beträffande tider 
då inga skriftliga källor finns får de osteologiska
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materialen utgöra underlagsmaterialet, ett under
lag som varierar beroende på hur stora delar av 
gravplatser som undersökts och hur välbevarade 
skeletten är. Att det har betydelse om en gravplats 
är delundersökt eller totalundersökt beror på att 
det under vissa perioder förekommer att barn läggs 
på särskilda delar av gravplatserna. Stora och väl 
bevarade gravmaterial från medeltida undersök
ningar visar att dödligheten bland unga var jäm
förbar med 1700- och 1800-talens. Hur var för
hållandena då under tidigare skeden, när samhäl
lena var ännu mindre och risken för smittspridning 
av vissa infektionssjukdomar bör ha varit lägre? 
Trots att faktorer som trångboddhet och dåliga 
sanitära förhållanden inte bör ha varit så stora 
problem undet yngre bronsåldern var många av de 
som dog unga. Inte mindre än 20 av de 46 grav- 
lagda, dvs. ca 43 % i Gualöv var barn och ungdo
mar. Av dessa var sex spädbarn och ytterligare 
några omkring året. Detta trots att man alltså kan 
förvänta sig att barnens gravar är underrepresen- 
terade.

Dessa uppgifter liknar de från 1700- och 1800- 
talen. Dödligheten under spädbarnsåret var hög 
fram till ett par decennier in på 1900-talet, först 
under 1940- och 50-talen sjönk den till ca 5% 
(SCB). Idag är dödligheten bland spädbarn som 
störst under de första levnadsmånaderna och 
framförallt under den första månaden. Med stor 
sannolikhet var förhållandena desamma under 
bronsåldern, även om det relativa antalet dödsfall 
alltså var större då. Missbildningar, dåligt utveck
lade lungor, komplikationer i samband med för
lossningen och infektioner är de vanligaste orsa
kerna, då som nu (Nelson 1987).

Närmare åldersbedömningar av de vuxna har 
ansetts som osäkert med tanke på att det finns 
svårigheter redan med att göra korrekta bedöm
ningar av obrända skelett, framförallt vad det gäl
ler äldre individer (Arcini 2003). För tre individer 
har en närmare åldersbedömning varit möjlig och 
två av dessa är bedömda till 25-30 år och en till 
18-20 år. Det finns all anledning att förvänta sig 
att tre generationer levt sida vid sida i den yngre 
bronsålderns samhälle och eftersom dödligheten 
för barn överensstämmer med material från histo
risk tid, kan man förmoda att dödsåldrarna för de 
vuxna också motsvarar de under 1600-talet. Det
ta innebär att bland de som uppnådde vuxen ålder 
kan man förvänta sig att omkring 45-50 % över
levde till en ålder av 60 år eller mer.

För att beräkna det genomsnittliga antalet le
vande individer i gravmiljöns upptagningsområde, 
det vill säga i de två storfamiljerna, kan man an
vända en beräkningsmodell som går ut på att man 
tar antalet gravar gånger den förväntade livsläng
den för nyfödda individer och delar med antalet år 
som gravmiljön använts. Man kan räkna med en 
förväntad livslängd av ca 35 år (se bl.a. Ubelaker 
1974). Detta skulle då ge 49x35/250 = knappt 7 
individer. Detta är ett lågt värde eftersom det inne
bär att de båda familjerna skulle ha omfattat i snitt 
3,5 individer. Även om gravmiljön var osedvanligt 
väl bevarad kan vi dock inte räkna med att varken 
alla gravar som en gång anlades har bevarats eller 
att vi lyckades identifiera samtliga bevarade gra
var. Vi ska därför nedan diskutera den bakomlig
gande befolkningen på ett mer detaljerat sätt för 
var och en av de två större gravgrupperna och då 
göra kvalificerade bedömningar av hur många gra
var som kan antas vara saknade.

Den östra gravgruppen omfattade 29 indivi
der. För dessa kunde åldern bestämmas för samt
liga utom två, begravningsritualerna 16 och 44, 
som på grund av bristfällig bevaring inte kunde 
identifieras osteologiskt. Den västra gravgruppen 
omfattade 20 individer vars ålder i samtliga fall 
utom ett, ritual 39, kunde åldersbedömas. Alders- 
och könsfördelningen bland de bestämbara 46 in
dividerna ser utslagen på de två grupperna ut som 
i tabell 7.

Denna uppställning visar att i viss mån begrav
da spädbarn, men i synnerhet något äldre barn 
och förmodligen även tonåringar, bör vara kraf
tigt underrepresenterade inom den västra grav
gruppen. Förutom begravningsritualerna 22 och 
24, vars gravar låg inom samma bastanta sten- 
konstruktion, har överhuvudtaget inga individuel
la spädbarnsgravar framkommit i den västra grav
gruppen på samma sätt som var fallet med ritua
lerna 12 och 33 inom den östra gravgruppen. 
Ålderskategorin 5-10 år saknades helt i väster. I 
den östra gravgruppen verkar särskilt spädbarnen 
vara underrepresenterade. Överhuvudtaget kan 
man förutsätta att vuxengravarna har bäst repre
sentativitet i båda gravgrupperna. Dessa gravar 
har bevarats bättre, eftersom de generellt varit 
mer stabilt konstruerade och oftare varit knutna 
till skyddande monument, vilket oftast gjort dem 
mer motståndskraftiga.

Fördelningen av könsbestämda individer inom 
de båda gravgrupperna är intressant eftersom den

164



Osteologi Östra

gravgruppen

Västra

gravgruppen

Vuxna män

kvinnor

kön ej identifierat

6 2
3 3
5 7

Tonåringar 10-20 4 3
Barn 5-10 år 3 -

Barn 12-32 månader 3 1
Spädbarn 3 3

Tabell 7. Osteologiskt bestämda individer i den östra och västra gravgrup
pen i Gualöv.

visar att om man räknar med ett förhållande om 
1:1 mellan de båda biologiska könen är män över
representerade i den östra gravgruppen. Vi kan 
därmed anta att kvinnor bör överväga bland de 
icke könsbestämda vuxna individerna inom den
na grupp, vilket är av visst intresse för den fortsat
ta diskussionen. En annan intressant fråga är vad 
den höga barnadödligheten innebär för ordnings
följden av begravningar av människor från sam
ma familj. Att så många som upp till hälften av 
alla människor inte passerade tjugoårsåldern (se 
ovan) innebär att de flesta vuxna och barnalstran- 
de paren fick begrava ett antal barn innan de själ
va avled. Detta betyder alltså att det på en famil
jegravplats med största sannolikhet först har be
gravts ett antal små barn innan de första vuxna.

Vid den arkeologiska undersökningen identi
fierades alltså lämningarna av 44 begravningsritu
aler. Av dessa var det emellertid sju som bara be
stod av identifierade bålplatser och för 15 av gra
varna kunde inte bålplatserna identifieras. Dessa 
förhållanden visar att även om gravmiljön var re
lativt sett mycket välbevarad, så har vi inte påträf
fat alla gravar och bålplatser som en gång fanns 
på platsen. De ovan förda resonemangen kan ge 
en antydan om vilka typer av gravar som vi sak
nar. Inom den östra gravgruppen bör det främst 
handla om spädbarnens och de små barnens gra
var, medan vuxengravarna här generellt var knut
na till kraftiga monument och därför kan förut
sättas vara tämligen representativa. Man kan där
för räkna med att 5-10 gravar saknas i den östra 
gruppen. Inom den västra gravgruppen bör ännu 
flera gravar saknas, eftersom gravarna här inte 
skyddades av några kraftiga monument. Även här 
saknas säkert spädbarnsgravar och i synnerhet de 
något äldre barnens gravar. Ett antal vuxengravar

bör också saknas inom den västra gruppen. Man 
kan därför räkna med att totalt 10-15 gravar sak
nas inom den västra gravgruppens område.

Ovan nämndes att beräknat på 49 individer 
skulle gravmiljön representera en bakomliggande 
population på omkring sju individer. Om vi istäl
let gör nya beräkningar, där vi enligt ovanstående 
resonemang räknar med det rimliga förhållandet 
att ett antal gravar försvunnit eller inte hittats vid 
undersökningen, så får vi en annan bild. Den öst
ra gravgruppen skulle då omfatta 34-39 indivi
der. Den användes knappast så länge som 250 år, 
utan vi kan här snarare räkna med en använd
ningstid av ca 225 år. Detta ger en bakomliggan
de grupp om ungefär sex personer, vilket också är 
en mer rimlig siffra för en storfamilj. De döda från 
familjen bakom den västra gravgruppen skulle 
med en motsvarande beräkning då motsvara 30- 
35 individer under ca 250 år, vilket blir i snitt fyra 
till fem individer. Detta förefaller fortfarande vara 
en alltför låg siffra och kanske ska vi egentligen 
räkna med ett ännu högre mörkertal för förstörda 
och ej identifierade gravar i detta område. De indi
vidantal vi nu har beräknat ligger trots detta i lin
je med de tidigare beräkningar av storleken av fa
miljer från andra gravmiljöer med en datering till 
yngre bronsålder som diskuterades ovan.

För att komma upp i de individtal på åtta till 
tio personer per storfamilj som beräknats av Jør
gensen för järnåldern på Bornholm, skulle vi behö
va räkna med att vi arkeologiskt har kunnat iden
tifiera mindre än hälften av de personer från de två 
Gualövsfamiljerna som begravts på gravfältet, och 
detta förefaller helt enkelt osannolikt. Snarare kan 
man då, förutsatt att Jørgensens beräkningar är 
realistiska, anta att det finns skillnader i struktur 
och sammansättning mellan de familjegrupper
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från järnåldern respektive bronsåldern som de oli
ka gravmiljöerna representerar. En annan möjlig
het hade varit att vi kunde tänka oss att de två 
gravgrupperna i Gualöv i själva verket represente
rar människor från samma storfamilj, men att det 
fanns en skillnad mellan folk och folk inom famil
jen. Detta verkar dock osannolikt, eftersom båda 
gravgrupperna tycks representera ett flertal famil- 
jegenerationer där människor från de olika gene
rationerna begravts nära varandra inom särskilda 
små familjeområden.

Slutligen skulle man kunna tänka sig att hela 
diskussionen av grupperingen av gravar inom grav
fältet faller om vi räknar med att vi bara kunnat 
identifiera 49 av ett tänkt antal av ca 65-75 brons- 
åldersgravar inom området. Hade grupperingen 
kanske sett helt annorlunda ut om vi kunnat un
dersöka alla gravar som en gång fanns på platsen? 
Här måste man invända att uppdelningen i två 
gravgrupper även bygger på ett antal andra förhål
landen än bara spridningen av gravar och bålplat
ser. Framförallt gäller detta fördelningen av större 
monument inom ytan och sträckningen av identi
fierade vägar. Dessa förhållanden påverkas inte 
även om man tänker sig att ett antal ytterligare 
gravar skulle tillkomma, eftersom vi kan räkna 
med att de större monumenten på platsen är repre
sentativa. Som ovan nämndes kan man förutsätta 
att vuxengravarna har bäst representativitet och

dessa visar enligt vår mening på en tydlig gruppe
ring enligt vad som föreslagits tidigare.

AVSLUTNING

Vi har i denna artikel presenterat en övergripande 
hypotes om den yngre bronsålderns brandgrav
skick, och den har underbyggts med en lång rad 
exempel. Vi menar, utifrån en allmän kännedom 
om materialet från andra tidsperioder och i synner
het då den äldre järnåldern, att teorin till stora de
lar även kan appliceras på brandgravskicket mer 
generellt. Kärnan i vår hypotes är att de allra flesta 
människor brändes på individuella bål. Utifrån em
piriska undersökningar av material från bevarade 
gravmiljöer menar vi också att det går att identifie
ra och särskilja bålplatser och gravar både arkeolo
giskt och osteologiskt. Med denna bakgrund kan 
man göra sig en ganska precis bild av vad som är 
vad i en välbevarad gravmiljö som Gualöv - som 
också är vårt viktigaste exempel. Vi menar att den
na syn på brandgravskicket ger nya möjligheter att 
i framtida undersökningar och studier förstå brand- 
gravsmiljöer på ett bättre sätt än hittills. Perspekti
vet öppnar också möjligheter för en rad olika slags 
analyser av gravplatsers organisation och sociala 
bakgrund som tidigare tett sig tveksamma, då man 
inte närmare har kunnat förklara variationen av 
olika slags lämningar inom miljöerna.
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ELDEN UTPLÅNAR INTE ALLT
BRANDGRAVAR OCH BÅLPLATSER VID GU ALÖV

Årtusendenas utnyttjande av åkermark och fram
förallt de senaste årtiondenas djupgående plogar 
har skadat och fortsätter att skada många forna 
gravmiljöer. Plogen lyfter inte bara på marken 
ovan graven eller bålplatsen och släpper igenom 
vatten, den river också med sig delar av gravkärlen 
och sprider benen över större ytor. Ofta påträffas 
endast bottnar av benbehållare och i vissa fall går 
hela bengömman med dess innehåll förlorad. År 
2002 blottläde arkeologerna emellertid en orörd 
gravmiljö från yngre bronsålder i Gualöv i nord
östra Skåne, en gravmiljö som kom att bjuda på en 
rad nya och spännande kunskaper, som till exem
pel svaret på var man under bronsåldern k remera- 
de sina döda ( se Arcini, Höst & Svanberg denna 
volym). Att finna ett så pass oförstört gravfält som 
det i Gualöv är unikt och materialet liknar i beva
randegrad mer den typ som undersöktes för 40-50 
år sedan (Stjernquist, 1961; Strömberg 1975; Sahl- 
ström 1948; 1951). Gravarna från Gualöv har 
framförallt klarat sig undan förstörelse tack vare 
att marken inte varit odlad sedan gravplatsens till
komst. De tallar som nu finns på platsen plantera
des där för 70-80 år sedan och har endast påver
kat vissa gravar.

KREMERAD I UGN ELLER BRÄND PÅ BÅL

Varken dagens kremeringsugnar eller bronsål
derns eldbegängelse på öppet bål förmår att helt 

av CAROLINE ARCINI utplåna en kropp. I dagens kremationsugn sätts
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kistan in i en redan 600-800 grader varm ugn och 
övertänds omedelbart. Inom loppet av 10-20 mi
nuter har en kista av ek eller furu brunnit upp och 
kroppen blir synlig. Efter 20 minuter är skalltaket 
blottlagt och efter ytterligare 10 minuter har skal
lens ben börjat spricka sönder i bitar medan det tar 
upp emot en timme att förbränna skallbasen och 
de centrala delarna av huvudet. De delar av krop
pen som tar längst tid är de inre organen, medan 
kroppens muskler har förkolnat redan efter 30 mi
nuter. (Bohnert m.fl.1998). Kremering i en modern 
ugn tar i genomsnitt 1-2 timmar (Hoick 1986). 
Hur en kropp brinner beror bland annat på indivi
dens kroppskonstitution. En kropp med mycket 
fett ökar ugnens temperatur under förutsättning 
att initialtemperaturen är hög, medan en kropp 
med mycket muskler är svårare att bränna, då det 
resulterar i en sänkning av temperaturen. Kort 
sagt, en fet individ är lättare att kremera än en ma
ger eller muskulös (Hoick 1986). När så all mjuk
vävnad brunnit upp återstår endast de förvridna 
skelettdelarna fulla av tusentals sprickor. Sprickor
na i skallens ben resulterar i att denna har fallit 
sönder i mindre bitar. Kroppens övriga ben kan 
däremot vara nästan hela även om de är spruckna 
och man finner ofta att de små benen från fingrar 
och tår är intakta. De heta benbitarna är dock 
mycket sköra och faller lätt sönder i mindre bitar. 
Även vid kontrollerade temperaturer som i dagens 
kremeringsugnar är förbränningen ojämn, vilket 
kan ses i en variation i färgen på ben.

Bronsålderns eldbegängelse har haft andra för
utsättningar beträffande själva förbränningen, men 
ändå är benen ofta lika väl och jämnt brända som 
om de kommit från dagens kremationsugn. För
bränningen på öppet bål måste emellertid ha tagit 
mycket längre tid, förmodligen flera timmar eller 
kanske en hel dag. Gynnsamma omständigheter 
för en kremering var t.ex. torr ved, mycket ris och 
uppehållsväder med inte alltför hård blåst. Hård 
blåst kunde resultera i att delar av individen blev 
dåligt kremerad, till exempel som i ett fall från en 
vikingatida grav i Valsta i Uppland (Arcini 1997).

Det bränsle som använts i bronsålderns bålplat
ser avspeglar vilka träd som växte i omgivningen 
och för Gualöv har analyser av träkol från gravur
norna visat att man framför allt använt björk, men 
ek, hassel och asp förekommer också (se Gedda b 
denna volym). Med tanke på hur väl brända ben 
från förhistorien ofta är, så bör man ha lagt ner 
mycket omsorg på att få bålet att brinna effektivt.

Exakt hur bålen var konstruerade under bronsål
dern vet vi inte, men att det fanns en variation är 
helt klart. I Gualöv har åtminstone två typer av 
konstruktioner kunnat fastställas (Arcini, Höst &c 
Svanberg denna volym)

UPPENBARA BÅLPLATSER

Sökandet efter förhistoriens bålplatser har pågått 
! nästan ett halvt sekel. Den förhärskande uppfatt
ningen har hela tiden varit att det till ett gravfält 
skulle finnas en kollektiv kremeringsplats som an
vänts vid upprepade tillfällen. Tydliga rester efter 
bålplatser under högar från äldsta bronsålder har 
dock visat att vi där har att göra med enskilda kre- 
meringsplatser för varje individ. Även om benäm
ningen brandlager ofta förekommer, framförallt 
på gravfält från vendel och vikingatid, så finner vi 
sällan att man verkligen slagit fast att de så kalla
de brandlagren är bålplatserna i bemärkelsen att 
man rubricerat dem som ”gravar och bålplatser 
från yngre järnålder”. Man skönjer en rädsla att 
definiera brandlagren som bålplatser och det trots 
att man vid åtskilliga tillfällen har påträffat oer
hört stora mängder träkol och brända ben från 
både människor och djur i dem. Däremot har man 
i en sammanställning av resultaten från undersök
ningar av bronsåldershögar i Danmark använt or
det bålplats också i rubriken (Haack Olsen & 
Bech 1996). Vi är alltså benägna att i vissa sam
manhang acceptera att vi har individuella bålplat
ser. Faktum kvarstår dock att genom att påvisa 
enstaka bålplatser under hög klargörs inte kreme- 
ringsförfarandet för det stora flertalet.

Eftersom vi anser att brandlagren under yngre 
järnålder och de under bronsåldershögar utgör 
bålplatser som endast använts vid ett tillfälle, 
innebär det att vi är benägna att acceptera att man 
i vissa sammanhang hade enskilda kremerings- 
platser. Att enstaka bålplatser och gravar innehål
ler två eller fler individer är inte en indikation på 
en kollektiv bålplats, utan beror snarare på speci
ella omständigheter som samtida död eller någon 
form av offer.

Varför är då bålplatserna, oavsett om de är 
kollektiva eller individuella, från bronsålder och 
äldre järnålder så svåra att påvisa? Kan det vara 
så att vi finner dem mycket oftare än vi anar, men 
att de inte ser ut som vi förväntar oss? Är det kan
ske så att vi låst oss i uppfattningen att kriterier 
för bålplats bör motsvara dem som kan observeras
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för de klassiska brandlagren från yngre järnålder, 
med andra ord ett stort tjockt lager med sot, kol 
och brända ben. Alternativt att de ska se ut som 
de bålplatser vi påträffar under hög, dvs. spåren 
efter bålplatsen ska vara avlång och av en viss 
längd, motsvarande en vuxen individ liggande i 
utsträckt ryggläge. Många förväntar sig dessutom 
att marken där bålet legat ska vara eldpåverkad, 
men om det placerats på befintlig markyta uteblir 
denna påverkan (Gräslund 1975). Resterna av ett 
bål kan därför se helt olika ut beroende på en rad 
omständigheter. Ett kraftigt brandlager kan man i 
första hand förvänta sig då både människa och 
flera djur bränts på bålet. Benen från ett sådant 
bål är ofta blandade med vad som kallas bålmör- 
ja. Benen är inte bara sotiga utan också feta, vilket 
mycket väl kan bero på att det varit svårt att nå 
den höga temperatur som krävts överallt i bålet. 
Fett brinner bra, men det förutsätter att den initi
ala temperaturen är hög. Om temperaturen inte är 
tillräckligt hög smälter fettet och ju fler kroppar, 
djur eller människor, som finns på bålet desto fe
tare blir ytan på de brända benen. Att bålplatser 
från yngre järnålder i högre utsträckning finns 
kvar jämfört med de från bronsåldern och äldre 
järnåldern har olika orsaker. Den yngre järnål
derns bålplatser är från början tjockare och fetare 
och eftersom bålplats och grav är en och samma, 
täcks båda snabbt över av ett röse eller en hög. En 
bålplats från bronsålder eller äldre järnålder, där 
djur på bålet och framförallt hela djur är sparsamt 
företrädda eller saknas, är mycket mindre till stor
leken och lagret av kol är tunnare. Dessutom har 
benen, i alla fall från människan, insamlats och 
deponerats i en urna som oftast inte placerats di
rekt i, men dock i anslutning till bålet. Omsorgen 
har därför i högre grad inriktats på att täcka över 
och skydda benbehållaren än den nästan tomma 
bålplatsen och av denna anledning försvinner spår 
efter bålplatser lätt eller är diffusa.

Incitamenten som lett fram till en annorlunda 
inriktning på sökandet efter bålplatserna beror 
framförallt på två saker; dels de otillfredsställande 
och svårbegripliga förklaringar som framlagts be
träffande variationen i mängden brända ben i gra
varna, dels avsaknaden av klara indikationer på ge
mensamma bålplatser. Anders Kaliff menar visser
ligen att en kremeringsplats som använts vid 
upprepade tillfällen undersökts på gravfältet i Ring- 
eby (Kaliff 1995). Den osteologiska undersökning
en stöder emellertid inte denna uppfattning. Endast

i fem av de elva fyndenheterna har ben av männis
ka identifierats och den totala mängden ben från 
denna plats uppgår endast till 37,5 g. Enligt Sig- 
vallius går det inte att avgöra om benen av män
niska kommer från en eller flera individer (Sigval- 
lius 1995). Något osteologiskt underlag för tolk
ningen finns således inte. Vi har faktiskt inte vid 
något tillfälle osteologiskt kunnat påvisa att en 
förmodad kremeringsplats använts vid upprepade 
tillfällen. Om de använt sig av kollektiva bålplat
ser, så borde vi ha funnit en yta som varit hårt på
verkad av eld, även om kremeringar kanske endast 
skedde en gång per år. Med tanke på att man på 
de påvisade bålplatserna under hög har funnit ben 
som inte insamlats för deponering i urna, så borde 
en kollektiv bålplats uppvisa ben från flera olika 
individer och från individer i olika åldrar. Även 
om vi på en bålplats finner ben efter två eller tre 
individer är det inget som säger att denna bålplats 
använts vid upprepade tillfällen. Omkring 3-4 % 
av våra brandgravar är faktiskt dubbelgravar (Sig- 
vallius 1994). Flerpersonsgravar är visserligen mer 
sällsynta men de förekommer.

En av de tolkningar som gjorts av varför mäng
den brända ben i brandgravar varierar är att man 
inte alltid tillvaratagit dem med samma noggrann
het. Arkeologer har förslagit att man för vissa in
divider endast symboliskt gravsatt en mindre 
mängd ben. Andra teorier är att de brända benen 
insamlats för deponering i vattendrag eller spritts 
på åkrar (Gejvall 1961; Kaliff 1995; 1997). Ofta 
kallas anläggningar med en liten mängd brända 
ben t.ex. brandgropar, stensättningar med spridda 
brända ben eller stenpackning med spridda brän
da ben. Idén om att man endast symboliskt grav
satt en mindre mängd ben för vissa individer är 
svår att förstå, eftersom den typen av gravar inte 
alls finns på gravfält där gravarna är mycket väl- 
bevarade. Välbevarade gravmiljöer visar snarare 
på att man lagt ned stor omsorg om både hög som 
låg, om det nu är så att skillnader i kvalitet på ke
ramikkärl, gravgåvor och yttre markering av gra
ven är det som speglar social status.

Det finns således en tendens till att man oftare 
talar om variation i gravskicket utifrån skadade 
gravmiljöer istället för att söka svaren i de mer 
välbevarade. Osteologiskt är det också ofta så att 
intakta gravar ger mycket snarlika resultat, bland 
annat beträffande bevarandegraden, vilka delar 
av skelettet som är representerat och mängden ben 
osv.
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Figur 1. Pars petrosa är den latinska benämningen för 
den kompakta delen av tinningbenet.

Hur kommer det sig då att vi nu anser att vi 
äntligen löst gåtan med bronsålderns och äldre 
järnålderns försvunna bålplatser? De första vikti
ga pusselbitarna var de som framkom i samband 
med analyserna av brandgravarna från projektet 
Västkustbanan (Arcini & Svanberg 2005). Ett av 
de grundläggande syftena i den undersökningen 
var att utreda om vi på osteologisk väg kunde fin
na mönster eller avvikelser beträffande vilka ben 
som deponerats i olika gravar. Det verktyg som 
valdes ut i denna pilotstudie var ett kompakt ben 
från kraniet, pars petrosa (fig. 1), vilket har myck
et goda förutsättningar att bevaras. Framförallt 
inriktades ansträngningarna på att närmare stu
dera likheter och skillnader mellan urnor respek
tive brandgropar. Resultaten visade att även om 
flera av gravarna från Västkustbanan var skadade 
kunde detta ben påvisas i 40 % av urnorna med
an det inte påträffades i någon av groparna (a.a.). 
I Gualöv påträffades pars petrosa i 92 % av gra
varna, men endast i 13 % av dem som bedöms 
som bålplatser. För Simris i Skåne var motsvarande

resultat 94 % respektive 5 % och för Mellby i Väs
tergötland 61 % respektive 8 % (a.a.).

Varför påträffades då inte, eller i varje fall 
mycket sällan, detta ben i de anläggningar som 
benämnts brandgropar? En närmare undersök
ning av brandgroparna från gravfälten på Väst
kustbanan visade att flera gropar var oregelbund
na och innehöll lite sot, träkol och brända ben. 
Kunde dessa gropar kanske representera något an
nat än gravar? Enligt danska forskare finns det fle
ra exempel på bålplatser under bronsåldershögar 
där bålet placerats ovanpå en grävd grop, vilken 
framförallt anlagts för att förbättra syretillförseln 
(Wahl & Wahl 1983; Thrane & Madsen 1992). 
Slutsatsen blev att flera av brandgroparna från 
Västkustbanan skulle kunna vara bålplatser och 
inte gravar (Arcini & Svanberg 2005). Den lilla 
mängden brända ben i dessa gropar representerar 
således de som man vid insamlandet inte har fått 
med sig. Ben från huvudet är ofta väl representera
de i brandgravssammanhang, vilket bland annat 
kan förklaras av att skalltak är lätta att identifiera,
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® Grav 

I-! Bål plats

Figur 2. Gravplatsen i Gualöv med markerade bålplatser 
och gravar.

men också att man i hög utsträckning insamlat 
ben från huvudregionen för deponering. Att ben 
från huvudet ofta samlades in resulterade i den 
höga förekomsten av pars petrosa.

Inför undersökning av gravfältet i Gualöv in
formerades arkeologerna om resultaten från Väst
kustbanan och att jag hyste en förhoppning om att 
man i samband med denna undersökning tydliga
re än någonsin skulle finna spår efter bålplatser 
från bronsåldern. Mycket riktigt dök också fyra 
brandlager, dvs. bålplatser upp under den ännu 
synliga högen vid Gualöv. Efter studium av rit
ningar och foto samt osteologiska analyser fram
kom ytterligare bålplatser för att nu sammanlagt 
uppgå till 29 stycken (fig. 2). 1 nio av dessa har 
själva bengömman, dvs. gravurnan placerats på

bålplatsen eller i kanten av den flacka luftgropen 
till bålet. I fem fall finns bålet på ett avstånd av en 
halv till en meter från bengömman och i sex av 
bålplatserna återfanns inte bengömman alls vid 
undersökningen.

Är det då först nu, med dagens grävningsmeto- 
dik och teknik, som vi har förutsättningarna att 
upptäcka bålplatser? Svaret på den frågan är nej. 
Studerar vi resultaten från tidigare arkeologiska 
undersökningar, finner vi att bålplatserna ofta har 
observerats men inte accepterats som sådana. De 
har fått benämningar som sotfläck, sotlager, brand
jord eller brandgrop. Ofta har de förklarats som 
spår efter en symbolisk handling, där gravgömman 
endast innehöll en mindre mängd ben. Tidigare un
dersökningar, som har varit styrda av antagandet
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Figur 3. Bålet byggs ovanpå en luftgrop. Efter kremeringen flyttas be
nen till en benbehållare som sedan gravsätts en bit ifrån eller alldeles 
i kanten av bålplatsen. Enstaka ben, lite sot och kol hamnar i luftgro- 
pen. I vissa fall övertäcks även luftgropen. Illustration Staffan Hyll.

Figur 4. Efter kremeringen plockas de brända 
benen över till en behållare som sätts ned i 
luftgropen. Både bålplats och benbehållare 
täcks över. Illustration Staffan Hyll.

att bålplatserna bör ha vara stora och kollektiva, 
har gjort att det är först nu när det uppenbara är 
ett faktum som vi mentalt kan acceptera att det är 
bålplatserna vi har funnit.

Vad kännetecknar då en bålplats? De flesta 
bålplatser från bronsåldern avtecknar sig som so- 
tiga fläckar av varierande storlek, sotighetsgrad 
och mängd brända ben. Benen från människa har 
i mycket hög utsträckning avlägsnats från platsen. 
I flera fall har en flack luftgrop konstruerats under 
bålet, en grop som när den påträffas ofta benämns 
brandgrop (fig. 3 och 4). Det ser ut att vara lika 
vanligt att man placerade bengömman på bålplat
sen eller mycket nära densamma som att man flyt
tade bengömman en eller ett par meter därifrån. I 
undantagsfall kan emellertid bengömman ha flyt
tats flera meter. I ett mycket speciellt fall i Gualöv 
har en bengömma flyttats hela sex meter. Studier 
av välbevarade gravmiljöer från förromersk järn
ålder och romersk järnålder visar däremot att man 
under dessa perioder i högre utsträckning placerar 
benbehållaren i den befintliga gropen på bålplat
sen, (Sahlström 1948; 1951). Under yngre järnål
der blir det så allt vanligare att bålplats och grav 
inte separeras, utan är en och samma plats.

På brandgravgravfälten ligger gravar ganska 
ofta nära varandra, så också i Gualöv, och frågan 
är då hur man då kunnat anlägga bål mellan dem. 
Förmodligen har bålplatserna fått plats mellan 
gravarna tack vare att det passerade flera år, kan
ske årtionden mellan begravningarna. Av bålplat
sen syntes då ingenting och av den lilla kulle som 
från början täckte gropen som urnan stod i åter
stod kanske endast en svag förhöjning, dock oftast 
tillräckligt tydlig för att markera graven. Om vi 
hade möjlighet att dra en profil genom ett område 
tätt med gravar och bålplatser så skulle vi kanske 
kunna visa att bålplatser delvis överlappar, men 
också delvis skär och utraderar varandra. Bland 
gravar och bålplatser förekommer också något 
som av en del arkeologer benämns bendepositio
ner, dvs. områden med enstaka brända ben. Dessa 
ben kan antingen vara från skadade gravar, men 
även från förstörda bålplatser.

Det är dock viktigt att påpeka att inte alla an
läggningar som bär beteckningen brandgrop är 
bålplatser. En del av dem kan vara en bålplats i 
kombination med bengömma (tidigare benäm
ning urnebrandgrop), men där benbehållaren helt 
förstörts på grund av att den varit av förgängligt
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material. Osteologiskt kännetecknas en bålplats 
av att den ofta innehåller en mindre mängd skall
tak, enstaka tandrötter, fragment av rörben, fing
erben och tåben. I en grav däremot är skelettdelar 
från flera olika kroppsregioner representerade. 
Undantag är naturligtvis kremationer av små 
barn, där flera av benen ännu var i broskform och 
därför helt har förbränts.

Det väsentliga inför nya undersökningar är att 
vi är observanta på att man intill en bengömma 
och även i högre nivå än densamma kan finna spå
ren av en bålplats. Spåren av en bålplats som kan
ske endast avtecknar sig som en svag sotfläck, oval 
eller rund med diametern 0,5 m kan vara resterna 
av en luftgrop. I sotfläcken kan det finnas en min
dre eller större mängd brända ben eller inga ben 
alls, beroende på en rad faktorer som t.ex. beva
randegrad, den kremerade individens ålder, hur 
noggrannt man plockat benen från bålet, hur 
länge bålplatsen legat exponerad innan den täckts 
över, om den medvetet övertäckts eller om detta 
skett naturligt. Bengömma och bålplats kan som 
tidigare nämnts även ligga en bit ifrån varandra 
och av olika omständigheter finner man endast 
den ena av dem. Bäst förutsättningar att få svar på 
frågan om anläggningen är en grav eller en bål
plats, är om det redan i inledningsskedet av under
sökningen etableras ett nära samarbete mellan ar
keolog och osteolog.

Vad får då upptäckten av bronsålderns bålplat
ser för konsekvenser? Den tydligaste konsekvensen 
blir att vi i fortsättningen inte behöver leta efter 
några kollektiva bålplatser som använts vid uppre
pade tillfällen. Benämningen gravfält innefattar 
inte endast en plats för den slutgiltiga förvaringen 
av individens kvarlevor, utan också den plats där 
andra delar av gravceremonin var förlagda, t.ex. 
själva kremeringen. Kremeringsakten skedde bland 
de andra gravlagda för att eldbegängelsen i sig 
innebar upptagning i de dödas gemenskap. En an
nan viktig konsekvens av upptäckten av bålplatser
na är att det påverkar den rent demografiska bil
den. Antalet gravlagda som påträffas är färre än 
vad som skulle ha framkommit om de nu påvisade 
bålplatserna skulle räknas som gravar. Andelen 
spädbarn blir också proportionellt större, eftersom 
deras bålplatser kan vara svåra att upptäcka då 
eventuella bensmulor från bålen helt kan ha för
svunnit. Bålplatser till spädbarn kan därför lätt bli 
underrepresenterade, ett förhållande som också 
rättas till om bålplatser inte tolkas som gravar.

ETT FRUSET ÖGONBLICK

Skalltak av människa i öster samt tåben av den
samma och en hund i väster, är allt som är kvar. 
En bålplats med benrester har täckts över med 
jord strax efter att bålet har kallnat och benen 
från människan insamlats och avlägsnats. Oss ger 
det en ögonblicksbild över hur ett gravbål från 
bronsåldern har sett ut, hur människan placerats 
på bålet och var den medföljande hunden hade sin 
plats (fig. 5). Både hund och människa har förmod
ligen svepts och täckts med eller lagts på var sin 
fårskinnsfäll.

Som redan nämnts utgörs majoriteten av alla 
bålplatser under bronsåldern av relativt oansenli
ga små gropar med lite aska, enstaka träkolsfrag- 
ment och en handfull ben. Möjligheterna att re
konstruera hur den kremerade individen var pla
cerad på bålet är därför sällan speciellt goda. I den 
mycket välbevarade gravmiljön i Gualöv har det 
dock låtit sig göras i ett fall. Tack vare de goda be- 
varingsförhållandena och en noggrann dokumen
tation i fält har brända ben från individens olika 
kroppsregioner identifierats, vilket visar hur både 
människan och medföljande djur placerats på bål
et. På ytan under den stora högen 1600 observera
des ett till formen avlångt område med sot, kol 
och brända ben, 19743 (fig. 5). Området som på 
två sidor begränsades av mindre stenblock var 
omkring ca 1,8x0,8 m stort. Även marken i ut
kanten av det sotiga området var eldpåverkad, vil
ket bör ha gett bålet en storlek av ca 2,0x1,0 m.

Inför undersökningen i fält indelades sotlagret 
i åtta rutor från vilka ben sållades fram (fig. 6). 
Mängden ben varierade från några tiotal gram i 
rutorna i den östra delen till sammanlagt närma
re ett kilo i de båda rutor som låg längst åt väster. 
Den osteologiska analysen visade tydligt att på 
detta bål hade en människa lagts i utsträckt rygg
läge med en hund vid fotterna. Som framgår av il
lustrationen hade människan placerats med huvu
det i öster och fotterna i väster (fig. 5). Fotben av 
lamm påträffades både i de regioner av bålet där 
endast ben av människa fanns, men även bland 
hundbenen (fig. 6). En liknande rumslig uppdel
ning har tidigare endast noterats från t.ex. vikinga
tida gravhögar (Wretemark 1989; Andersson & 
Hedlund 1994; Andersson & Lidström-Holm- 
berg 1998; Hedman 1996). Beträffande bålet i 
Gualöv så har större delen av benen från männis
kan avlägsnats från bålplatsen och med största 
sannolikhet lagts i urnan, vilken placerats en bit
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Figur 5. På en röjd markyta har ett gravbål byggts A19743. 
På bålet placeras en kvinna och hennes hund. Förmodli
gen har de båda kropparna vilat på varsin fårskinnsfäll. 
Illustration Staffan Hyll.

upp i högen. Urnan innehöll benen efter en vuxen 
kvinna. Utifrån den sparsamma mängden ben av 
människa som fanns kvar på bålplatsen har det 
inte varit möjligt att bestämma kön, men däremot 
visar tillväxtzonerna på benen att det rör sig om 
en vuxen individ. Slutsatsen att bålet och urnan- 
kan höra ihop baseras på att vi i de övriga 17 fal
len med både urna och bålplats har funnit att 
dessa legat antingen i, helt inpå eller endast någon 
meter ifrån bålplatsen. Att man i detta samman
hang skulle ha flyttat urnan någon helt annan
stans förefaller därför inte troligt. Det är dock inte 
så att vi på osteologisk väg kan säga att benen från 
urnan respektive bålplatsen hör till samma indi
vid. Ett problem är att urnan i huvudsak innehöll 
människoben och endast några få fragment indi- 
kerar att det även funnits djur i den. Vilket eller 
vilka djur det rör sig om går inte närmare att

fastställa, endast att det är mindre djur i storlek 
som får eller hund. Urnans övre del hade schaktats 
bort i samband med undersökningen, men det fö
refaller egendomligt om ben från hunden endast 
skulle ha varit företrädda bland de ben som för
svunnit, eftersom det skulle innebära att man lagt 
benen i urnan i en viss ordning. En sådan ordning 
har inte kunnat konstateras i övriga urnor.

Beträffande lammen på bålet så representeras 
de, liksom i andra gravar och bålplatser vid Gua- 
löv, av fotben. Det har dock inte gått att avgöra om 
benen från lamm kommer från en eller två indivi
der. Placeringen på bålet skulle emellertid indikera 
att det rör sig om två lamm, ett för människan och 
ett för hunden. Av den kremerade hunden hade de 
flesta brända benen, kanske rentav alla, lämnats 
kvar på bålplatsen. Samtliga ben av hund återfanns 
i regionen för den nedre delen av människans
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Figur 6. Denna figur visar en av bålplatserna, 19743 un
der hög 1600 på gravplatsen vid Gualöv. Gråskalan mar
kerar förhållandet mellan den mängd ben som påträffa
des på bålplatsen. Figuren visar också vilka ben som 
identifierats av respektive art och var på bålet de åter
fanns.

underben och fotter, vilket innebär att man haft 
möjlighet att undvika att insamla dessa ben vid 
deponeringen.

GEMENSAM ELLER ENSKILD KREMERING

Majoriteten av alla brandgravar var ämnade för 
endast en person. I de få fall där vi finner att två 
eller flera personer gravlagts i samma grav, är den 
troligaste anledningen att de har dött samtidigt. 
Sjukdom, olyckor, krig, och massakrer är kända 
anledningar till anläggandet av dubbel- eller fler- 
personsgravar. Beträffande brandgravar är mer än 
95 % enkelgravar, vilket får tolkas som att om
ständigheter som resulterade i att individer avled 
samtidigt var relativt sällsynta. Frågan är dock 
hur ofta som samtidig död hos olika familjer i ett 
litet samhälle ledde till att de avlidna lades i sam
ma grav. Den frågan kan inte besvaras, eftersom

det innebär att vi då måste datera enskilda gravar 
exakt på dagen. Beträffande dubbel- eller flerper- 
sonsgravar finns det inget mönster för vilka som 
begravdes tillsammans, utan kombinationerna 
kan i stort sett ha sett ut hur som helst. Vissa dub
belgravar innehåller endast barn, andra endast 
vuxna. På gravfältet i Gualöv påträffades 4 dub
belgravar och kombinationerna i dessa gravar var 
precis som på de flesta andra gravfält varierande.

EN FAMILJETRAGEDI HAR SPÅRATS

Tre urnor har placerats tätt intill varandra. Fyra 
individer, ett större barn, en tonåring, en vuxen 
kvinna och ett litet barn har i dessa fått sin sista 
viloplats. I en av bålplatserna under högen 1600 
var tre gravurnor med ben nedsatta helt tätt till
sammans (fig. 7-8). Enligt Fredrik Svanberg har 
platsen för gravhögen röjts för dessa tre bål och de
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tre urnorna har sannolikt satts ned samtidigt. Det 
anses också vara rimligt att anta att de som blivit 
begravda i gravhögen har tillhört en och samma 
grupp. Något som också talar för att urnorna satts 
ned samtidigt är att i de andra gravarna på grav
fältet har varje urna satts ned i anslutning till sitt 
respektive bål. Enligt Brorsson & Hulthén (denna 
volym) är också urnornas form och godskvalitet 
så snarlik att de förmodligen tillverkats samtidigt 
och av samma hantverkare. Hur skall då de tre ur

Figur 7. De tre gravurnorna som har satts ned samtidigt i 
bålplatsen 19882. Foto Sven Waldemarsson.

Figur 8. Tolkning av hög 1600. Tack vare att de gravlag- 
da var individer i olika åldrar har det varit möjligt att 
sammankoppla gravbål med gravurna. Gravbålet C hör 
med stor sannolikhet samman med gravurnan D. Båda 
innehåller ben från ett barn i åldern 10-14 år. Gravbålet 
C kan inte under några omständigheter höra till gravur
na E, eftersom benen i gravbål C och i gravurnan E var
dera innehåller en uppsättning knäskålar. Dessutom är 
individen i gravurna E äldre än individen på bålplats C. 
Det är däremot fullt möjligt att den bålplats som de tre 
gravurnorna står i, bålplats F, hör till individen i gravur
na E. Både gravbålet F och gravurnan E innehåller ben 
från en äldre tonåring och det finns inget som indikerar 
att det rör sig om annat än en individ. På bålplats G har 
ben från en vuxen individ kunnat identifieras. Denna 
bålplats skulle kunna höra till gravurna H. Denna inne
höll visserligen ben från både en vuxen och ett min 
dre barn. Några ben från barnet har dock inte har 
påträffats på bålplatsen, vilket kan ha sin för
klaring i att barnets ben var mycket välre- 
presenterade i urnan. Dessutom var de 
ben som fanns kvar på bålplatsen yt
terst små och få kunde identifieras, 
varför det mycket väl kan finnas små 
smulor från barnet som inte närma
re kan igenkännas. Det ska också 
tilläggas att ben från fötter från 
lamm har påträffats i samtliga 
urnor och bålplatser.

norna tolkas? Rör det sig om en familjetragedi där 
fyra individer har dött mer eller mindre samtidigt? 
Frågan väcker nya frågor. Låt oss sätta upp två 
scenarier.

Om vi antar att individerna dött och kreme- 
rats samtidigt, har kanske anledningen till att de 
inte kremerats på samma bål varit rent praktiska. 
Bålet skulle helt enkelt bli för stort och svårthan- 
terligt om det skulle byggas för dessa fyra indivi
der; en vuxen kvinna, ett barn i två års åldern, ett 
större barn och en tonåring. Dubbelgravar med 
vuxna Individer förekommer under bronsåldern,
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men ytterst sällan gravar med tre personer eller 
fler. Detta finns det däremot exempel på från yng
re järnålder (se bl.a. Hedman 1996). En annan 
förklaring kan kanske vara att det lilla barnet och 
den vuxna kvinnan stod varandra närmare och 
att det större barnet och tonåringen i större ut
sträckning räknades som vuxna individer och där
med skulle ha var sitt bål. Det senare förefaller 
dock inte vara någon trolig förklaring eftersom ål- 
derskonstellationerna för dubbelgravar kan se ut 
hur som helst och på gravfältet i Gualöv finns just 
kombinationen vuxen/större barn och vuxen/ton
åring. Har det kanske istället något med släktskap 
att göra? Det sorgliga som inträffade kanske drab
bade en släkt, där den vuxna kvinnan och det lil
la barnet var de som stod varandra närmast, med
an de andra två tillhörde samma släkt men inte 
samma familj? En annan förklaring till att indivi
derna fått enskilda bål skulle kunna vara att de 
dött och kremerats med en kort tids mellanrum 
t.ex. en vecka. Det betyder också att den senast 
avlidna av de tre var tonåringen eftersom det är 
under dennes bål som urnorna satts ned. En sådan 
slutsats innebär att det som orsakade denna trage
di kan ha varit någon form av smittsam sjukdom 
som inom en ganska kort tid ledde till döden för 
flera familje- eller släktmedlemmar.

URNOR PÅ LAGER

Det skildes på folk och folk även i valet av det ke
ramikkärl som skulle tjäna som förvaringskärl för 
den avlidnes brända ben. Som framgår av föregå
ende artikel (Arcini, m.fl. denna volym) så fick den 
vanliga brukskeramiken duga för de mindre be
medlade, medan högre status i samhället även i 
döden manifesterades genom finare kärl (se Brors
son 8c Hulthén denna volym). Att tillverka ett 
kärl, oavsett om det är brukskeramik eller finke
ramik, är inte gjort i en hast. Själva tillverkningen 
av keramikkärlet tar emellertid inte speciellt lång 
tid, ca 1 timme av en skicklig pottmakerska. Det 
som tar tid är torkningen av kärlet, vilket kan ta 
alltifrån 3-4 dagar och upp till flera veckor bero
ende på väderförhållanden, var man förvarar kär
len under torkningen etc. Är kärlet inte helt ge- 
nomtorrt vid bränningen är risken mycket stor att 
det spricker. Vissa årstider har det förmodligen 
också varit omöjligt att tillverka kärl, till exempel 
under en vinter med snö och slask. Även om enk
lare kärl till husbehov kunde tillverkas hemma på

gården, så måste de finare urnorna ha tillverkats 
av någon som hade större erfarenhet och kunskap. 
Förmodligen fanns det i bygden de som tillverkade 
keramik för olika ändamål, både vanliga hushåll
skärl och finare kärl för olika ceremoniella tillfäl
len. Precis som idag har inte alla urnor blivit lyck
ade i bränningen, ett visst svinn av krukor som 
spricker har säkerligen förekommit redan under 
bronsåldern. Att de riktigt fina urnorna tillverka
des i vart och vartannat hem motsägs av att flera 
av dem är lika samt att de är kopplade till social 
status. Om alla hushåll framställde sina egna kärl 
skulle i princip de sämre bemedlade kunna ha haft 
lika fina urnor, eftersom det inte finns något som 
säger att de skulle vara sämre på att tillverka ur
nor än de med högre status. Om skillnader i urnor 
verkligen avspeglar olikheter i social status, så 
kan det också avspegla olikheter i ekonomiska re
surser.

Det finns således inget som talar för att en urna 
tillverkades för en särskild individ, utan den måste 
antingen ha funnits på gården eller varit färdig att 
hämta hos en tillverkare redan i samband med 
dödstillfället. Det skulle kunna innebära att perso
nen som ägnade sig åt keramiktillverkning hade 
olika typer av urnor på lager. Ett sådant antagan
de stöds också av ett av exemplen från Gualöv, 
nämligen de tre mycket snarlika urnorna från gra
varna som stod tätt tillsammans i ett av bålen i en 
hög (se Brorsson 8c Hultén denna volym). Det som 
också talar för att urnor generellt var tillgängliga 
vid kremeringstillfället är att de har satts ned i el
ler nära bålresterna och även i flera fall täckts med 
dessa. En indikation på att urnan inte fanns till
gängligt vid dödstillfället, skulle kunna vara de fall 
där bålplatsen täckts över, men markerats innan 
urnan placerades ovanpå. Så kan ha skett beträf
fande en av bålplatserna i högen A19743, vilken 
täckts över innan urnan 645 placerats ovanpå. Lik
nande exempel finns från skånska Tranarp och i 
danska Hannemosehøj och en intressant förkla
ring på detta kan läsas i förgående artikel i denna 
volym (Arcini, m.fl.).

Om urnorna tillverkades särskilt för varje indi
vid vid dödstillfället, medför det en rad olika kon
sekvenser. Det skulle innebära att de anhöriga an
tingen har varit tvungna att vänta med att kreme- 
ra den döde, samlat benen i något annat medan 
krukan färdigställdes eller låtit benen ligga kvar 
på bålplatsen tills urnan var färdig. Det första al
ternativet betyder att den döde måste ha förvarats
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i väntan på att urnan skulle färdigställas. Under 
årets kalla månader är detta fullt möjligt, men vad 
gjorde man under heta sommarmånader? Ett lik 
skulle ruttna, lukta och sprida sjukdomar. Ett ex
empel på att man bör ha haft tillgång till urnan är 
begravningsritual 15 i Gualöv, där det översta lag
ret av ben i krukan var sotigt och blandat med trä
kol, medan benen från de undre lagren var sotfria. 
Om benen först plockats i en annan behållare bor
de sotfria och sotiga ben ha blandats när de flytta
des över till den slutgiltiga urnan. Att benen oftast 
är jordfria tyder också på att benen inte låg kvar 
på bålplatsen i väntan på urnan, utan att de plock
ades ut ganska snart efter det att bålet hade kall
nat. Det som är förbryllande är dock att benen i 
urnorna inte ligger i anatomisk ordning vilket 
hade varit naturligt, eftersom det logiska tillväga
gångssättet borde vara att börja insamlandet i den 
ena änden av bålet. A andra sidan förutsätter det 
att det enbart var en person som plockade upp be
nen. Var det däremot flera som skötte insamlingen 
är en oordning bland benen fullt möjlig.

TRETUSEN ÅR SÄTTER SINA SPÅR

Hela men översållade med tusentals sprickor är de 
brända ben som utsatts för flera hundra upp till 
tusen graders hetta (fig 9). Bålets intensiva värme 
har påverkat benet så att det förlorat sin elastici
tet, dess organiska substans kollagenet har för
bränts och kvar återstår det sammansintrade ben
mineralet (hydroxiapatiten) som är hårt men ändå 
skört. Ben kan liknas vid ett naturligt skapat 2- 
fas-material som armerad betong. Mineralkristal
lerna är tätt packade i en organisk substans som i 
huvudsak består av kollagen. När strukturen i be
net förändras i samband med bränningen och kol
lagen och vatten förångas uppstår sprickbildning
ar. Även om många av benen efter en kremering 
till större delen kan vara hela, så fragmenteras de 
lätt längs de sprickor som uppstått och lättast 
fragmenteras ben när de fortfarande är varma.

Det finns fler naturliga orsaker till att ben från 
förhistoriska kremeringar fragmenteras. Man kan 
bland annat räkna med att benen bryts sönder i 
samband med att bålet kollapsar. Hantering av 
benen, såsom insamling, nedläggning i behållare, 
arkeologisk undersökning och osteologisk analys 
fragmenterar också. Framförallt är det de ben som 
har ett tunt kompakt benskikt som lättas smulas 
sönder, t.ex. kotkroppar, bäckenben, hand-och

fotrotsben, samt extremitetsbenens ledkulor. Ske
lettdelar med tjockt kompakt ben, som t.ex. skaf
ten av de stora extremitetsbenen och kranietaks
fragment bevaras bäst. Den kremerade individens 
ålder har naturligtvis också betydelse för frag
menteringen. Benen av ett spädbarn är mycket 
tunnare och skörare än ben av en vuxen person. 
Även under bronsåldern fanns det helt säkert gam
la individer som precis som idag var urkalkade 
och vars ben lättare fragmenterades. Skelett av 
större barn, tonåringar och yngre vuxna har där
för sannolikt fragmenterats i mindre omfattning 
än spädbarn och gamla. Färska brottytor på ett 
stort antal av de mer motståndskraftiga benen vi
sar dock att dessa varit större innan den arkeolo
giska och osteologiska undersökningen påbörja
des.

Studier av tusentals brandgravar av olika typ 
visar tydligt att ben som ligger skyddade i någon 
form av behållare är bättre bevarade. Bäst bevaras 
de ben som deponerats i en urna med lock och där 
urnan bevarats intakt fram till våra dagar. Trots 
att man redan tidigt gjort iakttagelsen att ben i 
välbevarade benbehållare är större än de som på
träffas i andra sammanhang, kommer ändå stän
digt frågan upp huruvida man på något sätt har 
bearbetat dvs. rituellt krossat benen före depone
ringen. Att de ben vi finner på bålplatser är mer 
fragmenterade än ben i behållare beror på en rad 
olika orsaker. Benen på bålplatsen består endast 
av fragment som efter kremeringen är mindre och 
som därför inte observerats vid insamlingen eller 
som man inte brytt sig om att plocka upp. Dessut
om har dessa ben under tidens gång utsatts för 
jordtryck eller tryck från stenpackningar, vilket 
ytterligare ökat fragmenteringsgraden.

Benfragmenten från yngre järnåldersgravar är 
oftast mindre än ben från bronsåldern. En av an
ledningarna till detta kan, som redan nämnts, 
vara att det varit svårare att få bålen att brinna 
under denna tidsperiod, eftersom de utöver män
niskan innehöll stora mängder djur. Bränsleåt
gången har därför varit mycket större och kanske 
lyckades man ändå inte få bålet att brinna jämnt, 
varför man var tvungen att röra om i det för att 
öka syretillförseln och därmed förbränningen. Re
sultatet blev att benen fragmenterades allt efter
som de brändes. Dåligt kremerade ben är dessut
om mer sköra än de som är välbrända. En sten- 
packning och/eller en jordhög ovanpå bidrar 
naturligtvis också ytterligare till fragmenteringen.
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Figur 9. Ben från en av gravarna i Gualöv översållat med 
sprickor. Foto Staffan Hyll.

Ett bål med enbart en människa på, vilket oftast 
var fallet under bronsåldern, har som vi kan utläsa 
av benens låga fragmenteringsgrad brunnit bra på 
egen hand. En annan bidragande orsak till frag
menteringen är om benen först plockats samman i 
ett tygstycke för att senare hällas över i urnan.

De flesta av urnorna från undersökningen vid 
Gualöv togs in som preparat för att tömmas på sitt 
innehåll under mer gynnsamma omständigheter, 
dvs. under bra belysning och vid en tidpunkt då 
både keramik och ben fått torka och stabiliserats. 
I urnorna fanns benfragment av olika storlek från 
små smulor av svampaktig vävnad till stora delar 
av bäckenben, lårben och kranium. Ett fascine
rande resultat av att vi valde det här tillvägagångs
sättet var den stora mängden svampaktiga ben
fragment som påträffades i de jordprover som togs 
i urnorna.

ETT LIV SOM ALDRIG SÅG DAGENS LJUS

En graviditet förväntas ge upphov till ett nytt liv 
och så är det i de flesta fall, men ibland blir den 
ödesdigra konsekvensen att det istället släcker två.

På gravfältet i Gualöv påträffades i resterna av en 
luftgrop till ett gravbål, A7801, flera delar av ske
lettet av ett litet barn och en vuxen individ samt 
lammben (fig. 10). Benen från barnet var så små 
att det mest troliga är att de tillhört ett ofullgång
et foster. Några könsindikerande fragment har 
inte bevarats för den vuxna individen, men hand- 
rotsbenen var ovanligt små, vilket gör det troligt 
att det var en kvinna. De sammanväxta lederna 
på fingrarnas ytterleder visar att individen var 
vuxen. En trolig anledning till dödsfallet kan vara 
komplikationer i samband med graviditeten, men 
det är naturligtvis också möjligt att kvinnan dött 
av någon helt annan orsak.

Att utifrån ett skelettmaterial bedöma hur ofta 
en graviditet får en lyckad utgång är svårt, eftersom 
det kräver goda bevaringsförhållanden och att man 
dessutom finner en gravlagd kvinna som har ett 
ofött foster i magen eller ett nyfött liggande intill 
sig. En allmänt utbredd uppfattning är att fram till 
förra århundradet var dödligheten i unga år högre 
bland kvinnor än bland män och att graviditet och 
barnafödande utgjorde en bidragande riskfaktor. 
Föreställningen om den höga mödradödligheten
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Figur 10. Brända ben från en vuxen, fotterna på ett lamm 
och ett foster. Foto Staffan Hyll.

härstammar från de uppgifter som kom från de för
sta barnbördshusen i slutet på 1700-talet, då var 
femte kvinna som förlöstes dog i barnsäng. Från 
samma tid rapporteras dock att dödligheten bland 
de kvinnor som födde i hemmet var mycket låg, en
dast någon procent (Högberg 1985). Även under
sökningar från kyrkoböcker och gravar från olika 
tidsperioder stödjer den senare uppfattningen.

I arkeologiska sammanhang kan vi från medel
tida gravar visa att i genomsnitt innehåller mellan 
6-9 gravar per 1000 ett nyfött spädbarn och en 
kvinna eller en kvinna med ett oförlöst foster (Ar- 
cini 2003). Ett mörkertal finns dock för de arkeo
logiska materialen där det naturligtvis kan ha fö
rekommit att kvinnan dog men barnet överlevde 
eller att skeletten är dåligt bevarade och att späd
barnets skelett då helt har förmultnat. I de medel
tida städerna var förhållandena naturligtvis an
norlunda än i en bronsåldersby. I den medeltida 
staden bodde fler människor tätare inpå varandra 
och förutsättningarna för att smitta skulle stanna 
kvar i staden och spridas i flera omgångar var hö
gre än i bronsålderns samhälle. Frågan är dock 
om möjligheterna till åtgärder beträffande kom
plikationer i samband med graviditeter var större 
under medeltid än under bronsålder. Som fram
gått av det tidigare avsnittet har flera av gravarna 
i Gualöv tillhört spädbarn eller barn omkring året

och ofta har en stor del av skelettet påträffats. Be
nen från denna bålplats visar att i vissa fall kan 
även benen av ett foster vara bevarade.

ALLA HAR INTE DÖTT PÅ HÖSTEN

Ett lamm har slaktats, kvar på marken ligger 
lammskinnsfällen med vidhängande fötter och 
huvud. Så flås ett djur både hos oss i samband med 
jakt och till vardagsslag i samhällen där slakt inte 
sker i slakthus. Att fötter och huvud sitter kvar i 
fällen beror på att de är till hjälp när djuret flås 
men också att fällen med vidhängande fötter kan 
användas som behållare att bära i. Delar av lamm 
var en ganska vanlig syn i Gualöv, precis som på 
flera andra gravfält från bronsåldern, (Gejvall 
1951; Szalay 1986). I både Gualöv och Simris var 
det nästan uteslutande delar av fötter och huvud 
som påträffades i gravarna. I gravarna från Svarte 
däremot förekom ben från huvud, fötter av lamm 
lika ofta som bogar (Szalay 1986). De flesta lam
men var unga djur, i Gualöv var minst 85 % av 
lammen årslamm och av dessa var tre nyfödda. 
Även i Simris var flera av lammen nyfödda.

Lamm förekom i drygt hälften av gravarna 
från Gualöv, hos både män och kvinnor och hos 
individer i alla åldrar utom hos de minsta späd
barnen. Frågan är då varför inte alla fick ett lamm
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Figur 11. Bilden är tagen från en film och visar slakt av 
lamm i Bolivia. Som framgår håller mannen till höger i 
bilden i mellanfotsbenen som sitter kvar i skinnfällen när 
lammet flås. Foto Caroline Arcini.

med sig. Djurben i gravar tolkas ofta som föda, till 
exempel färdkost till den gravlagda eller som res
ter efter en begravningsmåltid. Att dessa köttfatti
ga delar som i boplatssammanhang bedöms som 
slaktavfall skulle lagts på bålet som färdkost åt 
den döde förefaller inte vara särskilt troligt. Däre
mot kan de representera spår efter slakt i samband 
med en begravningsmåltid och att det är en lamm- 
skinnsfäll med vidhängande fötter och huvud som

lagts på bålet. Att det kan ha rört sig om lammfäl- 
lar är en teori som redan tidigare framlagts (Wre- 
temark 1987). Enligt information som Agneta 
Bennet fått av fåruppfödare skulle det vara omöj
ligt att få extremitetsbenen att sitta kvar på får
skinnet när det flås, en uppgift som är helt fel vil
ket tydligt framgår av (fig. 11). Fäliarna kan ha 
lagts ovanpå, under eller svepts omkring den som 
skulle kremeras (fig. 12). Förklaringen till att alla 
inte fått en lammfäll med sig kan vara så enkel 
som att alla har inte dött vid tillfällen då det fun
nits lamm att slakta. Famm föddes förmodligen 
då som nu tidigt på våren i februari-mars och 
slaktades på hösten eftersom tillgången på föda 
för dem var liten under vintern. Att det stora fler
talet av lammen är årslamm och ungefär lika sto
ra indikerar att de slaktats inom en begränsad tid 
på året, dvs. sensommaren och hösten från sep
tember till november. De tre nyfödda lammen in
dikerar i så fall att fyra av individerna (en är en 
dubbelgrav) har avlidit på våren. Hos ett av de 
större barnen fanns ett fjolårslamm och för den 
individen kan tidpunkten för dödstillfället inte 
närmare avgöras. Till en av begravningarna har 
med säkerhet två lamm slaktats. Det rör sig om en 
dubbelgrav, i vilken en vuxen och ett mindre barn 
gravlagts.

Figur 12. En rekonstruktion av hur lammfällarna kan ha an
vänts i begravningssammanhang. Illustration Staffan Hyll.
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HUNDEN SOM FÖLJESLAGARE I 
LIVET OCH PÅ BÅLET

Hunden, människans trogna följeslagare, var inte 
bara närvarande i de levandes samhälle, utan 
tycks i vissa fall även ha följt sin ägare in i döden. 
Kanske var just dessa hundar så trofasta och präg
lade på sina ägare att de inte lät sig styras av nå
gon annan, varför det bästa var att låta dem följa 
ägaren i döden. Fynd av hund i gravmiljöer från 
bronsåldern är sällsynt förekommande. Tidigare 
har endast 13 hundar från ett tiotal bronsålders- 
gravfält från olika delar av södra Sverige påträf
fats (se sammanställning hos Mattisson 1994). I 
11 av de 13 fallen rör det sig om några enstaka ben 
eller en tand från hund, medan hundarna i en 
skeppssättning från Rute på Gotland och i en sten- 
packning från Skärgårdsstad i Uppland är repre
senterade med något fler delar. I den välbevarade 
gravmiljön från Gualöv har nu ytterligare tre hun
dar påträffats, en i en grav och två på bålplatser. I 
graven fanns endast en del av en underkäke, en an
dra halskota och svanskotor medan i stort sett 
hela skeletten av de kremerade hundarna fanns 
bevarade på de båda bålplatserna. Som redan 
nämnts i avsnittet ”Ett fruset ögonblick” kunde 
det på en av bålplatserna konstateras att hunden i 
det fallet legat på bålet vid människans fötter. Att 
större delen av hunden var kvar på bålplatsen in
dikerat att man haft klart för sig var på bålet som 
hunden låg och därför haft möjlighet att undvika 
att plocka benen från denna till urnan. Att ensta
ka ben ändå hamnat i en urna kan beror på att de 
fått med sig hundben av misstag. För att fastställa 
om seden att inte låta hunden följa med till den 
slutgiltiga förvaringen är en vanligt förekomman
de handling eller inte i bronsålderns brandgrav
skick behövs ett större underlagsmaterial. Under 
alla omständigheter kan antalet påträffade hun
dar i gravar och på bålplatser från bronsåldern 
inte anses representera de hundar som fanns i det 
levande samhället. I de här påträffade fallen kan 
man tänka sig att relationen mellan hunden och 
dess ägare har varit av särskild betydelse. Det har 
inte varit möjligt att fastställa vilken typ av hun
dar det rör sig om. Hundarna i Gualöv hade något 
lägre mankhöjd än dagens Golden Retriever, vil
ket innebär att de var medelstora. Hunden i gra
ven i Gualöv låg tillsammans med benen från en 
vuxen man, medan hunden i brandlagret under 
högen 1600 hör till grav A645 som är en kvinno- 
grav. Den tredje hunden låg också tillsammans

med en vuxen individ, vars kön inte kunde fast
ställas.

Varför har då hunden fått följa med på bålet 
men inte till den slutgiltiga förvaringsplatsen - ur
nan? Förmodligen hade man i bronsålderns sam
hälle ett förhållande till sin hund, oavsett om det 
var en jakthund, vallhund eller vakthund på går
den, motsvarande den som man har idag i icke väs
terländska samhällen. Hunden var inte som hos oss 
en sällskapshund i bemärkelsen att den fanns inom
hus hos familjen. Att den fick följa med på bålet var 
kanske en integritetsmarkering - hit men inte läng
re. Urnan betraktades förmodligen som männis
kans sista boning (jfr husurnor), och eftersom man 
kan förmoda att hunden inte fick komma in husen 
i de levandes samhälle, hade den heller inte tillträde 
till de dödas.

GUALÖV GAV OSS SVAREN

Oansenliga, orgelbundna, små flacka gropar med 
lite sot, träkol och enstaka brända ben påträffas 
ofta på brandgravfält. Vem kunde ana att de var 
svaret på var bronsålderns människor kremerade 
sina döda? Under de senaste 100 åren har vi i Sve
rige utforskat ett stort antal små och stora grav
platser och tusentals brandgravar från skilda tids
perioder. Analyser och tolkningar har bidragit 
med många pusselbitar och ny kunskap. Inte minst 
har gravritualer och hur olika sociala klasser ma
nifesterat sin makt kunnat belysas. En fråga har 
dock förblivit olöst fram till idag, nämligen var 
man kremerade sina döda. Redan på ett tidigt sta
dium tycks man ha låst sig för uppfattningen att 
bålplatserna skulle vara kollektiva och att de an
vänts vid upprepade tillfällen. Med den utgångs
punkten har man vid varje ny undersökning sökt 
efter bålplatsen med stort B men utan resultat. Dä
remot förekommer ofta beskrivningar av bålplat
ser, men under pseudonymer som t.ex. brandlager, 
brandgrop och sotfläck. Undersökningen i Gualöv 
har dock klart visat att det inte har funnits några 
kollektiva bålplatser utan att varje kremering haft 
sin egen plats. I denna gravmiljö visade sig inte 
bara de delvis redan misstänkta bålplatserna un
der hög, utan även bålplatser till mindre tydligt 
markerade gravar, s.k. flatmarksgravar, klart kun
na beläggas. Gravmiljön i Gualöv har också visat 
att den slutgiltiga förvaringsplatsen för benen, 
benbehållaren, ofta placerades i nära anslutning 
till bålplatsen och ibland nedgrävd i densamma.
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En annan viktig konsekvens av upptäckten av bål
platserna är bland annat att underlaget för demo
grafiska beräkningar påverkas; fördelningen mel
lan åldersgrupperna blir mer jämn. Små barnske
lett bevaras nämligen lika bra som äldre barns 
eller vuxnas i urnor, däremot kan deras bålplatser 
av naturliga skäl lämna suddigare spår.

Analysen av gravmiljön i Gualöv har också 
gett oss indikationer på hur man gått tillväga vid 
en eventuell familjetragedi då flera familjemed
lemmar dog inom en kort tid. En av bålplatserna 
under högen 1600 gav oss även en ögonblicksbild 
av en bålplats, vilken visade att den döde lagts på 
bålet i utsträckt ryggläge med sin hund vid fotter
na. Fyndet av en hund på bålplatsen har visat att 
vissa hundar i Gualöv fick följa den döde på bålet, 
men inte till graven. I över hälften av gravarna i 
Gualöv har dessutom ben från fötter och huvud av 
lamm påträffats, vilka mycket väl kan vara indi
kationer på förekomsten av lammskinnsfällar, vil
ka i kremeringsskedet lagts under eller ovanpå de 
döda. Precis som på de flesta andra brandgravfält 
kunde det i Gualöv också konstateras att välbeva- 
rade benbehållare innehåller de största benfrag
menten, fragment som till sin storlek inte alls skil
jer sig från ben komna från en modern kreme
ring.

Upptäckten av hur man kan identifiera bålplat
serna ger oss nu nya möjligheter att bland annat 
studera hur bålen var konstruerade och hur kon
struktionerna förändrades över tiden allteftersom 
sederna ändrades. Ett bål på vilket enbart en män
niska skulle kremeras måste ha varit annorlunda 
konstruerat än ett bål som förutom en människa 
också skulle bära ett stort antal husdjur. Det är 
också intressant att kartlägga vid vilken tid och 
varför seden att flytta de kremerade benen av män
niskan från bålet ändrades till att istället låta bål
plats och grav utgöra ett. Resultaten från Gualöv 
har bidragit med synnerligen viktig kunskap för 
framtiden. De två faktorer som haft störst bety
delse för att kunna lösa den viktigaste frågan, 
nämligen var bålplatserna finns, är ett fantastiskt 
välbevarat material och ett fruktbart samarbete 
mellan osteolog och arkeologer.

REFERENSER
Andersson, G. och Lidström-Holmberg, C. 1998. En hög 

och ett gravfält i Häggvik. RAÄ 81 och 282, Sollentu
na socken, Uppland. Riksantikvarieämbetet. UV Mitt 
Rapport 1998: 52.

Andersson, G. och Hedlund, J. 1994. Gravar och boplats 
vid Almvägen. RAÄ 47, Sollentuna socken, Uppland. 
Riksantikvarieämbetet. UV Mitt Rapport 1994: 25.

Arcini, C. 1997. I: Gunnar Andersson. Valsta gravfält. 
RAÄ 59, Norrsunda socken, Uppland. Riksantikva
rieämbetet. UV Mitt Rapport 1997:9/2 (2)

Arcini, C. 2003. Åderförkalkning och portvinstår. Riks
antikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. 
Skrifter nr. 48. Stockholm.

Arcini, C. & Svanberg, F. 2005. Den yngre bronsålderns 
brandgravsmiljöer. I: Lagerås, P. & Strömberg, B. 
(red). Bronsåldersbygd 2300-500 f Kr. Skånska spår 
- arkeologi längs Västkustbanan. Riksantikvarieäm
betet. Stockholm.

Bohnert, M., Rost, T. & Pollak, S. 1998. The degree of 
destruction of human bodies in relation to the dura
tion of fire. Forensic science International 95.

Gejvall, N.-G. 1951. Gravfältet i Mellby by Kållands hä
rad. II Antropologisk del. Västergötlands fornminnes
förenings tidsskrift band V:6.

Gejvall, N.-G. 1961. Antropological and osteological 
analysis of the skeletal materal and cremated bones 
from Simris 2, simrish parish. I: Stjernquist, B. (red.). 
Simris II, Bronze age problems in the light of the Sim
ris excavation. Acta Archeologica Lundensia. Series in 
4° No 5. Lund.

Gräslund, A.-S. 1975. Bränning på platsen eller särskild 
bålplats? Några notiser om bränningsförsök. Tor 
1975-77.

Haach Olsen, A-L.& Bech, J. 1996. Damsgård. En over
pløjet høj fra ældre bronzealder period III med sten
kiste og ligbrændningsgrube. KUML 1993-94.

Hedman, A. 1996. Gravar och bebyggelseutveckling i Ar- 
ninge. Uppland, Täby socken. RAÄ 75, 94 och 328. 
Riksantikvarieämbetet. UV Mitt Rapport 1996:108.

Hoick, P. 1986. Cremated bones. Antropologiske skrifter 
nr. I Anatomisk institut - Universitetet i Oslo. Av
handling.

Högberg, U. 1985. Maternal mortality in Sweden. Aka
demisk avhandling. Umeå universitet. Umeå.

Kaliff, A.1995. Ringeby. En kult- och gravplats från yng
re bronsålder. Arkeologisk undersökning, RAÄ 6 
Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergöt
land. Riksantikvarieämbetet. UV Linköping Rapport 
1995:51.

Kaliff, A.1997. Grav och kultplats. Eskatologiska före
ställningar under yngre bronsålder och äldre järnål
der i Östergötland. Aun 24. Uppsala.

Mattisson, A. 1994. Djurben i gravar från yngre bronsål
der. CD-uppsats. Institutionen för arkeologi. Uppsala 
universitet ht 1994.

Sahlström, K.E. 1948. Gravfältet på Kyrkbacken i Horn 
socken, Västergötland. KVHAA 60:2. Stockholm.

Sahlström, K.E. 1951. Gravfältet i Mellby by Kållands hä
rad. II Antropologisk del. Västergötlands fornminnes
förenings tidsskrift band V:6.

Sigvallius, B 1994. Funeral Pyres. Iron Age Cremations in 
North Spånga. Thesis and papers in Osteology 1. 
Stockholm.

Sigvallius, B. 1995. Ringeby. Osteologisk undersökning 
av benfynden från fornlämning 6, Ringeby, Kvillinge 
socken, Östergötland Dnr 8265/92. I: Kaliff, A. Ring
eby. En kult- och gravplats från yngre bronsålder. Ar
keologisk undersökning, RAÄ 6 Kvillinge socken,

185



Norrköpings kommun, Östergötland. Riksantikvarie
ämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökning
ar. Riksantikvarieämbetet. L7V Linköping Rapport 
1995:51.

Stjernquist, B. 1961. Simris II, Bronze age problems in 
the light of the Simris excavation. Acta Archeologica 
Lundensia. Series in 4° No 5. Lund.

Strömberg, M. 1975. Studien zu einem Gräberfeld in Lö- 
derup (Jungneolitikum bis römische kaiserzeit). Grab
sitte - Kontinuität - Sozialstruktur. Acta Archaeolo- 
gica Lundensia. Series in 8° No 10. Lund

Szalay, J. 1986. Osteological analysis of Piledal and Svarte. 
The Cremated Bone Material from two late Bronz Age 
Cemeteries in Scania. I: Olausson, D. & Szalay, J. 
(red.). Piledal and Svarte. Comaprison Between Two

Late Bronze Age Cemeteries in Scania. Acta Archaeo- 
logica Vol. 57.

Thrane, H. & Madsen, C. 1992. Udgravninger af syd
fynske gravhøje fra yngre broncealder. Fynske minder 
1992.

Wahl, J. & Wahl, S. 1983. Zur Technik der Leichenver
brennung. 1: Verbrennungsplätze aus archäologischen 
Quellen. Archäologisches Korrespondenzblatt 13.

Wretemark, M. 1987. Osteologisk analys. I: Äijä. K. Åby- 
gravfältet. Riksantikvarieämbetet & SHM. Rapport 
UV 1987:11.

Wretemark, M. 1989. Djuroffer för en storman - en oste
ologisk analys. I: Sjösvärd, L. (red.). Haukr- en riker 
från Vallentuna. RAÄ & SHMM. Rapport UV 
1989:2.

186



ARISTOKRATISKA HUSGRAVAR 
UNDER BRONSÅLDERN
HIERARKI ÄNDA IN I DÖDEN

Jag vill med den här artikeln fästa uppmärksam
heten på och diskutera användningen av olika ty
per av hus i begravningssritualer under senneoliti- 
kum och bronsålder. Eftersom fler och fler hus
konstruktioner påträffas i gravsammanhang i takt 
med att arkeologer lär sig identifiera dem verkar 
det som att sådana konstruktioner i själva verket 
var ganska vanliga i begravningsritualer för en 
viss samhällsgrupp. Man kan därför förvänta sig 
att betydligt fler kommer att hittas vid nya under
sökningar. Medan exempelvis användningen av 
båtar i gravritualer är ett väl genomforskat ämne, 
har husen inte alls fått samma uppmärksamhet. 
Jag ska i artikeln föra en diskussion baserad på en 
lång rad exempel på verkliga och symboliska hus. 
Enligt min mening kan också tydliga mönster och 
långa utvecklingslinjer skönjas i denna exempel
samling.

Denna slags användning av hus har, som jag 
ser det, delvis missförståtts av tidigare forskare. 
Missförstånden gäller för det första de spår av 
långhus som sedan 1970-talet identifierats under 
gravhögar. Många har valt att se dessa lämningar 
som mer eller mindre frikopplade från gravkon
struktionerna — alltså som ”boplatsen innan hö
gen'” (se bl.a. Pedersen 1987; Rasmussen 1993). 
Detta var en begriplig teori så länge det rörde sig 

• om enstaka exempel, men det samlade material 
som idag står till förfogande visar att majoriteten 
av dessa hus måste betraktas på ett annat sätt, 

av FREDRIK SVANBERG nämligen i sammanhang med begravningssritualer.
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För det andra gäller missförstånden bronsålderns 
så kallade ”kulthus”, och främst då ”kultbusen av 
stengrundstyp”, vilka, som jag ska försöka visa, 
inte bör betraktas som ”tempel” eller lokaler för 
kollektiva kultsammankomster, utan generellt är 
ett slags gravmonument.

Överhuvudtaget har det funnits en ovilja att 
koppla huskonstruktioner till ritualer kring dö
den, även då utgrävda hus på ett uppenbart sätt 
haft med gravar att göra. Som jag ska visa är det 
faktiskt så att många hus spelat stor roll i dessa ri
tualer och att se dem i detta sammanhang öppnar 
möjligheter för nya intressanta tolkningar.

I studien skiljer jag på fem huvudsakliga feno
men, vilka diskuteras var för sig innan ett antal 
avslutande reflektioner följer i slutet:

• Kammargravar
• Gravar i långhusruiner
• Dödshus
• Stenhusgravar
• Kulthus

Med kammargravar menar jag konstruktioner av 
trä eller sten som generellt är att betrakta som ex
empel på en form av hussymbolik. Denna åsikt 
grundar jag på att många kammare uppvisar kon
struktionsdrag som måste vara hämtade från bo
ningshusens utformning, vilket exemplifieras i 
texten. Gravar i långhusruiner är gravar som an
lagts i eller på verkliga långhus som förmodligen 
använts som bostadshus innan de förstördes i sam
band med begravningssritualer.

Det finns ingen klar gräns mellan kammargra
var och det som jag valt att kalla dödshus. Med 
dödshus menar jag stolpbyggda konstruktioner 
som förefaller vara ”mer hus än kammare”. Skill
naden handlar främst om storlek. Gränsen är fly
tande och enligt min mening inte speciellt intres
sant att försöka definiera närmare, eftersom det 
tycks handla om ett kontinuerligt spektrum av 
konstruktionstyper och i vilket fall som helst ut
går jag ifrån att användningen av såväl kammare 
som dödshus handlar om hussymbolik.

Med stenhusgravar menar jag de stenbyggda, 
symboliska hus som verkar förekomma från 
bronsålderns period III och fram i yngre bronsål
der. Detta är vad Helena Victor (2002) kallar 
”kulthus av stengrundstyp”. Jag menar att be
greppet ”kulthus” är missvisande vad gäller dessa 
lämningar, eftersom det med viss tydlighet rör sig

om gravmonument som inte var byggnader i den 
mening som begreppet kulthus implicerar. I Gual- 
öv undersöktes tre sådana konstruktioner i sam
band med E22-projektet och de har varit utgångs
punkt för den här artikeln (se Arcini, m.fl. denna 
volym). Min syn på denna typ av huskonstruktio
ner skiljer sig på flera punkter ifrån Helena Vic
tors, vilket ska diskuteras mer ingående senare.

Slutligen skall jag kort diskutera exempel på 
huskonstruktioner för vilka jag menar att begrep
pet ”kulthus” verkligen är en fungerande beteck
ning. Skillnaden mellan dessa kulthus och de an
dra konstruktionerna är för det första att de inte 
använts som gravmonument i den meningen att 
gravar anlades i dem, och för det andra att de till 
synes verkar ha varit avsedda för upprepade kult- 
handlingar.

Uppdelningen i olika kategorier är inte enty
dig, gränser är svåra att dra och saken blir inte 
bättre av att det finns en geografisk variation mel
lan olika områden, en förändring över tid och att 
det som jag kallar kulthus generellt verkar vara 
knutna till en kult som har med de döda och grav
miljöer att göra. Kanske var även dessa hus hu
vudsakligen kopplade till enskilda begravningssri
tualer eller gravmonument? Kategoriseringen är 
ett sätt att strukturera framställningen som jag 
tycker känns naturlig, men den gör inte anspråk 
på att vara slutgiltig och ska inte ses som ett för
slag till en typindelning av huskonstruktionerna.

Studien behandlar bara en del av en mycket 
större och mer komplex problematik. Den tar sin 
början i den mellan- och senneolitiska använd
ningen av kammargravar och dödshus, vilket dock 
är en konstlad avgränsning. Med tanke på exis
tensen av långhögar, megalitgravar och kulthus 
under tidig- och mellanneolitikum, finns det ju en 
högst påtaglig användning av symboliska huskon
struktioner i gravsammanhang även tidigare. 
Dödshus är faktiskt kända redan från mesoliti- 
kum och fenomenet att gravar anläggs i nära sam
band med boplatslämningar som överges i samma 
veva är ingen nyhet under mellanneolitikum (Lars
son 1988). Den här artikeln fokuserar emellertid 
på bronsåldern och de senneolitiska konstruktio
nerna diskuteras bara kortfattat. Den kronologis
ka avgränsningen har gjorts av praktiska och ar- 
betsmässiga orsaker och det hade varit mycket in
tressant att följa användningen av hussymbolik 
under en ännu längre tidsperiod, eftersom feno
menet fortsätter även efter bronsåldern. En annan
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avgränsning gäller typen av lämningar. Jag kunde 
även ha diskuterat användningen av till exempel 
små stenkistor och husurnor, men jag håller mig 
här till användningen av större konstruktioner. 
Detta är naturligtvis inte heller någon självklar 
avgränsning.

Ett genomgående argument i artikeln är att så
väl utpräglade kammargravar som dödshus, gra
var i långhusruiner och stenhusgravar generellt är 
att betrakta som aristokratiska fenomen. Det vill 
säga att de kan knytas till en särskild grupp av 
människor i olika samhällen under senneolitikum 
och bronsålder. Begrepp som ”aristokrater” och 
”aristokratiska” används här för att beteckna en 
social grupp som upprätthöll en livsstil som jag 
menar bäst kan beskrivas som aristokratisk. I 
denna livsstil ingick som viktiga delar ett mer el
ler mindre statusbetonat leverne på stora gårds
anläggningar med huvudbyggnader som i sin stor
lek och förmodligen också användning skiljde sig 
från de ordinära gårdarnas (se bl.a. Artursson c 
denna volym; Artursson & Björk denna volym). 
Vidare ingick användningen av exklusiva presti
geprodukter och ett deltagande i omfattande ut- 
bytesnätverk för sådana produkter. Iscensättan
det av särskilt exklusiva begravningssritualer, vil
ka ofta tycks ha innefattat användningen av 
riktiga eller symboliska huskonstruktioner, var 
utan tvivel en annan viktig del av dessa männis
kors livsstil.

Det är vidare intressant att peka på den yngre 
bronsålderns aristokratiska gravceremonier, inte 
minst därför att många tidigare forskare framhål
lit brandgravskicket under denna tid som jämlikt 
och som en indikation på en egalitär samhälls
struktur - vilket med kännedom om dessa gravar 
bara kan ses som en märklig tanke utan förank
ring i det arkeologiska materialets otvetydiga be
lägg för en annan verklighet (se bl.a. Jensen 2002, 
s. 375ff).

Delar av artikelns innehåll har tidigare presen
terats i olika andra sammanhang. Främst i en ar
tikel till publikationen från det 9:e Nordiska 
bronsåldersmötet i Göteborg (Svanberg 2005). Jag 
vill tacka Magnus Artursson och Joakim Gold- 
hahn för diskussioner och hjälp under arbetets 
gång. De har också satt mig på rätt spår vad gäller 
en inte obetydlig del av artikelns idéinnehåll. Mina 
fortgående diskussioner med Helena Victor tror 
jag har inspirerat oss båda att tänka till ytterliga
re ifråga om bronsålderns kulthus.

KAMMARGRAVAR

Under mellan- och senneolitikum finner vi i syd- 
skandinavien många kammargravar, och i några få 
fall ”dödshus”, med begravda individer utrustade 
med vad som måste beskrivas som statusbetonade 
föremålsuppsättningar i form av främst stridsyxor, 
slipade flintyxor, flintdolkar, keramikkärl och 
bärnstenspärlor. Utrustningarna ger precis som 
längre fram under bronsåldern intryck av att utgö
ra symboliskt laddade uppsättningar som i svagt 
förändrad form går igen i grav efter grav. Dessa ut
rustningar bör ha signalerat en särskild social sta
tus för de begravda individerna. Hansen har gjort 
en översikt över sten- och träbyggda kammargra
var från mellan- och senneolitikum, i vilken han 
tar upp en lång rad exempel (Hansen 1996). I en 
del fall, som Gantrup och Hjordkær, vilka avbil
dats i figur 1, handlar det egentligen om vad jag vill 
kalla dödshus. Gravkamrarna har ofta täckts av 
högar. Baserat på olika iakttagelser anger Hansen 
som en hypotes att den tydliga förändringen över 
tid i hur kamrarna har utformats kan jämföras 
med en liknande förändring i långhusens utform
ning. Lars Larsson (1988) har också jämfört kam
rarnas konstruktion med långhusens. Av Hansens 
och Larssons exempelsamlingar framgår att många 
av de träbyggda gravkamrarna konstruerades just 
för själva benravningssritualerna. Kamrarna har 
nämligen inte sällan bränts eller så har deras trä
konstruktioner tagits bort innan gravarna täcktes.

Från äldre bronsålder finns från nuvarande 
danskt området många exempel på gravar med 
stenkistor, plankkistor eller kammare av trä och/el
ler sten. Dessa har i större eller mindre utsträck
ning påmint om huskonstruktioner (Broholm 1944, 
s. 59ff; Madsen 1990b; Jensen 2002, s. 227ff). Att 
döma av det stora antal gravar som publicerats av 
Aner &c Kersten (1973; 1976; 1977; 1979), så var 
utöver regelrätta kammare andra slag av inraman
de stenkonstruktioner kring gravarna snarare regel 
än undantag i den äldre bronsålderns högar, i varje 
fall i det danska området (fig. 2).

Madsen (1990b) har överblickat de kända trä- 
kammargravarna från äldre bronsålder i Dan
mark. Han kunde endast finna fem exempel, varav 
två har avbildats i figur 3. Kamrarna tycks gene
rellt uppvisa statusbetonade fynd och har i de tre 
daterbara fallen hört till bronsålderns period II. 
Den mest ingående kända anläggningen bör vara 
den 3,5x2,3 m stora träkammaren vid Grønlund 
(fig. 3). Denna har haft fyra grova hörnstolpar
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Figur 1. Två ”dödshus” och en kammargrav från enkelt
gravskulturen (mellanneolitikum), samtliga från Jylland. 
Överst till vänster gravhögen från Gantrup. Högen om
gavs av en ränna med en palissad av lodrätt ställda stol
par, förmodligen kluvna stammar. I högens mitt fanns 
spåren av en tältliknande huskonstruktion. Inuti huset 
fanns en grav i form av en plankkista. I denna hade ett 
obränt lik sannolikt varit placerat tillsammans med en 
stridsyxa, en hålmejsel och en tunnbladig slipad yxa 
(dessutom ett antal mindre flintorsamten bärnstenspärla;

bild efter Madsen 1990a). Överst till höger gravhögen vid 
Børkop. Högen tycks ha omgivits av en kantkedja. I dess 
mitt påträffades lämningarna av en träkammare. I denna 
fanns spåren av två begravningar i form av föremålsfynd. 
Den mest exklusiva graven hade utrustats med en strids
yxa, en tunnackig flintyxa, en tunnbladig flintyxa samt 
ett keramikkärl (bild efter Hvass Et Hvass 1990). I mitten 
gravkonstruktionen från Hjordkær. Här rörde det sig om 
en kraftig stolpkonstruktion som innehöll två begrav
ningar (efter Jørgensen 1985).

som förbundits med plankväggar. Förmodligen 
har hörnstolparna burit ett tak. Kammarens väg
gar har stadgats av en stenpackning kring träkon
struktionen. Inuti kammaren fanns resterna av en 
grav från period II med en bronsdolk, en rakkniv 
och en flintdolk. Kammaren har rivits och träkon
struktionen flyttats innan en hög byggdes över 
graven.

Ett annat intressant exempel på en kammargrav 
från tidig bronsålder, ca 1900 f. Kr., där kammaren 
med säkerhet var ett symboliskt hus, finns från Leu
bingen i området något söder om Skandinavien. 
Här har en tältformad timmerkammare med tillhö
rande statusgrav försetts med ett halmtak. Graven 
täcktes av ett enormt stenröse som sedan täcktes av 
en hög (fig. 3) (Höfer 1906; Vandkilde 1998).
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Figur 2. Exempel på kammarliknande ”inramning” av 
grav i hög från äldre bronsålder Bilden visar en grav från 
bronsålderns period III vid Jægersborg, Själland. Efter 
Aner & Kersten 1973, nr 369.

Från period III kan man som verkliga prestige
gravar nämna Kiviksgraven och graven med kit- 
telvagnen vid Skallerup på Själland. Båda dessa 
gravar var intressant nog placerade i stora kam
mare av sten - i Kivik förmodligen mer än tre och 
en halv meter lång och över en meter bred (fig. 3) 
(Randsborg 1993). I Skallerup var kammaren när
mare fyra meter lång och en meter bred (fig. 3) 
(Aner &c Kersten 1976, nr 1269). En annan rikt 
utrustad grav med kittelvagn var graven vid Peck- 
atel i nordtyskland, som förmodligen hade någon 
slags stenkonstruktion (Schurbart 1972, nr 242). 
En av de bästa parallellerna till dessa gravar vad 
gäller fyndinnehållet är Gyldensgårdgraven i 0s- 
ter-Marie sn på Bornholm, vilken även den tycks 
ha innefattat en slags kammarkonstruktion, här 
av trä (Aner & Kersten 1977, nr 1548). Som andra 
paralleller till Kiviksgraven pekar Randsborg 
(1993) på de rikt utrustade stenkammargravarna 
från Rege i Norge och Anderlingen i Nordtysk
land.

Det finns alltså många exempel på sten- och 
träbyggda kammargravar från neolitikum och 
äldre bronsålder i det sydskandinaviska området.

Medan träkamrarna kan förmodas att i vart fall 
inte ha varit helt ovanliga under neolitikum, så är 
exemplen från äldre bronsålder fåtaliga. Möjligen 
har detta att göra med att användningen av kluvna 
ekstockar blev vanlig istället. Det är intressant att 
många gravkammare tydligt har bränts eller på 
annat sätt rivits innan högar uppfördes över gra
varna, eftersom detta kan tyda på att kamrarnas 
mest betydelsefulla roll var i själva begravningssri- 
tualerna, inte som nån slags ”bostäder för de 
döda”. Det är troligt att kamrarna använts för oli
ka ceremonier. Med ledning av de likartade och 
ofta förekommande statuspräglade föremålsupp- 
sättningar som påträffas i gravarna, så kan man på 
goda grunder anta att lit-de-parade var en viktig 
del av gravseden, där de tillrättalagda döda pre
senterades med sina dräkter och prestigeföremål i 
kamrarna. Förhållandena vad gäller de välbevara- 
de ekkistgravarna, där liken verkligen draperats, 
friserats och utrustats på ett närmast utstuderat 
sätt (fig. 4), kan stödja en sådan förmodan.

De mest exklusiva gravarna från period IV och 
framåt i sydskandinavien och de nordligaste de
larna av den europeiska kontinenten har på sena
re tid överblickats av Henrik Thrane i flera sam
manhang (1984; 1994; 1998). Gravarna utgör en 
till synes tydlig grupp som kännetecknas av ett 
likartat innehåll av exklusiva föremålsuppsätt- 
ningar (fig. 5). Vad gäller statusgravarna från pe
riod IV så kan man se att graven i Håga högen i 
Uppland sannolikt har haft en timrad träkamma
re (Almgren 1905). Graven i Banie i Ostpommern 
hade troligen också en träkammare (Eggers 1936). 
Graven i danska Lydshøj hade en mindre kamma
re av stenblock (Madsen 1876, s. 20; Broholm 
1946, nr 4), medan det enda som är känt om gra
ven i Korshøj (Vester Skjerninge, Broholm 1946, 
nr 361) är att den var belägen i ett stenlager i en 
hög. Ser vi på gravarna från period V verkar temat 
med kammargravar ännu tydligare. Paradexem
plet är stenkammaren med putsade och bemålade 
innerväggar vid Seddin i norra Tyskland (fig. 6) 
(Kiekebusch 1928). Harry Wiisteman (1974) har 
behandlat Seddingraven och en serie likartade, 
men inte fullt lika exklusivt utrustade gravar från 
framförallt period V i kringområdet (viktigast 
Kemnitz 1, Wickbold 1, Seddin Kahlhorst och 
Stralendorf) och visar att dessa var placerade an
tingen i stenkammare eller stenkistor. Samma sak 
gäller en annan exklusiv nordtysk grav från peri
od V vid Kaiserberg, belägen i en stenkista i en
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,10 m,

Figur 3. Kammargravar av olika slag från äldre bronsål
der. Överst till vänster graven från Leubingen i Tyskland 
(efter Piggott 1965). Till höger om denna kammaren i 
Bredhøj (efter Boye 1896). Gravkammaren från Grønlund 
presenteras underst till vänster i relation till en äldre

— e

hög i norr och den omgivande kantkedja som hörde till 
sammanhanget (efter Madsen 1990b). Stenkamrarna från 
Kivik (efter Randsborg 1993) och Skallerup (efter Aner & 
Kersten 1976, nr 1269) jämförs i samma skala till höger 
om Grønlundskomplexet.

hög (Menke 1972). Thrane har identifierat syd
västra Fyn som ett rikedomscenter av liknande 
slag som Seddinområdet och härifrån är den främ
sta statusgraven givetvis Lusehøj från period V. 
Här förekommer enligt min mening en särskilt in
tressant hussymbolik, som jag ska återkomma till 
senare.

De verkligt aristokratiska gravarna verkar allt
så med viss regelbundenhet ha placerats i grav
kammare av trä eller sten i varje fall från period 
III och framåt. Det är kanske inte självklart att 
dessa kammare har symboliserat hus, men exem
pel som Kivik och Seddin med sina rikt dekorera
de innerväggar tyder på en sådan symbolik. Man 
kan här i förbigående notera att vi knappast i nå

got av fallen vet om gravritualerna utöver kamrar
na inkluderat verkliga huskonstruktioner, efter
som praktiskt taget ingen av gravarna, med un
dantag av Lusehøj, undersökts med moderna 
metoder.

Vi har nu överblickat olika typer av kammar
gravar från sen mellanneolitisk tid till yngre brons- 
sålder. Det verkar finnas ett klart samband mellan 
denna gravtyp och gravutrustningar som måste 
betraktas som aristokratiska. Ett vanligt drag är 
att kamrarna bränts eller på annat sätt förstörts i 
ceremonierna. Detta bör visa på att deras största 
betydelse är att söka i de levande människornas ri
tualer snarare än att bara utgöra en ”bostad för 
den döde”. Även de oförstörda kamrarna kan

192



Figur 4. Exempel på lit-de-parade. Ekkistgravar från Bo
rum Eshøj (de två vänstra) och Ølby. Efter Boye 1896.

därmed förmodas ha använts för lit-de-parade och 
andra ceremonier innan de tillslöts.

GRAVAR I LÅNGHUSRUINER

Minnet och kulten av de döda var en viktig del av 
olika aristokratiers sätt att legitimera sina rättig
heter och maktanspråk i det grekiska området un
der den tid som motsvarar yngre bronsålder i 
Skandinavien. Det är intressant att jämföra skan
dinaviska förhållanden med förhållanden längre 
söderut, eftersom dessa är bättre kända och på 
olika sätt påfallande lika historiska sammanhang 
här. I synnerhet de olika slagen av herokulter kan 
vara belysande i det här fallet. Kulten av heroer i

Grekland uppkom under grekisk tidig järnålder, 
någon gång innan dess stora blomning i samband 
med spridandet av den homeriska diktningen un
der 700-talet före Kristus. I princip alla de home
riska hjältarna är heroer. Kulten kunde gälla an
tingen sådana mytiska hjältar, eller verkliga per
soner som under sin livstid eller efter sin död 
nådde episk ryktbarhet. Mer än något annat var 
en hero en avliden person som utövade ett infly
tande från sin grav och som därför krävde ett till
börligt hedrande i form av offer och votivgåvor. 
En sådan grav, en heroon, och den kult som kun
de knytas till den, spelade ofta en betydande roll. 
Heroerna och det inflytande de ansågs utöva från 
sina gravar var till skillnad från gudarna alltid
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Banie

Håga
• i ] « 1

Figur 5. Jämförelse av utrustningarna i praktgravarna vid 
Banie (period IV, efter Eggers 1936), Håga (period IV, ef
ter Almgren 1905) och Lusehøj (period V, efter Thrane 
1984, se diskussion senare i artikeln). Alla föremål från 
gravarna har inte tagits med.
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Figur 6. Gravkammaren i Seddin. Efter Friedel 1901 och 
Kiekebusch 1928.

knutna till speciella platser och områden. Hero- 
kulter, liksom dödskulter överhuvudtaget, var ett 
slags komplimentar motsvarighet till kulten av de 
olympiska gudarna (Burkert 1985, s. 203ff; Morr
is 1988; Mazarakis Ainian 1997, s. 349ff). Som 
Mazarakis Ainian visar (1997, s. 351ff) är det tro
ligt att de egentliga och allmänt kända herokulter- 
na uppkom först i samband med spridningen av 
den homeriska epiken. Herokulter fanns innan 
dess, vilket arkeologiska material från ett litet an
tal liknande platser belägger - men det handlade 
då uppenbarligen om kulten av verkliga personer 
som betraktats som exceptionella redan under sin 
livstid, och kulterna var mer eller mindre begrän
sade till aristokratiska familjegrupper. Detta ver
kar ha varit fallet ifråga om Lefkandi, ett exempel 
som det i detta sammanhang finns anledning att 
gå närmare in på.

I Lefkandi på ön Euboea i Grekland byggdes, 
användes och raserades ett monumentalt absid
hus, ca 47x10 m stort, under tiden ca 1000-950 f. 
Kr. Redan husets arkitektur och dimensioner klar
gör att det handlar om en aristokratisk byggnad 
(fig. 7). Absidhuset hade putsade väggar av sten, 
lergolv, och ett tak som bars upp av en inre trä
konstruktion. Väggarna var delvis bevarade till en 
höjd av 1,3 m. I mitten av byggnadens centrala

rum påträffades två grävda schakt, vilka visade 
sig vara en gravkammare (fig. 8), respektive ett 
schakt där fyra offrade hästar placerats. I grav
kammaren framkom ett skelett av en 25-30 årig 
kvinna utrustad med guldsmycken och en järn
kniv med elfenbensdetaljer. Dessutom fanns de 
brända benen av en 30-45 år gammal man in
svepta i en begravningsdräkt och placerade i en 
”antik”, ca 200 år gammal amfora av brons från 
Cypern. Intill urnan låg ett svärd, en rakkniv, ett 
spjut och ett bryne. Graven, med sin påtagliga pre
stigeutrustning, var alltså verkligt aristokratisk 
till sin karaktär. Sambandet mellan det monumen
tala huset och gravarna är uppenbart. I framfö
rallt det centrala rummet fanns en rad lämningar 
som synbarligen hade med begravningen att göra 
- främst ett stort keramikkärl, krater, som kan ha 
använts i en rituell måltid och som tycks ha varit 
placerat ovanpå gravschaktet. Genast, eller en 
kort tid efter gravceremonierna, revs det stora hu
set och en hög, förmodligen ca 45x25 meter stor 
och fyra meter hög, byggdes över huslämningen 
och graven. Området framför husets ingång i ös
ter började därefter användas som begravnings
plats och ett hundratal gravar har undersökts här 
(Popham, Touloupa & Sackett 1982; Popham, 
Calligas & Sackett 1993). Det har diskuterats om
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Figur 7. Den så kallade Heroon i Lefkandi, Grekland. Ut
bredningen av det stora absidhuset har markerats med 
grått och gravar med svart. Huset revs och täcktes av en

stor hög efter gravceremonin i dess inre. Efter bilder i 
Popham, Calligas & Sackett 1993 samt Popham & Lemnos 
1996.

Pärlhalsband

Kniv med 
elfenbens
skaft

Guldskivor och guldkrage Smyckenålar

Spjutspets BryneRakkniv av brons med brända ben 
och exklusiva klädesplagg

Svärd

Figur 8. Det södra gravschaktet inne i absidhuset i Lef
kandi. I norra delen låg det utsträckta skelettet av en 
kvinna utrustad med exklusiva föremål. I södra delen 
hittades en amfora av brons med de brända benen av en 
man, svepta i dyrbara kläder. Intill amforan låg ett antal

föremål som kan associeras till mansgraven. Längst ner 
till vänster en rekonstuktion av den målade krater som 
sannolikt ställts ovanpå gravschaktet efter att det täck
tes över. Efter bilder i Popham, Calligas Et Sackett 
1993.
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Figur 9. Nekropolen Banditaccia vid Cerveteri i Etrurien, 
Italien, med gravkonstruktioner från ca 700 f. Kr. och fram
åt. De stora högliknande konstruktionerna som täckte

husliknande gravkammare och som tillhörde de tidigaste 
monumenten på platsen har markerats med grått. Efter 
Barker & Rasmussen 1998, fig. 88.

huset först fungerat som residens en tid eller om det 
konstruerades speciellt för begravningsceremonin. 
Mazarakis Ainian har pekat på en rad förhållan
den som gör det sannolikt att det fungerade som en 
aristokratisk boning en kort tid innan det användes 
för begravningsceremonin (1997, s. 48ff).

Det har föreslagits att absidhuset i Lefkandi 
med sin grav var en keroon - det vill säga grav
platsen för en hero, vilken blivit föremålet för en 
mer eller mindre lokal kult. Exemplet från Lef
kandi är intressant som bakgrund till förståelsen 
av en grupp kända gravar från senneolitikum och 
bronsålder i sydskandinavien som har ett tydligt 
samband med riktiga huskonstruktioner. Detta 
har Randsborg redan noterat (1995, s. 204), men 
det finns anledning att fördjupa sig i fenomenet, 
vilket vi strax ska göra.

Innan vi går vidare är det även intressant att 
kort nämna förhållanden i det etruskiska nordita- 
lien. Även här var gravar och dödskulter uppen
barligen en viktig verksamhet för de lokala aristo
kratierna. Hussymboliken i deras gravanläggning
ar var minst sagt utpräglad. Den etruskiska 
aristokratin byggde kammargravar som imiterade 
insidan av exklusiva hus - i vissa fall försågs de 
med inredningsdetaljer som pelare, kuddar, dörr
poster och väggprydnader. Dessa kammargravar 
täcktes av högliknande konstruktioner och var 
från ca 700 f. Kr. och framåt ett framträdande in
slag i gravmiljöerna (fig. 9). Det anses allmänt att

husgravarnas arkitektur avspeglar utformningen 
av bostadshusen och man kan direkt jämföra gra
varnas grundplaner med husens. En del forskare 
vill jämföra den etruskiska gravkulten med kulten 
av heroer i Grekland (Barker & Rasmussen 1998; 
Donati 2000).

För att återvända till Skandinavien kan man 
nämna två exempel på platser från det jylländska 
området med sannolika spår efter senneolitiska 
begravningssritualer som involverat ruinerna av 
långhus. Inget av exemplen innefattar säkra spår 
av gravar, men i det ena fallet, Harrislee i Slesvig, 
är det troligt att en sådan grav funnits på platsen 
och i det andra fallet, Divershoj, är det mycket 
sannolikt. Vid undersökningen av resterna av en 
hög vid Harrislee påträffades ett antal gravar, 
lämningarna av en kantkedja och ett antal stolp- 
hål som visat sig svåra att tolka, men som med 
största säkerhet är lämningarna av flera långhus 
på platsen. Per Ethelberg menar på goda grunder 
att det bäst bevarade av långhusen var senneoli- 
tiskt och kan rekonstrueras som i fig. 10 (Ethel
berg 2000, s. 168ff). I den centrala delen av detta 
långhus fanns spåren av en större gravgrop, orien
terad precis som byggnaden, som verkar ha täckts 
av en enkel stensättning. Att döma av den doku
menterade profilen hade stensättningen sedan 
täckts av en mindre hög, i vilken ytterligare två 
gravar anlagts sekundärt. Gravutrustningen i cen
tralgraven kunde dateras till bronsålderns period
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Figur 10. Huskonstruktioner, placeringen av centrala 
gravgropar och täckande primärt röse vid Divershøj res
pektive hög vid Harrislee. Bilder efter underlag hos Aner 
& Kersten 1978, nr 2244 samt Asingh 1988. Tolkningen av 
huset i Harrislee enligt Ethelberg 2000, s. 168ff.

III, medan en av sekundärgravarna besvärande 
nog, att döma av bronsernas utseende, verkade 
tillhöra period II. Det kan dock finnas en bra för
klaring till dessa till synes motsägelsefulla grav
lämningar. Förklaringen kan vara att det på sam
ma sätt som i Divershøj (se nedan) först fanns en 
senneolitisk begravning på platsen för den centra
la gravgropen. Då blir sambandet med det senneo- 
litiska huset mer begripligt och det är inte fullt så 
märkligt att en av sekundärgravarna tillhörde pe
riod II. Under period III förstördes den äldre, sen- 
neolitiska centralgraven av en ny begravning i 
samma nedgravning. Detta kan verka långsökt, 
men som diskuterats av Asingh (1988, s. 142f) är 
det inte ovanligt att senneolitiska gravrösen i det 
jylländska området återanvänts för begravningar 
under bronsåldern, varvid de ursprungliga gravar
na förstörts. Under och sydöst om den centrala 
stensättningen i Harrislee fanns ett brandlager 
som visar att någon slags träkonstruktion bränts 
ned omedelbart innan stensättningen byggdes och 
det fanns även ett antal stolphål i området. Dessa 
lämningar skulle kunna vara resterna av en bränd 
dödshuskonstruktion som den i Divershøj. Med

1

Figur 11. Husgraven under Divershøj - ett försök att re
konstruera delar av begravningssritualen. 1. På platsen 
finns ett senneolitiskt långhus, av allt att döma ett mer 
ett mer eller mindre ordinärt boningshus med en cen
tralt placerad nedgravning. 2. Efter att långhuset till 
stor del förstörts och man i mindre utsträckning plöjt 
ytan med årder, anläggs en grav i byggnadens centralt

belägna nedgravning. Kring nedgravningen byggs en sub- 
kvadratisk stensättning och över denna ett slags ”döds
hus”, som begränsade stensättningen och som rimligen 
var avsett för ceremonier i begravningssritualen. 3. 
Dödshuset bränns. 4. Ett stort röse som täcker alltihop 
konstrueras. Bilderna baserade på planer hos Asingh 
1988.
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ledning av den centrala gravgropens placering och 
den med långhuset överensstämmande orientering
en förefaller sambandet dem emellan mycket tro
ligt. Om det på platsen aldrig fanns någon senneo- 
litisk grav verkar det därmed sannolikt att lång
huset i så fall skulle tillhöra bronsålderns period 
III. Dess arkaiska, tvåskeppiga konstruktion fram
står då som märklig, men skulle kunna förklaras 
av att det rört sig om en speciell byggnad som upp
förts särskilt för begravningsritualen.

På platsen för Divershoj på nordöstra Jylland 
fanns en boplats under tidig senneolitikum. Tre 
öst-västligt orienterade långhus har dokumente
rats. Husen kunde identifieras under ett upp till 15 
cm mäktigt kulturlager som i någon utsträckning 
hade plöjts med årder. Förstörelsen genom plöjning 
kan inte ha varit särskilt omfattande, eftersom stör
re nedgravningar i de centrala delarna i två av hu
sen kunde identifieras redan i ytan av kulturlagret. 
I samband med att det sydligaste långhuset förstör
des gjordes en begravning i eller något över den 
norra delen av den centralt belägna nedgravningen 
i byggnaden. Graven indikeras av att en senneoli- 
tisk flintdolk samt fragment av bärnstenspärlor, 
vilket utgör typiska delar av en gravutrustning, på
träffades i sådana lägen att det verkar tydligt att de 
rubbats då en grav från äldre bronsålder senare an- 
lades (se Asingh 1988, som argumenterar mer ingå
ende för förekomsten av en senneolitisk grav). Till 
gravritualen kan vad som ser ut att ha varit en slags 
huskonstruktion samt en subkvadratisk stensätt- 
ning knytas. I samband med begravningsritualen 
brändes dödshuset och hela konstruktionen täcktes 
sedan av ett stort, flackt röse. Det är tydligt hur 
graven placerats just i nedgravningen i långhusets 
centrala del. Det är också påfallande hur en märk
lig inre stolp- och resvirkeskonstruktion i dödshu
set tydligt anknyter till vad som bör ha varit de mer 
eller mindre förstörda resterna av långhusets norra 
vägglinje. Allt pekar mot att långhuset varit en mer 
eller mindre välbevarad ruin vid tiden för dödshu
sets konstruktion och gravritualens genomförande. 
Delar av begravningssritualens förlopp har tolkats 
och illustrerats i fig. 11.

Det är intressant att se att såväl gravarnas an
knytning till just långhusens centrala rum, som att 
byggnaderna i större eller mindre utsträckning va
rit ruiner vid begravningstillfället, är förhållanden 
som går igen i de tre exemplen från bronsålderns 
period II—III från Slesvig och Själland som nu ska 
diskuteras: Handewitt, Trappendal och Hyllerup.

Det räcker att se på och jämföra planritningarna 
från dessa platser (fig. 12) för att förstå att långhu
sen måste ha med gravarna att göra. Vad är annars 
sannolikheten för att gravarna i de ovan nämnda 
två fallen samt i de tre som nu nämnts skulle ha 
placerats just över långhusens centrala rum om 
man inte kände till deras exakta utsträckning vid 
begravningstillfällena? I Trappendal har långhuset 
precis inringats av högens kantkedja, centralgra
ven är närmast exakt parallell med byggnaden och 
dessutom placerad precis över den märkliga kon
struktion nedgrävd i dess mittrum, som jag strax 
ska föreslå var den plats på vilken de döda låg på 
lit-de-parade innan begravningen. Sambandet mel
lan långhus och grav skulle kunna ha varit slump
artat om det gällt endast några enstaka fall, men 
när ett sådant fenomen börjar uppträda i långa se
rier måste det förklaras på ett annat sätt än genom 
slumpens skördar. Långhusen måste ha varit kän
da för de som planerade och iscensatte begrav- 
ningssritualerna och följdfrågan blir då i vilken ut
sträckning de användes i ritualerna.

Såväl i Trappendal (Boysen & Wulff Andersen
1983), Handewitt (Bokelmann 1977) som i Hyl
lerup (Pedersen 1987) kom långhusen med säker
het först och det rör sig om konstruktioner som 
överensstämmer med ordinära bostadshus. Om 
det var frågan om långhus som funnits på platsen 
och använts ett tag innan begravningssritualerna, 
eller om de konstruerades särskilt för ritualerna är 
emellertid svårt att säga. Begravningssritualerna 
vid Trappendal och Hyllerup hör till period III, 
medan ritualen vid Handewitt kan dateras till pe
riod II eller III (se referenser ovan samt samman
ställningar av 14C-dateringar hos Ethelberg 2000, 
s. 184f).

Det är särskilt intressant att se på den märkliga, 
stora nedgravningen, stödd av flätverk med lerkli- 
ning längs kanterna, som framkom i det centrala 
rummet i långhuset vid Trappendal i Slesvig (Boy
sen & Wulff Andersen 1983). Jorden från nedgrav
ningen hade kastats upp inne i långhuset utan att 
bäras ut och rent allmänt måste nedgravningen ha 
gjort byggnaden besvärlig att använda, eftersom 
den bara lämnade högst begränsade ytor kvar inne 
i det centrala rummet. Boysen och Wulff Andersen 
argumenterar för att det var troligt att nedgravning
en fyllt någon religiös funktion i samband med att 
långhuset revs eller gravhögen byggdes. En sådan 
funktion skulle kunna ha varit att den använts för 
lit-de-parade av de två döda individer, som sedan
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Figur 12. Bronsåldershus från period II och III som över
lagras av gravar och högar vid Trappendal (ovan till vän
ster), Handewitt (ovan till höger) och Hyllerup (nedan 
till vänster). Gravgropar markerade med svart. Nedan

kremerades. Därefter har de brända benen place
rats i varsin stockkista i en grop som grävts ned 
över, parallellt med och centrerad i förhållande till 
den stora nedgravningen. Långhuset i Trappendal 
brändes efter användningen av den centrala ned
gravningen, därefter konstruerades en mindre hög 
över byggnaden i vars övre del de båda stockkistor
na placerades, och sedan täcktes alltihop av en stör
re hög. Också i Hyllerup på Själland har långhuset 
bränts (Pedersen 1987). Här plöjdes marken över 
husruinen igenom upprepade gånger innan brand
graven placerades ut, också den i en stockkista.

Långghuset i Handewitt hade emellertid inte 
bränts ned (Bokelmann 1977). I denna byggnad 
fanns en till ytan stor, men inte särskilt djup, ned
gravning i det centrala rummet - kanske platsen för 
lit-de-parade av den stockkista som sedan placera
des i ett jordlager någon decimeter över det rasera
de långhusets centrala rum. I Handewitt verkar det

till höger har graven i Tranarp från period V lagts in som 
en jämförelse. Här rörde det sig om ett hus som konstru
erats särskilt för begravniningssritualen (se nästa av
snitt). För referenser se texten.

som att ett särskilt slags disponering av området 
under högen och i synnerhet av långhusets inre 
skulle kunna spåras i de dokumenterade lämning
arna. För det första verkar det tydligt att kantked
jan anpassats efter långhusets utbredning. Är det 
en tillfällighet att den har en stor lucka precis där 
långhuset i öster sticker ut ur gravområdet, eller 
att det finns en öppning i norr som tycks korre
spondera med en dörr i långhusets norra sida? Det 
verkar med andra ord som att kantkedjan kan 
kopplas till ett initialt skede av själva begravnings
ritualen snarare än till en övertäckningsfas i slutet 
av denna. För det andra framstår den disponering 
av långhusets inre som kan rekonstrueras med led
ning av de tydliga rumsavgränsande stolpraderna 
som märklig. Det tycks som att man har täppt till 
dörrpartierna i innerväggarna och därmed skapat 
tre separata rum som var för sig bara kunde nås 
genom var sin dörröppning i ytterväggen. Var den
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enda ingången till området för begravningssritua- 
len i kantkedjans öppning i norr och var man efter 
att ha passerat in genom denna öppning tvungen 
att först passera genom långhusets västra rum för 
att kunna komma ut på sydsidan, och först däref
ter kunna gå in genom den södra dörröppningen 
till det centrala rummet där ceremonier ägde 
rum?

Vi har hittills inte varit inne på gravarnas inne
håll och vilka sociala sammanhang de kan anses 
avspegla. Här är det först av allt spännande att se 
att en av de två stockgravarna i Trappendal inne
höll en föremålsuppsättning med rakkniv, pincett 
och kniv som på ett slående sätt påminner om 
innehållet i grav 17479 i det stora kulthuset i Gu- 
alöv (se nedan). Graven i Hyllerup innehöll två 
armringar, en kniv och en syl. I Handewitt påträf
fades inga gravgåvor. Gravarna med sina före- 
målsuppsättningar avspeglar alltså i allmänhet 
goda levnadsförhållanden och en tillhörighet till 
den lokala sociala eliten i de områden i vilka gra
varna påträffades.

Komna så långt i diskussionen kan man sam
manfattningsvis säga att vi nu diskuterat fem ex
empel på hur ordinära långhus använts i begrav
ningsritualer. Det har varit spännande att se de 
tydliga likheterna med mer eller mindre samtida 
exempel från Grekland och Etrurien, vilket anty
der att det funnits idéer och traditioner med en ut
bredning i stora delar av Europa. De fem skandi
naviska exemplen uppvisar tydliga likheter. För 
det första är det uppenbart att nedbrytandet av 
långhusen - att “man gjorde dem till ruiner - var en 
viktig del av ritualerna. Vad gäller Divershoj kan 
man se hur långhuset måste ha förstörts till stor 
del för att man skulle kunna anlägga dödshuset 
med sin inre stenpackning. Ändå måste man ha 
varit medveten om exakt hur husruinen var place
rad för att kunna ansluta dödshuset så exakt till 
den. I Trappendal brände man långhuset i sam
band med begravningssritualen, förmodligen efter 
att ha använt den märkliga gropen i mitten, sam
tidigt måste man ha känt till husruinens exakta 
utsträckning då graven placerades. Hyllerupshu- 
set brändes också, även om sammanhangen är 
mindre väl kända i detta fall. Handewitthuset an
vändes först till någon slags ceremonier, varefter 
det förstördes. Graven var till synes placerad på 
ett lager över huslämningen. För det andra är det 
intressant att notera den undantagslösa placering
en av gravarna i eller över långhusens centrala

rum. Varför var detta så väsentligt? Allting tyder 
på att uppvisandet av den med dyrbar utrustning 
pyntade aristokratiska avlidne, en presentation på 
lit-de-parade, var en väsentlig del av ritualerna 
och då var kanske det centrala rummet en själv
klar arena.

DÖDSHUS UNDER BRONSÅLDERN

En annan intressant företeelse är en rad exempel 
på symboliska hus som använts i begravningssri- 
tualer, det vill säga hus som i storlek eller kon
struktion avviker från de samtida boningshusen. 
Jag ska här kalla dessa för dödshus. I det följande 
håller jag mig till bronsåldern, även om exempel 
också hade kunnat hämtas från neolitikum (se 
ovan). Helena Victor (2002) har pekat på en rad 
exempel som enligt min mening är mer osäkra än 
de som jag tar upp i det följande, till exempel Bro
by, Vallby, Lovö och Sjötorpet i Mälarområdet, 
Hylje i Östergötland och Klåfvehalla i Småland. 
Detta tar jag som en indikation på att dödshus i 
själva verket varit relativt vanliga och att fler står 
att finna för den som studerar ämnet djupare.

I området kring nedre Elbe är flera gravar med 
dödshus kända från äldre bronsålder. Dödshusen 
täcktes i samtliga fall av högar. Vid Grimhof-Tes- 
perhude i nordtyskland påträffades flera gravkon
struktioner (Kersten 1936). En av dessa bestod av 
en större stenpackning, vilken fungerat som golv
lager och stöd för en stolpburen huskonstruktion 
(fig. 13). Konstruktionen hade med största säker
het burit ett tak. Inuti dödshuset hade en vuxen 
kvinna och ett barn placerats i stockkistor. Hela 
konstruktionen hade därefter bränts ned. Gravar
na kunde dateras till period III med ledning av en 
halsring, en fibula och spiralringar av brons som 
påträffades i anslutning till kvinnan. Kersten dis
kuterar även de tidigare kända fynden av dödshus 
vid Sottorf och Baven (fig. 14-15). Dödshuset vid 
Sottorf är myckt likt det vid Grünhof-Tesperhude, 
och var täckt av en hög. Det hade också bränts 
och innehöll två brandgravar, varav den ena var 
en barngrav med flera bronsföremål från period II 
(a.a.). Dödshuset vid Baven låg under en gravhög 
och hade haft ett halmtak. Det innehöll en brand- 
grav med benen av en man och bronser från sen 
period I (Ehrich 1949). Det hade också bränts ned 
efter användningen. Ehrich nämner dessutom ett 
liknande dödshus från Marmstorf, där en individ 
med bronser från period II hade begravts i ett
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Figur 13. Dödshuset vid Grünhof-Tesperhude. Efter «ers
ten 1936.

Figur 14. Dödshuset vid Baven, plan samt förslag till re
konstruktion. Efter Ehrich 1949.
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dödshus, som sedan hade bränts och täckts av en 
hög. Vid Schutschur fanns ytterligare ett nedbränt 
dödshus under en hög med en grav som emellertid 
saknade gravgåvor. Ehrich daterar dock graven 
till äldre bronsålder på grund av dess stora likhe
ter med de tidigare nämnda konstruktionerna 
(a.a., fig. 15).

Vid en arkeologisk undersökning i kvarteret 
Glasrutan i Linköping undersöktes en skärvstens- 
hög med rester av en kantkedja. Anläggningen vi
sade sig innehålla spåren av vad utgrävarna tolkar 
som två oliktida huskonstruktioner (Karlenby m.fl. 
1991). Det första huset låg troligen på den ur
sprungliga marknivån. Det var endast 3,25x1,5 m 
stort men innehöll ändå en härd. Man kan emeller
tid fråga sig hur de tänker sig att en sådan härd 
skulle ha fungerat i ett så litet hus? Framförallt ös
ter om ”härden” framkom fynd av brända ben, 
mellan 100 och 200g. Endast djurben kunde iden
tifieras, men fyndområdet var inte begränsat till 
själva huskonstruktionen. Detta hus är enligt min 
mening en slående parallell till en husmodell som 
konstruerats över en bålplats under Lusehøj i Dan
mark, vilket diskuteras nedan (se fig. 19). De läm
ningar som tolkats som en härd och de spridda 
brända benen öster om denna, är med största san
nolikhet resterna av en kremeringsplats. Liksom 
vad gäller Lusehøj har bålplatsen plockats ur och 
delvis förstörts när husmodellen byggdes. Därefter 
har husmodellen stått på platsen en liten tid varef
ter den förstördes. Över den byggdes en stensätt- 
ning och i anslutning till denna konstruerades en 
ny och större huskonstruktion. I detta hus utfördes 
själva begravningen. Graven var inte välbevarad, 
men bestod av en grop i vilken 174,1 g brända ben 
påträffades. Benen var av en vuxen man och bland 
de ben som låg strax utanför själva gravgropen, 
kanske kringrörda, fanns även ben av hund. I gra
ven påträffades en rakkniv från den södra delen av 
Skandinavien eller nordeuropa, som kan dateras 
till period VI, en fingerring av brons samt resterna 
av ett keramikkärl som förmodligen utgjort benbe
hållaren. En äggformad sten var möjligen också en 
gravgåva. Enligt utgrävarna har huset stått en tid. 
Därefter måste det ha rivits och täckts av en skärv- 
stenspackning. Eftersom skärvstenshögen innehöll 
ett utbrett, tjockt, mörkt och sotigt lager kan man 
kanske förmoda att det andra huset bränts efter att 
ha använts i samband med anläggandet av graven. 
Man kan sammanfatta utvecklingen av skärvstens
högen som i fig. 16.

Ett exempel på en byggnad som påminner om 
den senare i kvarteret Glasrutan påträffades inom 
ett gravfält vid Klinga i Östergötland (fig. 15) 
(Stålbom 1994). Inom ett kulturlagerområde med 
spår av flera bålplatser och tre urnegravar påträf
fades resterna av en stor stolpbyggd konstruktion. 
Huset föreföll att ha anlagts kring ”grav 48”, en 
större grop med bålrester som innehöll 198g brän
da ben. I gropen fanns även resterna av sex olika 
keramikkärl, bland annat flera små koppar eller 
skålar. Kring gropen fanns flera andra spår av bål
platser. Anläggning 48 skulle mycket väl kunna 
vara en bålplats där man efter urplockning satt 
ned gravkärlet och ett antal bikärl. Alternativt så 
är gravurnan med en majoritet av benen i själva 
verket en av de tre urnegravarna. Ett av de förmo
dade inre stolphålen i huskonstruktionen över
lagrade gropen och med ledning av detta samt 
gropens centrala placering verkar det troligt att 
huset byggts kring denna anläggning.

I Tranarp i västra Skåne hade först ett cirkulärt 
område preparerats på den plats där kremeringen 
skulle utföras (fig. 17) (Andersson 1997). Prepare
ringen bestod i att grästorv och brunjordslager 
grävdes bort och ersattes av ett svämlager som 
hämtats nån annanstans ifrån. Troligast är att det 
kommer från en närbelägen våtmark, vilket är in
tressant i sig. I svämlagret byggdes ett litet treskep- 
pigt långhus, vars takbärande stolpar uteslutande 
hade en fyllning som överensstämde med sväm
lagret. Om långhuset stått på platsen innan prepa
reringen av ytan hade man förväntat sig en annan 
fyllning i stolphålen. Kremeringen i Tranarp ägde 
rum i direkt anslutning till vad som måste ha varit 
området för långhusets södra vägglinje. Om vi ut
går ifrån att byggnaden var ett verkligt långhus är 
det troligt att det uppfördes efter kremeringen, ef
tersom denna annars ägt rum i direkt anslutning 
till väggen och ett eventuellt tak av lättantändligt 
material. Efter kremeringen plockades benen ur 
det falnade bålet och placerades i ett keramikkärl. 
Bålplatsen täcktes av ett tunt lager av svämsedi- 
ment. Nu uppfördes alltså förmodligen långhuset, 
och man kan fråga sig vad det skulle användas till? 
Efter kremeringen stod man med ett i det här fal
let särskilt välarbetat keramikkärl med ornamen
tik, fyllt med den dödes brända ben. Det ligger 
nära till hands att tänka sig att keramikkärlet va
rit uppställt för beskådan, på lit-de-parade, an
tingen i långhuset eller i utkanten av brandlagret, 
där det något senare fick sin slutgiltiga placering.
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Figur 15. Dödshus. Överst Sottorf, Grünhof-Tesperhude 
och Glasrutan 2. Därunder Baven, Marmstorf och Kniv- 
sta-Forsby. Under dessa Klinga och Tranarp. Längst ner 
Lusehøj, Glasrutan 1 och Schutschur. För referenser se 
texten.
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Figur 16. Husgravsritual under period VI vid kvarteret 
Glasrutan i Linköping. 1. Den döde mannen bränns på en 
kremeringsplats som innefattade en mindre luftgrop un
der bålet. Majoriteten av de brända benen plockas där
efter ur bålet. 2. Delar av bålplatsen förstörs i samband 
med att en mindre ”husmodell” konstrueras över den. 3.

Husmodellen (streckad linje) rivs och en stensättning 
placeras ut inom vilken ett nytt och större stolpbyggt 
hus byggs. Inom detta placeras ett keramikkärl med de 
urplockade benen samt gravgåvor. 4. Även den andra 
huskonstruktionen rivs (bränns ner?) och en skärv- 
stenspackning läggs ut över alltihop.

Långhuset kan därmed antas ha varit avsett för en 
ceremoniell sammankomst, i vilken ett betydelse
fullt inslag var beskådandet av det uppställda 
gravkärlet. Därefter revs byggnaden och alltihop 
täcktes av en mindre hög.

Lusehøj på södra Fyn är en storhög med presti
gegravar som i sin helhet tveklöst är att betrakta 
som en verkligt aristokratisk manifestation och 
som närmast blivit en symbol för kunskapen om 
den yngre bronsålderns gravskick i Danmark (se 
bl.a. Jensen 2002, s. 376ff). Intressant nog har 
tolkningarna av materialet från högen, vilken bli
vit föremål för en detaljerad publikation (Thrane
1984), inte diskuterats ingående av andra forska
re. Detta trots att lämningarna av hus, storhög, 
gravar och annat var komplicerade, besvärliga att 
bedöma i förhållande till varandra, och långt ifrån

entydiga /fig. 18). Henrik Thranes tolkning är i 
korthet att det först fanns en boplats på den lilla 
höjd där storhögen sedan byggdes, och därefter 
plöjdes området minst två gånger. Efter plöjning
en uppfördes fyra små högar med gravar under pe
riod IV. Sedan skedde två synnerligen exklusiva 
begravningar - för det första den fyndrika ”brand
gropen” grav GX, med en mängd exlusiva fynd 
från period V, som täcktes och omgavs av ett slags 
flätverkskonstruktion som kan ha varit ett symbo
liskt hus eller möjligen en säng. För det andra an- 
lades en mycket exklusivt utrustad ”urnegrav”, 
där rikligt med brända ben samt ett antal typiska 
fynd för bronsålderns period V hade placerats i ett 
stort bronskärl, som med bikärl enligt Thrane kan 
ses som det enda danska exemplet på en verklig 
mellaneuropeisk dryckesservis från denna tid.
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Figur 17. Husgravsritual vid Tranarp. 1. Marken på plat
sen prepareras, 2. Kantkedja och kremering, 3. Dödshu
set byggs, urnan med ben exponeras, öppningar i kant
kedjan reglerar rörelemönstret, 4. Dödshuset rivs och en 
hög täcker huslämningar, bålplats och grav.

Efter anläggandet av dessa två gravar byggdes så 
storhögen. Detta var tolkningen 1984 och att 
döma av senare resonemang har den stått sig över 
åren (Thrane 1984; 1998; Jensen 2002, s. 376ff 
relaterar samma tolkning).

Thrane ville ogärna koppla samman de olika 
konstruktionerna och spåren av händelser under 
storhögen. Boplatsen, småhögarna och de tänkta 
två statusgravarna betraktades som relativt själv
ständiga fenomen. Trots att man funnit spåren av 
ett långhus som delvis täcks av de små högarna,

»*s •

samt vad som med stor sannolikhet är resterna av 
en husmodell som kan kopplas till den ena status
graven, får diskussionen om hussymbolik i grav
sammanhang inget större utrymme i publikatio
nen. Lusehøjboken är ett utmärkt arbete, men det 
förefaller som att delar av de äldre tolkningarna 
skulle kunna omvärderas.

För det första har vi spåren av långhuset under 
storhögens södra del. Gruppen av undersökta stolp- 
hål i detta område bör vara lämningarna av det syd
östra gavelområdet av en större huskonstruktion.
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Figur 18. Lämningar under storhögen Lusehøj. Högens 
begränsning markeras med heldragen linje och dess mitt
punkt är markerad med ett hårkors. Småhögar (grå),

delvis hypotetisk utbredning av långhuset (streckat) 
samt ”gravarna” GX och AO. Bild baserad på information 
hos Thrane 1984.

En hypotetisk rekonstruktion av långhusets ut
bredning presenteras i fig. 18. Byggnadens mer pre
cisa konstruktion och storlek kan naturligtvis dis
kuteras, men att det rör sig om lämningarna av ett 
större långhus förefaller troligt. Långhuset har, 
som Thrane anför, rivits och det verkar som att 
man plöjt med årder genom lämningarna, liksom 
över större delen av området under storhögen. Vid 
tiden för småhögarnas anläggande var långhuset 
en ruin. Det är intressant att erinra sig att storhö
gens sydvästra kvadrant inte är utgrävd - kan det 
vara så att långhuset är en rest av en ännu tidigare 
begravningssritual och att det finns en eller flera 
gravar som anlagts i ett mera tydligt samband med 
långhuset i denna del av området? Som vi såg ovan 
verkade det typiskt för gravarna i de profana lång
husen under äldre bronsålder att de placerats i cen
trum av byggnaderna. Mitten av Lusehøjshuset

ligger tyvärr i den outgrävda delen av högen. Båda 
de sydligaste småhögarna placerades över läm
ningarna av huskonstruktionen (fig. 18), och det 
förefaller med ledning av den ovan förda diskusio- 
nen om långhus och högar rimligt att förutsätta ett 
samband mellan dessa gravar och byggnaden. Hus
ruinen bör ha varit känd för högbyggarna och där
med menar jag att även detta är ett exempel på 
hussymbolik i gravsammanhang.

Det hade varit intressant att diskutera småhö
garna i detalj, men istället ska vi nu gå över till 
vad Thrane ser som två olika begravningar, men 
som jag menar att man på goda grunder kan tolka 
som två delar av en och samma komplicerade be
gravningsritual.

Strax norr om gravplatsen med småhögar och 
husruin har man utfört en ganska speciell kreme
ring av en vuxen individ. Bålplatsen - Thranes
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Figur 19. Bålplatsen ”GX” under Lusehøj (ovan till hö
ger) jämförd med bålplatsen kvarteret Glasrutan 1 (till 
vänster). Nederst till vänster Thranes rekonstruktion av

”grav GX” - kan identifieras med hjälp av en stör
re grop med bålrester omgiven av mindre stolphål, 
vilka hade rester av gravbålet i fyllningen (fig. 19) 
(se Arcini, m.fl. denna volym för en närmare dis
kussion av själva bålplatsen). Rimligen var stol
parna rester av en bålkonstruktion. Den döda in
dividen hade fått en synnerligen exklusiv utrust
ning med sig på bålet, i vilken ingick bland annat 
ett svärd, guldföremål, kedjor och förmodligen en 
vagnskorg. Fynden indikerar entydigt en datering 
till period V - vilket även får stöd av två 14C-date- 
ringar. Bålplatsen hade täckts av ett tunt lager lera 
blandat med stjälkar av vass och/eller kaveldun.

Över bålplatsen lades en matta av halm och se
dan byggdes kring bålplatsen en ca 3,lxl,7 m stor 
och 0,55 m hög ”hägnad” av små stolpar som för
bands med flätverk. Thrane avvisar inte möjlighe
ten att hägnaden kan ha varit ett symboliskt hus, 
han noterade också att en del av de stjälkar av vass/ 
kaveldun som fanns i markytan kring konstruktio
nen skulle kunna vara rester av ett tak (som i Leu
bingen, se ovan). Han beskriver hur det verkade 
som att stjälkarna i de undre delarna av det omgi
vande planeringslagret verkade regelbundet utlag
da, medan de i ytan verkade mer slumpmässigt

flätverket kring bålplatsen, till höger ett förslag till ny 
rekonstruktion. Bilder av GX efter Thrane 1984, Glasru
tan efter Karlenby m.fl. 1991.

spridda. Detta skulle kunna tyda på att de översta 
stjälkarna var rester av ett bortrivet tak. Thrane 
var klokt nog försiktig i sin tolkning och menade 
att hägnadens längd-breddförhållande verkade 
svårt att jämföra med verkliga hus från yngre 
bronsålder. Därför rekonstruerades också anlägg
ningen kring ”grav GX” som en konstruktion 
utan tak - mest lik en säng. Sedan början av 1980- 
talet har vi dock fått en mera ingående kunskap 
om verkliga långhus från yngre bronsålder och 
man kan konstatera att Lusehøjskonstruktionen 
proportionellt sett är närmast identisk med de 
mindre boningshusen från yngre bronsålder (Tesch 
1993; jfr. Artursson 2005). Det är i sammanhang
et av intresse att uppmärksamma det dubblerade 
stolpparet i hägnadens norra sida, vilket på ett slå
ende sätt påminner om den vanligt förekomman
de dubleringen av väggstolpar vid ingångar i rikti
ga hus. Sammanfattningsvis förefaller det rimligt 
att rekonstruera den lilla hägnaden som en hus
modell med väggar, tak, ingång och golvhalm inu
ti - det vill säga som ett symboliskt hus.

Vilken funktion skulle då en sådan husmodell 
kunna tänkas fylla? Man har här lagt ner ett visst 
arbete på en modell, rimligen med avsikten att den
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1: Kremering + urplockning

2: Lit-de-parade + ceremonier

^ 3: Urnan sveps och flyttas

4: Urnan placeras, 
storhög byggs

Figur 20. Förslag till ny tolkning av händelseförloppet vid 
den exklusiva begravningsritualen under Lusehøj. Bild 
baserad på information hos Thrane 1984.

skulle stå kvar en tid och beskådas. De huskon
struktioner som ovan diskuterats har det gemen
samt att de innehållit gravar, men Lusehøj shuset 
skulle alltså bara ha täckt en kremeringsplats? En 
intressant aspekt i sammanhanget är att flätverks- 
väggarna saknade flätverk på ett större avsnitt på 
mitten av väggstolparna - vilket alltså möjliggjort 
insyn i husmodellen även om denna varit försedd 
med tak. Kan avsikten ha varit att inte bara hus
modellen i sig, utan även ett eventuellt spännande 
innehåll skulle presenteras på ett visst sätt?

Vi har alltså en bålplats där större delen av de 
brända benen plockats ur, GX (fig. 20). Det vanli
ga förfarandet med de urplockade benen under 
yngre bronsålder var att dessa placerades i ett 
gravkärl. Men vad gjorde man av gravkärlet med 
benen i Lusehøj? Storhögen innehöll som helhet 
ett större antal urnegravar, men bara en som med 
tanke på bålplatsen GX:s synnerligen exklusiva

karaktär skulle kunna komma ifråga här: den be
römda urnegraven som påträffades 1861, där en 
avsevärd mängd ben och exklusiva föremål hade 
placerats i ett mellaneuropeiskt bronskärl. Thrane 
identifierar på goda grunder stensamlingen ”AO” 
strax utanför en av småhögarna som resterna av 
den lilla stenkista där urnegraven återfanns 1861. 
Man kan alltså konstatera att vi har en urplockad 
bålplats utan urnegrav - GX - och en urnegrav - 
AO - som saknar bålplats. Båda dessa är av en ex
ceptionellt exklusiv karaktär, och båda kan date
ras till period V. Dessutom täcktes de av samma 
storhög, varför det inte är långsökt att sammanfö
ra dem. Till saken hör att urnegraven från 1861 
sannerligen var väl värd att beskåda. Det i sig 
spektakulära bronskärlet hade försetts med ett 
lock av brons, vilket belagts med harts vari ett an
tal bärnstens- och bronsbitar tryckts fast. Det är 
lätt att tänka sig att detta gravkärl varit placerat i
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Figur 21. Knivsta-Forsby. Efter bilder hos Hamilton 1995.

husmodellen som på ett slags lit-de-parade innan 
det flyttades några meter bort till gravplatsen med 
småhögarna, där det ställdes i en stenkista innan 
storhögen därefter byggdes. Detta skulle då kun
na förklara varför det hypotetiska taket på hus
modellen förlorat sin funktion och rivits bort just 
innan högen byggdes. Runt om urnan sveptes ett 
tygstycke av ull och utanpå detta en oxhud innan 
den sattes ned i stenkistan AO. Innanför oxhuden 
placerades tre exklusiva små bronsbägare och möj
ligen var även en bronscelt placerad här. Möjligen 
kan man tänka sig att bägarna och hålcelten hade 
samband med gravceremonier medan urnan stod i 
husmodellen.

Slutligen ska ytterligare en plats nämnas, näm
ligen Knivsta-Forsby i Mälardalen (fig. 21) (Ha
milton 1995). Här påträffades två stensättningar 
vilka båda täckte gravar som kunde dateras till 
yngre bronsålder. Under den mindre, norra sten- 
sättningen fanns stolphålen efter ett mindre döds
hus. Stratigrafin i anläggningen har inte utvärde
rats i detalj, men det verkar som att ett större sot
lager kom först - troligen spåren av ett gravbål. 
Därefter uppfördes den lilla huskonstruktionen 
och majoriteten av de urplockade benen placera
des i en benbehållare strax utanför dödshuset.

Förhållandena kompliceras dock av att en senare 
grav placerats inom huset och det kan inte uteslu
tas att huskonstruktionen i själva verket hör till 
äldre järnålder. Omständigheterna rörande den 
södra stensättningen är klarare. Denna överlagra
de ett mindre hus som med ledning av proportio
ner och en 14C-datering kan dateras till yngre 
bronsålder. Först kom alltså huset, därefter revs 
detta och stensättningen med sin grav med en hals- 
ring av brons från sen yngre bronsålder anlades.

Om vi sammanfattar diskussionen, så verkar 
dödshusen i allmänhet uppföras en bit in i begrav
ningsritualerna, när man redan utfört kremering
en av de döda kropparna. Detta antyder att det i 
brandgravskicket kunde passera en viss tid mellan 
kremering och begravning. Under denna tid hade 
man alltså behov av ett hus. Beskådandet av det 
med den dödes ben fyllda gravkärlet bör ha varit 
viktigt och husen kan ha använts till ett slags lit- 
de-parade i detta sammanhang. I en del fall var det 
till synes mer praktiskt med en liten husmodell 
som kunde skydda gravkärlet under exponeringsti- 
den - kanske var det i sådana fall där antalet be- 
skådare var mycket stort? Lusehøj bör ju vara ett 
exempel på en plats där gravceremonierna kan för
utsättas ha inbegripit väldigt många människor.
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GUALÖV OCH STENHUSGRAVARNA

Bronsålderns stenbyggda så kallade kulthus har 
på senare tid varit föremål för ett antal nya ut
grävningar och studier. Under 1980-talet fick Bu- 
renhults undersökningar av Tofta högar och Kauls 
resultat från Sandagergård stor uppmärksamhet 
(Burenhult 1981; Kaul 1987). Sandagergård har 
beskrivits som ett ”tempel” och lyfts fram som ett 
av de bästa exemplen i Europa på lämningar efter 
bronsålderns religion (Randsborg 1995, s. 112ff; 
Harding 2000, s. 309ff). Dessutom har Helena 
Victor i sin avhandling nyligen sammanställt en 
översikt av de kända kulthusen i Sverige (Victor 
2002, jfr. tidigare översikter av Wigg 1990 och 
Gröhn 1994).

Enligt Victors (2002) studie är ett 60-tal ”kult
hus av stengrundstyp” kända från nuvarande Sve
rige. Enstaka exempel finns även från Danmark, 
som t.ex. Sandagergård, Norddorf i nordtyskland 
(Aner & Kersten 1979, nr 2617) och i Norge (Joa
kim Goldhahn, muntlig kommentar). Kulthusen 
består vanligen av 16-25x6-12 m stora väggkon
struktioner eller vallar, vanligen mer än 1,5 m bre
da och i Mellansverige till största delen bestående 
av stenmaterial. I södra Sverige och i Danmark 
samt nordtyskland består de kända vallarna före
trädesvis av stenramar med fyllning av sand eller 
jord (fig. 22). Dessa väggvallar skapar en lång och 
smal inneryta i ”husen”. Innerytan är vad gäller 
kulthusen från södra Sverige vanligen nedsänkt i 
förhållande till marknivån utanför och detta be
ror på att material till vallarna har tagits härifrån. 
I enstaka fall förekommer luckor i vallarna som 
skulle kunna vara ingångar, men det typiska är att 
vallarna är obrutna och alltså saknar tydliga in- 
gångspartier.

Ett antal kulthus av stengrundstyp har under
sökts arkeologiskt, men under de senaste 30 åren 
är det faktiskt bara Sandagergård, husen vid Tof
ta högar, Hågakyrkan, huset i Hågahagen samt 
husen i Gualöv som varit föremål för undersök
ningar. Av dessa har bara Sandagergård samt Gu- 
alövshusen undersökts i sin helhet. Flera forskare 
har förmodat att husen varit försedda med såväl 
takkonstruktioner som väggar av trä eller andra 
material, och Burenhults rekonstruktion av huset 
från Tofta högar har haft stor betydelse för dessa 
förmodanden (fig. 23). Arkeologiska fakta som 
kan belägga förekomsten av tak saknas dock 
egentligen helt. Det enda exemplet på stolphål som 
skulle kunna tillhöra en takbärande konstruktion

finns just från Tofta högar, och här rör det sig till 
synes bara om ett enda stolphål som dessutom fak
tiskt är förskjutet närmare en meter från husets 
tänkta mittaxel. Det osäkra kulthuset från Nor 
(fig. 22) hade två stolphål i en tänkt mittaxel och 
det är mycket möjligt att dessa burit ett tak. Detta 
hus har dock en avvikande form och konstruktion 
jämfört med de andra byggnaderna och saknar 
dessutom närmare datering (Wigg 1990, s. 22; s. 
34, fig. 12). Det är tydligt att huset vid Tofta högar 
haft en rad mindre ”väggstolpar” mellan den inre 
kantkedjan och själva vallen. Någon antydan till 
en sådan träkonstruktion fanns inte vare sig vid 
Sandagergård eller i Gualöv, men Victor pekar på 
liknande exempel från Mälardalen (2002, s. 118). 
Att kulthusens vallar generellt skulle ha fungerat 
som syllar och burit tak förefaller mycket osanno
likt med tanke på hur ojämna och sluttande vallar
na vanligen är, och man kan fråga sig varför de i så 
fall skulle ha behövt vara så breda.

Sammanfattningsvis kan man säga att kulthu
sen av stengrundstyp generellt sett har varit öppna 
konstruktioner i form av stenvallar utan tydliga 
ingångar, ibland försedda med vägg- eller palis- 
sadkonstruktioner av trä och kanske flätverk i an
slutning till de inre kantkedjorna. Konstruktio
nerna var alltså inte hus i egentlig mening, utan 
öppna anläggningar. Begreppet hus kan dock 
ändå ha visst fog för sig eftersom det uppenbarli
gen handlar om en tydlig hussymbolik.

Dateringen av kulthusen av stengrundstyp har 
varit en annan till synes besvärlig fråga. Det är 
dock uppenbart att en majoritet av de undersökta 
konstruktionerna har använts under yngre brons
ålder och i de fall man kan bedöma deras omgiv
ningar förefaller gravmiljöer från denna tid vara 
deras typiska miljö och sammanhang. Helena Vic
tor menar, baserat på 14C-analyser att vissa hus, 
bl.a. Hågakyrkan, Hågahagen och Ål, att de kan 
dateras så tidigt som till bronsålderns period II- 
III, men det är tydligt att dateringarna vad gäller 
Hågakyrkan och Hågahagen istället pekar mot 
period III (Victor 2002, s. 118f; s. 155, fig. 83b-c; 
2006). Dateringarna från Ål gäller till att börja 
med okarakteristiska små konstruktioner och 
man kan också notera att ett av de få proverna 
faktiskt gav ett resultat som pekar på yngre bron- 
ålder (Magnusson 1973). Några belägg för att de 
typiska husen av stengrundstyp konstruerats inn
an period III finns inte. Den bästa arkeologiska 
dateringen är förmodligen det i och för sig inte
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Figur 22. Exempel på ”kulthus av stengrundstyp”. Det är att illustrera variationen och blir också intressanta som 
tveksamt om konstruktionen från Nor verkligen ska räk- jämförelseobjekt senare i artikeln. Bilder efter Wigg 
nas till gruppen. ”Husen” från Norrmarjum-Sonö är när- 1990 samt Victor 2002 (Håga och Agdatorpshusen). 
mast att betrakta som hällkistor, men har tagits med för
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Figur 23. De utgrävda delarna av det norra mindre kult- 
huset (”vall 2”) vid Tofta högar. Planen är en viss nivå i 
vallen (”plan 3”) och man kan tydligt se den inre kant
kedjan, vilken markerats grå. Samtliga nedgrävningar 
som registrerats som särskilda anläggningar på Buren- 
hults planer 3-4 (bottennivåerna) har markerats med 
svart. Det är intressant att se de sammanlagt tio doku
menterade stolphålen strax utanför den inre kantked
jan. Man kan dessutom se ett tydligt rännliknande mel
lanrum mellan den inre kantkedjan och vallen även i 
områden utan registrerade stolphål, vilket antyder att 
det kan ha stått stolpar även där. Däremot finns bara ett 
tydligt stolphål, strax innanför mitten av den inre kant
kedjan i ”gaveln”, som skulle kunna indikera en takbä
rande konstruktion och detta är dessutom närmare en 
meter förskjutet i förhållande till en tänkt mittaxel för 
den inre kantkedjan. I övre vänstra hörnet finns en skiss 
av hur Burenhult har tänkt sig träkonstruktionerna. Plan 
efter Burenhult 1981, fig. 2122, konstruktionsskissen ef
ter Burenhult 1983.

typiska huset vid Valhall i Skåne, som är knutet 
till en gravanläggning från just period III (Rau- 
sing 1949). Tre gravar från period IV var belägna 
inom kulthuset vid Sandagergård (Kaul 1987) och 
gravar från period IV kan på ett mer handfast sätt 
knytas till huskonstruktionerna i Gualöv (se ned
an).

Sammanfattningsvis kan man säga att husen 
av stengrundstyp kan dateras från period III och 
framåt. Hus av den här typen har konstruerats un
der period IV och kanske även något senare. Även 
om exempel som avviker från en sådan generell 
dateringsbild kan tänkas framkomma så är detta 
sannolikt den mest typiska situationen. I nuläget 
står det klart att deras allmänna kontext är den

mellersta och yngre bronsålderns brandgravsmil- 
jöer.

I den här frågan har Helena Victor argumente
rat för ett annat perspektiv och menar att sten- 
grundshusens anläggande främst hör till äldre 
bronsålder och att de börjar uppföras redan under 
period II i Mälarområdet (Victor 2006). Som re
dan nämnts anser jag att de dateringar som an
förts och som skulle peka mot period II—III an
tingen är osäkra eller i själva verket istället pekar 
ganska tydligt mot period III. Då det dessutom 
finns entydiga senare dateringar är det enligt min 
mening bättre att peka på knytningen till yngre 
bronsålder. Victor menar att det förutom skillna
der i husens konstruktion kan finnas en skillnad i 
anläggandeperioder mellan husen i Mälarområdet 
och de sydskandinaviska anläggningarna, på så 
vis att traditionen börjar senare men fortsätter att 
användas längre i söder. Här kan man dock kon
statera att vissa dateringar till period III förekom
mer även i södra Skandinavien, t.ex. vid Valhall. 
Flera dateringar från Mälarområdet skulle behö
vas innan man kan anta att traditionen upphör ti
digare här.

En rad olika tolkningar av vad kulthusen av 
stengrundstyp egentligen är och hur de använts 
har tidigare föreslagits. Idéer har framlagts om att 
de varit vikingatida gästabudshallar, boningshus, 
skeletteringshägnader, gravar, andehus, hägnader 
för offerdjur eller nåt slags allmänna ”tempel”, 
”kultplatser” eller ”rituella anläggningar". Idén 
om att de varit boningshus har gradvis klingat av 
under det sena 1900-talet i och med att man fått 
en allt klarare uppfattning om kulthusens datering 
och om hur bronsålderns stolpbyggda boningshus 
har varit konstruerade (se bl.a. Artursson 2005). 
Victor har betonat en allmän gravsymbolik och 
ser kulthusen som kollektiva fenomen som har 
kompletterat gravar i olika typer av ritualer och 
varit ett slags heliga rum för kommunikation med 
förfäder/guddomligheter. Inuti husen fanns "det 
metafysiskas sfär" och utanför huset "de levandes 
sfär”. Victor poängterar den förändring hon me
nar sig se från den äldre bronsålderns stengrunds
hus mot den yngre bronsålderns mindre, stolp
byggda kulthus (Victor 2002). Eftersom det ovan 
klargjordes att kulthusen av stengrundstyp på ba
sis av idag kända fakta, generellt är att uppfatta 
som konstruktioner som uppträder från period III 
och har en tydlig knytning till den yngre bronsål
derns gravmiljöer, kan Victors betoning av en
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förändring från äldre ”stengrundshus” till yngre 
”kultbus med stolp- eller stengolv skonstruktion” 
ifrågasättas. Victor (2006) verkar också själv ha 
frångått detta resonemang.

Kaul har valt att med utgångspunkt i Sandager- 
gård tala om kulthusen som ”kultbyggnader”. Han 
menar att de kan ha varit platsen för overgangsri
tualer och initiationsriter för ungdomar på väg in i 
samhället (Kaul 1998, s. 41ff). Såväl Randsborg 
som Jensen har accepterat Kauls tolkning och båda 
utgår ifrån att Sandagergård varit en verklig bygg
nad avsedd för ritualer. Randsborg kallar kon
struktionen ”tempel” (1995, 114ff). Jensen kallar 
Sandagergård ”en slags tempel eller kultbus” och 
utgår från att det funnits takbärande stolpar som 
helt enkelt bara inte kunde iakttas vid utgrävning
en. Han accepterar Kauls förslag om initiationsri
ter ”i kulthusenes mørke indre” (2002, s. 442ff).

Som vi har sett så hade kulthusen av sten- 
grundstyp dock inga mörka inre eftersom de inte 
var byggnader med tak, och förmodligen hade de 
bara i vissa fall väggar av trä. Detta gör det svårt 
för dem som vill se konstruktionerna som ”kult
byggnader” och som jag utvecklat i ett annat sam
manhang (Svanberg 2005), finns det ytterligare 
problem förknippat med idén om att de skulle vara 
tempel i någon egentlig mening.

Vid Gualöv undersöktes hösten 2002 en grav
miljö från yngre bronsålder som innefattade tre så 
kallade kulthus av stengrundstyp (fig. 24) (se Ar- 
cini m.fl. denna volym). Undersökningen gav ny 
och väsentlig information om kulthusens kon
struktion och deras sammanhang med gravar.

De tre husen var konstruerade på samma sätt. 
De bestod av långa, trågformade nedgrävningar. 
Längs nedgrävningarnas kanter hade kantkedjor 
av stenar placerats och de ur nedgrävningarna upp
grävda jord- och sandmassorna hade lagts upp 
som rektangulära vallar runt nedgrävningarna. På 
platsen hade en omfattande stentäkt skett under 
senare tid, vilket gör att det är svårt att säga i vil
ken omfattning kulthusen från början haft yttre 
kantkedjor kring vallarna, vilket ju är fallet exem
pelvis i Kivik, Tofta högar och Sandagergård. 
Några spår av eventuella takkonstruktioner eller 
träväggar i anslutning till kantkedjorna påträffa
des inte trots att sådana spår noga eftersöktes.

Två urnegravar från bronsålderns period IV, 
grav 17490 och 17479, kunde knytas till det stora 
norra kulthuset, och en urnegrav från period IV- 
V, grav 23367, kunde knytas till det sydligaste

kulthuset. Inga gravar påträffades i direkt anslut
ning till det lilla, mellersta kulthuset, men man 
kan här notera att två omfattande rotsystem hade 
förstört en mycket stor del av konstruktionen och 
det är inte omöjligt att en eventuell grav utplånats 
av rötterna. De förmodade spåren av en bålplats 
kan knytas till konstruktionen. Både ifråga om 
det norra och det södra kulthuset var gravarna an
lagda på ett sådant sätt att det förefaller otvety
digt att de har ett direkt samband med dem - det 
vill säga att först skedde kremeringar och nedsät
tandet av urnor i gropar, därefter konstruerades 
kulthusen över gravgroparna.

De flesta av de 34 urnegravarna innehöll brons
föremål av något slag. Gravarna 17490 och 17479 
i det norra kulthuset innehöll emellertid vardera 
fyra bronsföremål, vilket är fler än någon annan 
grav i gravmiljön. Båda uppsättningarna måste 
rent allmänt betraktas som exklusiva utrustningar 
och man kan konstatera att utrustningen från grav 
17479, sånär som på svärd och en knapp, precis 
motsvarar vad Kristiansen karakteriserar som de 
typiska hövdingasymbolerna i gravar från period 
IV (1998, s. 68f). Rakkniven anses generellt vara 
en symbol för den välbärgade mannen under yng
re bronsålder och det är då intressant att en rak
kniv även förekom i urnegraven 23367 i det södra 
kulthuset.

Gravarna 17479 och 17490 kan således betrak
tas som tydliga gravar för aristokratiska personer 
redan med ledning av bronserna. Deras samman
hang med det norra kulthuset understryker detta 
förhållande ytterligare och samma sak gäller grav 
23367, dock inte fullt lika tydligt.

Förutom stenhusgravarna fanns en ytterligare 
konstruktion i Gualöv som kort ska nämnas, hus- 
grav 13. Det var en stor och förmodligen husfor- 
mad ränna som också omgav en urnegrav (fig. 
25). Husgrav 13 har på goda grunder tolkats som 
den sista i serien av husgravar i Gualöv.

Baserat på resultaten från Sandagergård och 
Gualöv, där kulthusen innehöll gravar och som är 
de mest noggrannt undersökta exemplen, så före
faller det mycket troligt att kulthusen av sten
grundstyp generellt är att betrakta som gravmonu
ment. Antingen genom att de i sig själva fungerat 
som gravkonstruktioner, eller genom att de i sam
band med begravningsritualer anslutits till själva 
gravarna i form av högar eller rösen. Enligt Victors 
genomgång (2002, s. 78) kan faktiskt kring 90% 
av de kända kulthusen av stengrundstyp sägas vara
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t Årderspår 
'12225 Kantkedja objekt 5

Urneg ropar
17490
17479

10919

Kantkedja objekt 8

Bendeposition 10039

Område med 
bendepositioner

Bendeposition 23551

W Grop/ränna 
Orörd mark 
Stolphål

I I Sten/stenlyft
I il Vallrest

_ _ I Äldre markhorisont

Figur 24. Kulthuskomplexet i Gualöv.

Figur 25. Husgrav 13 i Gualöv.

belägna i nära anslutning till gravanläggningar 
bara genom inventeringsuppgifter.

I Gualöv får vi den första detaljerade inblicken 
i stenhusgravarnas konstruktion och samman
hang. De är här utan tvivel helt integrerade i grav
miljön och kan på ett tydligt sätt knytas till sär
skilda begravningssritualer. De konstruerades 
som monument efter kremeringen av speciella in
divider. På många platser med kända stengrunds

hus finns serier av dem, exempelvis vid Kivik och 
Tofta högar. I Gualöv kan det göras mycket san
nolikt att denna serie är kronologiskt betingad, på 
så vis att kulthusen byggts med vissa tidsintervall. 
I artikeln om Gualövsgravplatsen tidigare i denna 
bok (se Arcini, m.fl. denna volym) argumenteras 
ingående för att husgravarna representerar grav
monument för generationer av de ledande perso
nerna i en aristokratisk familj som levde på en 
gård nära gravplatsen. Detta resonemang kan län
kas till vad Héléne Borna-Ahlkvist (2002, s. 151ff) 
i ett annat sammanhang kallat ”husgenerationer” 
på boplatser.

En uppenbar skillnad mot de slags huskon
struktioner som diskuterats tidigare i artikeln är 
att stenhusgravarna inte förstördes eller täcktes 
över. De var monument som stod kvar och var av
sedda att ses. Kanske byggdes de medvetet för att 
likna ruiner av långhus. Vi har tidigare sett hur 
husruiner figurerat i ritualer under senneolitikum
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och bronsålder och om kopplingen mellan å ena 
sidan generationer av husgravar och å andra sidan 
husgenerationer på boplatser är riktig är detta 
kanske inte så märkligt. Långhusruinen förefaller 
ju då närmast som en självklar symbol för den le
dande personen i hushållets död, slutet på en hus
generation då långhuset rivs.

I ett vidare perspektiv kan en syn på kulthusen 
av stengrundstyp som gravmonument få stöd av 
förhållanden i nuvarande Holland. Här förekom
mer så kallade ”long-beds” regelbundet i den yng
re bronsålderns gravmiljöer (fig. 26). Dessa an
läggningar består av avlånga, låga jordvallar om
givna av diken och påminner på ett slående sätt 
om kulthusen. Long-beds tolkades i likhet med 
kulthusen först som ”rituella fält” eller ”kultplat
ser”. Efter hand, och i takt med att fler och fler un
dersöktes arkeologiskt och det visade sig att de 
innehöll gravar, insåg man att det var frågan om 
gravmonument. Long-beds är alltid relativt sett få 
jämfört med andra gravmonument i gravmiljöer
na. Baserat på olika iakttagelser har det föresla
gits att de primärt var gravar för familjeöverhuvu
den och ett slags symboliska hus. Det senare anta
gandet stöds av att de tidigaste generationerna 
long-beds hade inre mer eller mindre symboliska 
huskonstruktioner av trä (Kooi 1979, s. 130ff; 
Roymans & Kortlang 1999).

Man kan sammanfattningsvis säga att den ge
nerella kontexten för kulthusen av stengrundstyp, 
eller stenhusgravar som jag skulle föredra att käil
lä dem, är gravmiljöer från mellersta och yngre 
bronsålder. De har med största sannolikhet ofta el
ler alltid fungerat som monument för enskilda gra
var. I detta sammanhang är den generationsprin
cip som relaterats av stort intresse och den får tyd
ligt stöd av exemplet från Holland. Monumentens 
dimensioner och placering i gravmiljöerna, samt 
de på denna punkt otvetydiga resultaten från Gu- 
alöv, visar på att stenhusgravarna kan knytas till 
den yngre bronsålderns sociala elit - det vill säga 
till personer ur aristokratiska släkter med ett bety
dande inflytande på det lokala planet.

Jag är, som ovan nämnts, oenig med Victor 
ifråga om stenhusgravstraditionens datering. Vic
tor anser heller inte att begrepp som ”husgrav” är 
lämpliga. Detta på grund av en annan tvistefråga, 
nämligen om de skall uppfattas som gravmonu
ment eller inte. Victor anser att det är mycket ovan
ligt att begravningar skett i husen (Victor 2006). 
Baserat på de fåtaliga mer ingående utgrävningar

20 m

Figur 26. Gravmiljö från yngre bronsålder med en serie 
”long-beds" och ”långhögar” samt en vägsträckning vid 
Vledder i Holland. Efter Kooi 1979, s. 165, fig. 155.
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Trappendal, period III

Gualöv, period IV

Figur 27. Jämförelse av den största stenhusgraven i Gu
alöv med förhållanden i Trappendal.

som gjorts menar jag däremot att det är mycket 
sannolikt att konstruktionerna i själva verket ge
nerellt är monument knutna till enskilda begrav
ningsritualer. Här menar jag också att jämförelsen 
med holländska förhållanden (Roymans &C Kort- 
lang 1999, som egentligen diskuterar ett större 
västeuropeiskt område) ger stöd åt denna syn
punkt. Victor och jag är emellertid eniga om hus
konstruktionernas koppling till förfäderna och fa
miljegruppen. Jag menar dock att denna koppling 
kan göras mera specifik och att en generations
princip kan föras in i resonemanget baserat främst 
på resultaten från Gualöv. Victor vill istället för
klara serierna av hus på platser som exempelvis

Kivik eller Tofta högar med att nya familjer som 
övertog makten inte ville använda de gamla famil
jernas kulthus och därför byggde nya hus (Victor 
2006). Tankeavståndet mellan detta synsätt och 
den här förespråkade idén om att husen är knutna 
till generationer av samma familj är emellertid 
kanske inte så stort.

Jag menar att det finns klara likheter mellan be- 
gravningssritualer som den ovan relaterade i Trap- 
pendal och de i Gualöv (fig. 27). De fenomen som 
uppträder är variationer på samma tema, även om 
huskonstruktionerna är helt olika och fyllde olika 
funktioner i riterna. Det tillgängliga materialet av 
välundersökta platser är ännu begränsat, men det
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förefaller som att de rivna stolphusen framförallt 
hör till tidigare delar av bronsåldern, och även 
senneolitikum. Stenhusgravarna, som av allt att 
döma inte kan spåras så pass långt bakåt i tiden, 
verkar med viss tydlighet vara en utveckling av det 
tidigare konceptet med stolpbyggda hus som för
stördes. Man började alltså istället bygga symbo
liska husruiner som även var avsedda som perma
nenta gravmonument.

DEN YNGRE BRONSÅLDERNS KULTHUS

Slutligen finns det ett antal lämningar av hus från 
yngre bronsålder som jag menar att man med fog 
skulle kunna kalla kulthus. Dessa konstruktioner 
innehåller inga dokumenterade spår av gravar, 
även om de är tydligt knutna till gravmiljöer och 
gravkult. De skiljer sig tydligt från de vanliga bo
ningshusen, men verkar ändå ha varit verkliga hus 
med väggar och tak. Det förefaller troligt att de 
generellt sett använts vid flera tillfällen - alltså 
som byggnader för återkommande kulthandling- 
ar, vilket också är en skillnad mot husgravarna. 
De senare verkar huvudsakligen ha varit anlagda 
för en särskild ceremoni, även om senare offerde
positioner kan beläggas. De flesta av dessa hus har 
sedan länge identifierats som kulthus och jämförts 
med varandra (se bl.a. Kaliff 1997), vilket gör att 
en kort diskussion kan vara tillräckligt här.

Det bästa exemplet är kanske husen i Odensala 
(Olausson 1995). De låg i anslutning till ett rituellt 
komplex i form av en gravhägnad, och har uppen
barligen inte varit boningshus (fig. 27). De innehöll 
spår av handlingar som kan sättas i samband med 
handlingsmönstren kring gravhägnaden.

De huskonstruktioner som undersökts vid 
Ringeby (Kaliff 1997), Fosie (Björhem & Säf- 
vestad 1993) och även Igelsta (Hyenstrand 1966) 
är förvånansvärt lika varandra för att komma från 
så geografiskt skilda delar av östra Skandinavien 
(fig. 29).

Dessa kulthus kan sättas i samband med en 
grupp anläggningar från västra Danmark som hör 
till gravmiljöer och i flera fall verkar ha byggts i 
anslutning till gravhögar. Det bäst kända exem
plet är huset från Grydehøj (Nielsen & Bech
2001), konstruerat i tidig yngre bronsålder och 
uppenbart avsett för kult i sammanhang med gra
var anlagda i en hög. Detta hus påminner i storlek 
och konstruktion mycket om de ovan nämnda ex
emplen från Sverige. Även från östra Danmark

Figur 28. Kulthusen utanför gravhägnaden vid Odensala 
(grå). Efter Olausson 1995.

kan man nämna enstaka exempel som huset vid 
Ballermose från sen äldre bronsålder. Detta hade 
liksom Grydehøjhuset byggts upp mot en hög 
(Lomborg 1957), men är mindre än de andra ex
emplen.

HUSGRAVARNAS ANVÄNDNING OCH 
SYMBOLIK - AVSLUTANDE REFLEKTIONER

De många exempel som nu diskuterats understry
ker vikten av att uppmärksamma användningen 
av riktiga och symboliska hus i begravningssritu- 
aler under framförallt bronsåldern. I synnerhet 
aristokraternas ceremonier tycks närmast ha krävt 
olika typer av huskonstruktioner. Här finns up
penbarligen också starka paralleller till andra de
lar av Europa, och herokulten i det nuvarande gre
kiska området liksom Etruriens husgravar kan 
vara särskilt upplysande analogier.

Familjegruppens starka koppling till långhuset 
på boplatsen har diskuterats av andra forskare. 
Resultaten från Gualöv, där generationer av en fa
miljegrupp verkar kunna knytas till särskilda sten
husgravar i en kronologisk serie, tycks visa på en 
parallellitet mellan organisationen av de levandes 
värld och hur gravmiljöerna strukturerades. Detta 
sätt att se på saken anknyter direkt till Royman &c 
Kortlangs (1999) motsvarande resultat från det 
nordvästeuropeiska området.
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Figur 29. En jämförelse mellan kulthusen i Ringe by 
(överst till vänster), Fosie IV (överst till höger), Igelsta 
(mitten till vänster) och Grydehøj. Den lilla huskonstruk
tionen från Ballermose har också tagits med (referenser 
till bildkällor i texten).

Ett genomgående tema är att de hus som an
vändes i begravningssritualerna förstördes. Ned
brytandet av husen - att man gjorde dem till rui
ner - var en viktig del av ritualerna. Detta gäller 
såväl dödshus som gravar i långhusruiner. I stark 
kontrast till detta handlingsmönster står stenhus
gravarna från mellersta och yngre bronsålder, 
som varken förstördes eller täcktes över. En tillta
lande möjlighet, som skulle kunna förklara sten
husgravarnas märkliga konstruktionssätt, är att 
de medvetet byggdes för att likna ruiner av lång
hus. Om kopplingen mellan å ena sidan generatio
ner av husgravar och å andra sidan husgenerationer 
på boplatser är riktig är detta inte så märkligt.

Långhusruinen blir då en naturlig symbol för den 
ledande personens död i ett hushåll, slutet på en 
husgeneration då långhuset rivs. Ett generations
skifte i en familjegrupp blir då liktydigt med uppfö
rande av en husruin. Stenhusgravarna blir enligt 
det här sättet att se det en begriplig utveckling av 
det tidigare konceptet med begravning i en verklig 
långhusruin. Vi har kunnat se att husen har an
vänts på en mängd sätt i och efter begravningssritu
alerna. I flera av stenhusgravarna har de arkeolo
giska spåren av vad som måste vara offer under 
ganska lång tid påträffats (Victor 2002; 2006). De 
kan därför ses som en viktig komponent i ett konti
nuerligt utbyte mellan de levande och de döda.
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GRAVFÄLTET VID SOCKENGRÄNSEN
GRAVSKICKET UNDER ÖVERGÅNGEN MELLAN YNGRE 
BRONSÅLDER OCH ÄLDRE JÄRNÅLDER I SKÅNE

Vid Sockengränsen strax sydväst om Bromölla un
dersöktes en gravmiljö med totalt 27 gravar från 
yngre bronsålder och järnåldern samt ett kulturla
ger från mellanneolitikum ( Pettersson 2003) (fig. 
1). Gravmiljön utgjordes av en delvis förstörd hög 
och direkt söder om denna ett gravfält som bestod 
av framförallt urnegropar med dateringar från 
yngre bronsålder till folkvandringstid/vendeltid. 
Platsen ligger på östra delen av den s.k. Gualövs- 
ryggen, som är en flack isälvsformation mellan 
Ivösjön och Östersjön. Topografin i området ka
raktäriseras för övrigt av att det inte finns några 

5 markanta höjdskillnader. På Gualövsryggen finns
en koncentration av sju stycken registrerade grav
högar. Mindre än två km sydväst om Sockengrän
sen ligger Gualövs trafikplats som är ett område 
med bland annat urnegravar, högar och kulthus 
(se Arcini m.fl. denna volym). Området kring Gu
alövsryggen ingår i en väletablerad bronsålders- 
miljö med starka inslag av rituella aktiviteter.

Ungefär 300 m2 av gravfältet vid Sockengrän
sen undersöktes och det fortsatte även utanför un
dersökningsområdet. Inom ytan undersöktes sam
manlagt 26 gravar och i högens fyllning fanns det 
dessutom en sekundärgrav. Direkt norr om högen 
undersöktes även spridda stolphål och kokgropar 
som är något äldre än urnegravfältet (fig. 1 Sc 7).

I denna artikel kommer gravarna och gravmil
jön vid Sockengränsen att beskrivas ingående. Plat
sen är intressant eftersom de gravar som har kun- 

3V LINDA PETTERSSON nat dateras huvudsakligen är från bronsålderns
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Sockengränsen öst

Lager 102

Sockengränsen väst

&/Æ

Figur 1. Översikt av undersökningsområdet med samtliga 
anläggningar markerade. Skala 1:800.

period V-VI och tidig förromersk järnålder. Gra
var från denna period har arkeologiskt sett varit 
svåra att identifiera då de ofta saknar gravgåvor. 
Det finns fortfarande ingen klar bild eller övergri
pande syntes över hur gravskicket såg ut i detalj 
under denna tidsperiod i Skåne.

Regionalt sett kan man i Skåne se variationer i 
det yttre gravskicket i urnegravar med en datering 
till yngre bronsåldern. Den förhärskande typen av 
gravkonstruktion vid Sockengränsen representerar

ett yttre gravskick som är ovanligt i samband med 
undersökta urnegravar inom regionen. Orsaker 
till variationerna kan vara till exempel lokala tra
ditioner, socioekonomiska faktorer, naturliga för
utsättningar eller kronologi. I en senare del av 
denna artikel kommer variationerna i det yttre 
gravskicket inom regionen att diskuteras. En pröv
ning om kronologiska faktorer kan förklara vari
ationerna kommer även att presenteras. Detta 
kommer att göras genom en genomgång av det
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yttre gravskicket i urnegravar från ytterligare åtta 
gravplatser i Skåne.

KÄLLKRITISKA ASPEKTER

Gravfältet vid Sockengränsen var före undersök
ningen trädbevuxet. Detta har inneburit att rötter
1 stor omfattning skadat gravkonstruktionerna. 
Odling av marken under historisk tid och erosion 
har sannolikt även påverkat gravarnas bevarings
grad. Dessa yttre faktorer har inneburit att inga 
gravurnor var intakta. Ett fåtal urnor var frag- 
menterade, men bevarade in situ med de brända 
benen väl samlade. Majoriteten av urnorna bestod 
emellertid endast av skärvor med de brända benen 
mer eller mindre väl samlade kring dem. Mängden 
bevarade brända ben i anläggningarna var i många 
fall liten. Den leriga jordmånen på gravplatsen har 
inneburit att de bronser som nedlagts som gravgå
vor bevarats sämre än om de skulle ha legat i san
digare jord (muntlig uppgift Bernd Gerlach).

Det var initialt besvärligt att identifiera om en
skilda stenpackningar hade en eller flera gravgöm
mor. Två stenpackningar som från början mättes 
in som enskilda gravar visade sig senare innehålla 
mer än en grav. Det blev därför i efterhand svårt 
att separera materialet från dessa (A7411 och 
A8668, se Pettersson 2003).

BESKRIVNING AV GRAVFÄLTET 
VID SOCKENGRÄNSEN

HÖGEN

Gravhögen var anlagd i en öppen, gräs- och ljung- 
beväxt miljö (se Gedda b denna volym). På grund 
av sin storlek på ca 23 m i diameter har monumen
tet troligtvis synts på långt håll i landskapet. Hö
gen var konstruerad kring ett stort, markfast sten
block och begränsades av en enkel kantkedja (fig.
2 och 7). Fynd av flintspån precis invid det mark
fasta stenblocket antyder att platsen har använts 
redan under stenålder.

På resterna av det centrala stenblocket fanns 
tecken som tyder på att det har sprängts i modern 
tid. Det återfanns inte någon central primärgrav i 
högen, men en eventuell sådan kan ha förstörts i 
samband med sprängningen av blocket. Mer än en 
tredjedel av kantkedjan var borta i nordväst och det 
är tänkbart att även denna har förstörts under in
greppet. Delar av högens fyllning har förmodligen

avlägsnats långt före undersökningstillfället. På 
en karta från år 1700 kan man se att området väs
ter om sockengränsen Gualöv-Ivetofta, och där
med också högen, har odlats i en långtidsträdad 
vång som kallats Liungawången (Connelid 2002, 
s. 8ff). Även dessa aktiviteter kan ha skadat hö
gens konstruktion samt det övriga gravfältet.

Högen utgjorde ett landmärke där Liung- 
awångens gräns ändrade riktning. Gränsen mel
lan Gualöv och Ivetofta socknar flyttades redan år 
1584 från Skräbeån till ovannämnda vångagräns 
(Balic 2003). Det är troligt att man har tagit sand 
från högens fyllning när man anlade den jordvall 
som fortfarande markerar vångagränsen/socken- 
gränsen söder om den nya motorvägen. Antagan
det baseras på att merparten av den högfyllning 
som återstod i samband med undersökningen låg 
under delar av denna vall.

Fyllningen i högen utgjordes av sand. En tunn 
lins av ett fyndtomt humöst lager, L6920, kunde 
iakttagas i delar av högfyllningens norra sida, och 
detta antyder att högen haft åtminstone två bygg- 
nadsfaser. Lagret var stratigrafiskt beläget på un
gefär samma nivå som två anläggningar som tol
kats som en säker och en möjlig grav i södra halv
an av högen (se nedan). Dessa torde ha anlagts 
före eller i samband med en andra byggnadsfas av 
högkonstruktionen. I samma stratigrafiska nivå 
påträffades även en för hand genomborrad sten, 
A6020 (fig. 3). Stenen var placerad nära kantked
jan i högfyllningens sydöstra del. En möjlig tolk
ning är att stenen har fungerat som ett slags vikt 
eller motvikt i något sammanhang. En liknande, 
något mindre, genomborrad sten har hittats vid 
arkeologiska undersökningar i Snårarp utanför 
Vä, ett par mil västerut (muntlig uppgift Anders 
Edring). Lämningarna från denna plats är delvis 
från samma tidsperiod som de från Sockengrän
sen.

Kantkedjan bestod av stenar med en diameter 
på mellan 0,2 och 1,2 m. I anslutning till södra 
delen av kantkedjan påträffades en ansamling av 
små mängder brända ben av människa, A4686. 
Utöver detta fynd utgjordes flertalet lösfynd vid 
kantkedjan av flintavslag. Här påträffades även 
ett fragment av en skära i järn, A4689. Fyndet var 
kraftigt angripet av rost och kunde inte tidsbe
stämmas närmare. Det är även osäkert till vilken 
kontext föremålet skall knytas.

På markytan innanför kantkedjan och under 
fyllningen påträffades årderspår (fig. 4 och 7). Inga
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Figur 2. Översikt av den undersökta högen. Foto Sven 
Flellerström.

dylika spår återfanns utanför högens kantkedja. 
Exempel på årderspår under bronsåldershögar 
finns bland annat från Brydegård och Egense 
(Thrane 1993, s. 83; s. 87) samt Brd. Gram i Dan
mark (Ethelberg 2000) och från Snöstorp i Hal
land (Westergaard 1989; Welinder 1999). Ethel
berg och Westergaard samt även Rasmussen me
nar att anledningen till att man ofta påträffar 
årderspår just under bronsåldershögar är att hög
konstruktionen i sig har skyddat dem och på så 
sätt bevarat spåren efter odling av markerna (Wes
tergaard 1989; Rasmussen 1993; Ethelberg 2000). 
En annan tolkning är att årderspår under bronsål
dershögar har tillkommit genom rituella plöjnings- 
ceremonier före högens anläggande (Lundborg 
1972, s. 109). Lundborg framhåller denna tolk
ning på grund av att spåren bildar så regelbundna 
rutmönster. Om det hade rört sig om spår efter 
odling av marken så borde de ha varit betydligt 
mer oregelbundna.

När det gäller frånvaron av årderspår utanför 
högkonstruktionen vid Sockengränsen kan dessa 
ha förstörts i samband med anläggandet av grav
fältet söder om högen. Anledningen till att det inte

Figur 3. Den genomborrade stenen, A6020, in situ i hög
fyllningens sydöstra del. Foto Sven Waldemarsson.
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Figur 4. Årderspår innanför högens kantkedja. Foto Sven 
Waldemarsson.

påträffades årderspår inom den övriga undersök- 
ningsytan, där anläggningstätheten inte var lika 
stor, är oklar. Welinder menar att det egentligen 
är oviktigt att diskutera om ärjningen av marken 
under gravhögar ska ses som en rituell handling 
eller om gravhögen är byggd på den åker som od
lades av den avlidne. Han menar att de arkeologis
ka fynden sammantaget visar att liv, död, hus, 
grav, hushåll och jordbruk är sammanvävda på ett 
sätt som ger en bild av hur människorna såg på 
alltings återskapande (Welinder 1999, s. 213).

I högfyllningens södra del påträffades en se- 
kundärgrav, A5786, i form av en bengrop täckt av 
en ojämn stenpackning (tabell 1). Anläggningen 
avvek från övriga bengropar med samma yttre 
gravskick genom att stenpackningen var större och 
hade en avlång, ojämn form. 1 anläggningen på
träffades endast en liten mängd brända ben, varför 
det fortfarande finns en viss osäkerhet i tolkning
en. Ytterligare en anläggning inom högen under
söktes, som skulle kunna vara en sekundärgrav, 
A6771. En definitiv tolkning som grav kan dock 
inte göras eftersom inga brända ben påträffades i 
anläggningen. Stenpackningen i denna anläggning

påminner emellertid om det yttre gravskicket i öv
riga gravar inom gravfältet. Även placeringen i 
den södra delen av högen tyder på att det skulle 
kunna vara rester efter en grav.

Med hjälp av 14C-analyser av de brända benen 
har A5786 daterats till bronsålderns period I—II 
(tabell 2). Denna datering är dock sannolikt inte 
korrekt. Detta antagande styrks av att ytterligare 
två gravar från gravfältet utanför högen, A7250 
och A7591, har 14C-daterats till samma tidsinter
vall med hjälp av en analys av de brända benen, 
men de kan utifrån keramikens utseende och en 
kompletterande 14C-datering av träkol från an
läggningarna i vissa fall ges en annan datering (ta
bell 2). Göran Possnert vid Uppsala Universitet 
som har utfört analyserna menar att orsaken till 
de eventuellt avvikande dateringarna kan vara att 
benen inte har varit tillräckligt väl brända och att 
störande träkol möjligen kan ha tillförts under 
lagringen i jorden. Ytterligare analyser måste dock 
utföras för att verifiera denna hypotes (muntlig 
uppgift Göran Possnert).

Tyvärr har inga av de analyserade träkolspro- 
verna kunnat belägga högkonstruktionens ålder.
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Figur 5. Stenpackningarna söder om gravhögen. Foto 
Sven Waldemarsson.

Tidigare har man generellt daterat gravhögar av 
denna typ och storlek till äldre bronsålder, men 
det finns anledning att vara försiktig med en så
dan generell datering. Det danska gravfyndsmate- 
rialet från t.ex. Lusehøj och Hannemose indikerar 
att den tidigare vedertagna synen på utvecklingen 
av högar från större till mindre storlek under lop
pet av bronsåldern inte är helt säkert belagd. Ut
vecklingen kan i vissa fall även ha gå i motsatt 
riktning inom enskilda regioner (Thrane 1993). 
Thrane för fram socioekonomiska orsaker till 
högkonstruktionernas olika storlekar snarare än 
en strikt tidsmässig förändring av gravskicket när 
det gäller storleken. Högen vid Sockengränsen kan 
dock inte vara yngre än de äldsta daterade gravar
na i gravfältet som ansluter söder om högen (fig. 
5), eftersom dessa är anlagda i en båge med ut
gångspunkt i högens södra begränsning. De älds
ta av dessa gravar kan både enligt 14C-analyser 
och keramikdateringar som äldst vara från brons
ålderns period V. Det går således att ge högen ett 
terminus ante quem till period V.

GRAVFÄLTET UTANFÖR HÖGEN

Gravfältet vid Sockengränsen kunde inte avgrän
sas helt då det till en del fortsatte utanför under
sökningsområdet (se fig. 1 och 5). Den vanligaste

formen av yttre markering av gravarna var ytor av 
varierande storlek med glesa, utspridda stenpack- 
ningar som var svåra att avgränsa (fig. 6, kategori 
5). Tre av stenpackningarna hade emellertid en 
annan karaktär i det att de var jämna, täta och väl 
avgränsade (fig. 5 och 6, kategori 4). Stenarna var 
mestadels obearbetade, men i enstaka anläggning
ar som A100321 och A8481 påträffades även sten- 
kistekonstruktioner av flathuggna stenar. I ett fall, 
i grav A100266 påträffades även en kluven, men i 
övrigt obearbetad täcksten till gravurnan. I tre 
fall, A7341, A8457 och A9066, avgränsades gra
varna endast som koncentrerade sotfärgningar 
med enstaka stenar i ytan. Samtliga gravar och 
stenpackningar utanför högen låg stratigrafiskt i 
samma nivå, med två undantag, A9066 och 
A7341. Urnebrandgropen A9066, som daterats 
genom 14C-analys till folkvandringstid/vendeltid 
(se tabell 2), var delvis nedgrävd i brandlager 
A7341. En bengrop i stenkista, A8481, påträffa
des dessutom stratigrafiskt under en urnebrand- 
grop, A8142.

Att stenpackningarna söder om högen skulle 
vara rester efter ett regelrätt brätte tillhörande hö
gens konstruktion kan sannolikt avfärdas, efter
som ytan med stenpackning inte var heltäckande. 
Dessutom påträffades gravar under mer än 80 % 
av de avgränsade stenpackningarna, varför den
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Inre gravskick Yttre gravskick

A) Urnegrop

B) Urnebrandgrop

C) Bengrop

D) Brandgrop

E) Brandlager

1) stenkista - minst 2 flata stenar som 

skydd för benbehållaren/brända ben

2) med 1-2 flata stenar som skydd för 
benbehållaren/brända ben

3) en eller flera flata stenar (t.ex. stenkista) 
samt en stenpackning av mestadels 
obearbetade stenar

4) med jämn, tät stenpackning av mestadels 
obearbetade stenar ovanpå och i vissa fall 
även i nedgravningen

5) med ojämn, gles stenpackning av 
mestadels obearbetade stenar ovanpå 
och i vissa fall även i nedgravningen

6) utan stenpackning/stenskydd

Figur 6. Inre gravskick och yttre gravskick i direkt anslut
ning till gravgömman.
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Figur 8. A. Urnegropen A100266 (kategori 4). B. Bengro
pen A8481 (kategori 1) i stenkista. Foto Sven Waldemars- 
son.

rimligaste tolkningen är att man har använt den 
befintliga högen som ett monument invid vilket 
man har begravt sina döda, och att stenpackning- 
arna verkligen utgör enskilda anläggningar. En 
parallell till detta har dokumenterats i Tranarp 
(Andersson 1999, s. 19).

I figur 6 görs en uppdelning av gravarna uti
från skillnader i dels det inre gravskicket, dels ef
ter hur konstruktionen i direkt anslutning till 
gravgömman och den yttre konstruktionen ser ut. 
Definitionerna för det inre gravskickets kategorier 
följer Riksantikvarieämbetets mall för gravtermi
nologi (1993). Kategoriuppdelningen för kon
struktionen i direkt anslutning till gravgömman 
och det yttre gravskicket är inte allmänt vedertag
na, utan de har skapats för att förenkla och tydlig
göra beskrivningen av gravarna. Senare i denna 
artikel kommer även urnegravsmaterial från åtta 
andra gravfält i Skåne att presenteras med hjälp av 
samma kategoriindelning. Kategorierna är ur
sprungligen framtagna efter en genomgång av ur- 
negravar från samtliga dessa gravfält.

I anslutning till högen vid Sockengränsen un
dersöktes 14 urnegropar, 6 urnebrandgropar, 3 
bengropar, 1 brandgrop och 2 brandlager. De oli
ka inre gravskicken förekom i kombination med
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Objekt Kategori Vikt br. ben Osteologisk information Vikt keramik Fynd Datering 
(med 1o för 14C)

5786 C5 4 gr. tonåring/vuxen period I - II (14C)1
7250 B5 831 gr. vuxen 1108 gr. Nitfragment, 

nål i brons
period VI (keramik) 
period I - II (14C)1 
period V - FRJÅ (14C)

7315 A5 97 gr. vuxen 239 gr.
7341 E5 1 gr. människa/diur? Knacksten
7475 A5 0 gr.2 910 gr.
7496 A5 19 gr. tonåring/vuxen 46 gr.
7512 D5 6 gr. tonåring/vuxen 3 gr.
7542 A5 993 gr. 2 individer: barn 8-10 år 2215 gr.

vuxen + lamm
7557 A5 95 gr. tonåring/vuxen 119 gr. period VI 

(keramik)
7591 B5 14 gr. människa 608 gr. period V - VI 

(keramik) 
period I - II (,4C)’

8016 A5 107 gr. tonåring/vuxen 528 gr.
8034 A5 4 gr. människa 27 gr.
8090 A5 54 gr. tonåring/vuxen 566 gr.
8142 B5 109 gr. tonåring/vuxen 247 gr.
8457 E6 9 gr. tonåring/vuxen
8481 C1 14 gr. mindre barn
8510 A5 ? gr. människa 299 gr.
8592 A5 16 gr. människa 106 gr.
8626 C5 Ogr.2
8651 C5 1 gr. ?

8697 A5 0 gr.2 324 gr. period VI 
(keramik)

8762 B4 4 gr. barn 696 gr. period V - FRJÅ 
(14C)

9066 B6 243 gr. tonåring/vuxen 315 gr. Folkvandr. - 
Vendeltid (14C)

100264 B4 97 gr.3 tonåring/vuxen 522 gr. period V - VI 
(keramik)

100266 A4 75 gr.3 barn 2-10 år 338 gr Bronsklipp period VI 
(keramik)

100321 A3 0 gr.4 0 gr.4 Bronsnål period VI 
(bronsnål)

100322 A5 517 gr.4 tonåring/vuxen, kvinna? 1652 gr.4 Bronsnål

Tabell 1. Gravarna vid Sockengränsen.
Fotnoter:
1 Denna datering är troligen felaktig. Se diskussion i tex
ten.
2 Enligt ritning och beskrivning från fält fanns det små 
mängder brända ben i anläggningen.

3 De brända benen är registrerade under kontexten A7411 
(stenpackning) och ej till gravarna, varför det är osäkert 
vilken fyndenhet som hör till vilken grav.
4 De brända benen och keramiken från A100321 och 
A100322 har sammanblandats och allt har registrerats till 
A100322

olika typer av yttre gravskick (se tabell 1). I en del 
anläggningar påträffades endast ytterst små mäng
der brända ben. Anläggningar med mindre än 10 
g brända ben är A7341, A7512, A8034, A8457, 
A8651 och A8762. I tre gravar, A7475, A8626, 
A8697 finns noteringar från anläggningsbeskriv- 
ningarna i fält att det påträffades små mängder 
brända ben i anläggningarna, men dessa har av 
okänd anledning inte återfunnits vid registrerings- 
tillfället.

Anders Kaliff är en av många forskare som har 
diskuterat gravanläggningar från yngre bronsålder

och äldre järnålder med små mängder brända ben 
eller där man inte har hittat några brända ben alls 
(Kaliff 1997, s. 68ff; s. 90; s. 92). Han menar att 
det är troligt att man avsiktligt inte placerade hela 
mängden brända ben inom gravfälten, utan att 
den benmängd som placerades i graven endast 
symboliskt skulle representera den döde (jfr. dis
kussion hos Arcini m.fl. denna volym). Benmäng
den i brandgravar från Skälvgravfältet från äldre 
järnålder motsvarar endast ca 10-20 % av ben
mängden från en modern kremering, och enligt 
Kaliff är medelvikten av brända ben från yngre
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bronsålder ännu mindre. Kaliff diskuterar vidare 
kring själva gravbegreppet och menar förenklat 
att det som vi enligt vårt nutida referenssystem 
kallar grav inte nödvändigtvis behöver motsvaras 
av den bild som funnits i tidigare kulturer. Ett 
övergripande kriterium för att med säkerhet tolka 
en enskild anläggning som grav har varit att den 
har innehållit brända ben i en koncentration och/ 
eller i en tydligt sluten kontext, som t.ex. en en
skild nedgravning, stenkista, urna eller liknande. I 
de fall där en anläggning endast innehållit små 
mängder brända ben har en koncentration av be
nen i kombination med en väl avgränsad stenpack- 
ning avgjort tolkningen.

I tabell 1 kan vi se att den yttre konstruktionen 
i 20 av gravanläggningarna vid Sockengränsen be
stod av glesa stenpackningar. Tre av gravarna var 
markerade av jämna, väl avgränsade stenpack
ningar och två stycken hade inga stenmarkeringar 
eller något stenskydd alls. Endast en grav hade en
bart en så kallad stenkista i sin konstruktion, och 
det gäller även kombinationen stenpackning och 
stenkista.

En del av urnegroparna och urnebrandgropar- 
na innehöll endast få keramikfragment. I tabell 1 
kan man se att det i många fall är samma gravar 
som vid undersökningstillfället även innehöll små 
mängder brända ben. Detta talar för att yttre fak
torer, som t.ex. rötter och erosion, har påverkat 
anläggningarna i olika grad och inneburit att be
varingsgraden försämrats för vissa. En annan möj
lig tolkning av de anläggningar som innehöll små 
mängder brända ben är att de istället skulle kun
na vara rester av bålplatser, en idé som förs fram 
av Arcini m.fl. i denna volym (se även Arcini den
na volym). En faktor som talar emot denna teori 
är emellertid att inga av dessa anläggningar inne
höll skörbränd sten. En anläggning öster om hö
gen som innehöll både stora mängder skörbränd 
sten och ett litet fragment av bränt människoben 
är A4715. Denna anläggning är tolkad som en 
härd, men det kan inte uteslutas att det rör sig om 
rester efter en bålplats.

Samtliga gravar utanför högen påträffades i ett 
avgränsat lager, L103, med en lerigare jordmån än 
omgivande ytor med sandig jordmån. I detta lager 
påträffades spridda keramikfragment och enstaka 
brända ben i ytan. Det är oklart om dessa fynd 
har hamnat utanför ursprungsläget i samband 
med avbaningen eller om det rör sig om gravar 
som var så förstörda att endast fragment fanns

kvar. De brända benen skulle även kunna vara av
siktligt utspridda över ytan. Stora mängder både 
bearbetad och odefinierbar flinta påträffades både 
i anläggningar och som lösfynd. Det rörde sig 
mestadels om kristianstadflinta, men även enstaka 
spån och avslag av senonflinta förekom.

Tre av de glesa stenpackningar, A7291, A7571 
och A8073, som undersöktes inom L103 innehöll 
fragment av keramik, men inte några brända ben. 
Det förekom även glesa stenpackningar utan fynd 
av varken keramik eller brända ben, som A7999 
och A8052. Dessa anläggningar var till sin karak
tär mycket lika de glesa stenpackningar som dolde 
gravar, men har på grund av frånvaron av brända 
ben inte bedömts vara gravar. Om man ser på An
ders Kaliffs diskussion av fyndfattiga eller fynd- 
tomma gravar samt gravbegreppet är det emeller
tid fullt tänkbart att det faktiskt rör sig om gravar 
(Kaliff 1997, s. 68ff).

Från gravfältet söder om högen kommer sex 
fynd av bronsföremål. Av dessa påträffades ett tro
ligt nitfragment och en nål i urnebrandgropen 
A7250, en bronsnål i urnegropen A100322, frag
ment från en bronsnål med en spiral i urnegropen 
A100321 och ett bronsklipp i urnegropen A100266. 
En nål av brons påträffades även som lösfynd mel
lan urnegroparna A8016 och A8034. Inom lagret 
gjordes även tre lösfynd av järnföremål. Ett av dessa 
kunde konstateras vara en spik, men de övriga två 
var så sönderrostade att de inte kunde bestämmas 
närmare.

I brandlager A7341 påträffades en knacksten. 
Anders Kaliff menar att eftersom knackstenar 
ofta påträffas i anslutning till brandgravar, är det 
troligt att dessa har använts vid en rituell kross- 
ning av de brända benen innan man lagt dem i 
gravar (Kaliff 1992, s. 100). Vidare utvecklar Ka
liff sin tolkning så att knackstenar i brandgravar 
även skulle kunna ha en symbolisk mening, i det 
att de speglar livsmedelsbearbetning och redskaps- 
tillverkning i det dagliga livet (a.a. s. 88).

DATERINGEN AV GRAVFÄLTET

Dateringar av gravarna har bl.a. gjorts med hjälp 
av keramikmaterialet. Dessa analyser visar att 
fyra kärl i gravarna A7250, A7557, A8697 och 
A100264 kunde dateras till bronsålderns period 
VI. I ett fall, A7250, stöds detta av en ’^-date- 
ring till 760-400 f. Kr. (tabell 2). Kärlen i gravar
na A7591 och A100266 har en trolig datering till
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Lab. Nr. Objekt Typ ,4C-ålder

Kalibrerad 
,4C-ålder med
1 o

Kalibrerad 
14C-ålder med
2 o

Period med
1 G

Material
för 14C

Ua-26721 A5596 kokgrop 2875±45BP 1130-940BC 1220-910BC III - IV träkol
Ua-26722 A5639 kokgrop 2620±40BP 830-790BC 900-590BC V träkol
Ua-26723 A7250 urne-

brandgrop
2435±40BP 760-400BC 770-400BC V - FRJÅ träkol

Ua-26724 A8762 urne-
brandgrop

2465±45BP 770-410BC 770-400BC V - FRJÅ träkol

Ua-26725 A9066 urne-
brandgrop

1475±40BP 540-640AD 430-660AD Folkvandr.tid - 
Vendeltid

träkol

Ua-26726 A4715 härd 2445±45BP 760-400BC 770-400BC V FRJÅ träkol
Ua-26727 A7250 urne-

brandgrop
3245±45BP 1600-1440BC 1680-1410BC I - II br. ben

Ua-26728 A7591 urne-
brandgrop

3330±70BP 1690-1520BC 1770-1430BC I - II br. ben

Ua-26729 A5786 bengrop 3190±45BP 1515-1425BC 1600-1310BC I - II br. ben

Tabell 2. 14C-resultat från Sockengränsen. Kalibrerad med 
hjälp av Oxcal v3.9.

bronsålderns period VI, men det kan inte uteslu
tas att de kan härröra från period V. Materialet 
representerar typisk gravkeramik i motsats till 
hushållskeramik och det rör sig om relativt ovan
liga kärltyper som inte till fullo överensstämmer 
med det klassificeringssystem som utvecklades av 
Björhem och Säfvestad (1993) på boplatsmaterial 
från sydvästra Skåne (Brorsson & Hulthén denna 
volym).

Endast ett av bronsfynden från gravfältet är 
daterande i sig. Det rör sig om några fragment av 
en bronsnål som slutar i en spiralskiva. Nålfrag
menten påträffades i urnegropen A100321 och 
dateras till period VI. Ett fynd av en liknande 
bronsnål har gjorts i Osby i norra Skåne, några 
mil nordväst om Gualöv (Montelius 1917, s. 62; s. 
99).

14C-dateringen av gravarna A7250 och A8762 
ligger någonstans i intervallet mellan den senare 
hälften av bronsålderns period V och tidig förro
mersk järnålder, 760-400 f. Kr. respektive 770- 
410 f. Kr. En liknande datering har den möjliga 
bålplatsen A4715 strax öster om högen fått. 
Brandgropen A9066 har 14C-daterats till tidsin
tervallet 540-640 e. Kr., dvs. folkvandringstid- 
vendeltid och att denna grav är yngre än övriga 
daterade gravar stöds även av lagerföljden.

I ett område direkt norr om högen fanns läm
ningar som inte kunde knytas till några säkra 
övergripande kontexter, som t.ex. gravar, hus eller 
hägnader. Det rör sig om nio stolphål, två kokgro
par och en härd. 14C-dateringarna av de två kok
groparna A5596 och A5639 är något tidigare än 
gravarna som ligger kring högen (se tabell 2). De

kan placeras i bronsålderns period III-V. Efter
som gravhögen inte är närmare daterad kan man 
bara spekulera kring om lämningarna här kan 
vara samtida med, eller något senare än högens 
anläggande. En möjlig tolkning av vad lämningar
na representerar är att de är spår efter aktiviteter i 
samband med gravkulten. Lämningar av detta 
slag diskuteras av Anders Kaliff, där han menar 
att gravplatser även fungerat som mötesplatser dit 
gemensamma aktiviteter har förlagts (Kaliff 1997, 
s. 43).

DET YTTRE GRAVSKICKET PÅ 
SOCKENGRÄNSEN SETT I ETT REGIONALT 

PERSPEKTIV

Gravarna vid Sockengränsen verkar således hu
vudsakligen ha anlagts i tidsavsnittet bronsålderns 
period V-VI och tidig förromersk järnålder. Tidi
gare har gravkonstruktioner från denna tidsperi
od varit svåra att identifiera, bland annat på grund 
av att det sällan funnits gravgåvor i dessa gravar, 
vilket försvårat dateringen. Samtidigt utgör de 
mer eller mindre tydliga stenpackningar, som är 
de vanligaste yttre gravkonstruktionerna i gravar
na vid Sockengränsen, ett yttre gravskick som är 
ovanligt i samband med urnegravar i Skåne under 
yngre bronsålder. För att sätta in gravskicket vid 
Sockengränsen i ett regionalt perspektiv har en 
studie av det yttre gravskicket på gravfältet vid 
Sockengränsen samt ytterligare åtta gravfält i Skå
ne gjorts.

Syftet med denna studie är att lyfta fram de 
skillnader och likheter som finns vad det gäller det
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yttre gravskicket under den här tidsperioden bland 
urnegravar i Skåne. Resultatet presenteras i tabell 
3. Orsakerna till variationen i det yttre gravskick
et kan vara flera. Lokala traditioner vad gäller be
gravningsseden kan ha styrt konstruktionernas 
utseende, samtidigt som socioekonomiska fakto
rer kan ha påverkat utformandet av gravarna, till 
exempel genom att de rikas gravar var mer påkos
tade än de fattigas. En tredje förklaring kan vara 
att lokala naturliga förutsättningar, som t.ex. till
gången på sten, har styrt gravkonstruktionernas 
utseende mer än traditioner. En fjärde faktor är 
att skillnader i konstruktion speglar en kronolo
gisk förändring av det yttre gravskicket under 
yngre bronsålder. För att undersöka om det finns 
övergripande tendenser som talar för detta, har 
korrelationen mellan kategorier och dateringar av 
keramik och/eller bronser i gravarna kontrolle
rats. Dessa resultat presenteras i tabell 4.

Märta Strömberg har utarbetat en kronologisk 
indelning av gravskicket utifrån materialet från 
gravfältet i Löderup (Strömberg 1975, s. 238 ff.). 
Här menar hon att det finns tendenser till att grav
skicket förändras enligt en av henne utarbetad 
modell, från neolitikum till järnålder. De gravty
per Strömberg har observerat kan delvis jämföras 
med de kategorier som tagits fram här för det ytt
re gravskicket (fig. 6). Strömbergs gravtyp 8 mot
svarar kategori 1, hennes gravtyp 9 och 10 mot
svarar kategori 2 och gravtyp 11 motsvarar kate
gori 6. De kategorier för urnegravar, som inte har 
någon motsvarighet i Strömbergs kronologiska in
delning är 3, 4 och 5, dvs. yttre gravskick där sten- 
packningar ingår. Dessa kategorier finns endast 
representerade i ett fall från Löderupsgravfältet 
när det gäller urnegravar. I samband med brand
gropar och brandlager är dessa stenkonstruktio- 
ner dock vanliga i Löderup.

Debbie Olausson har gjort en studie där två 
närliggande gravfält från bronsåldern, Piledal och 
Svarte, jämförs (Olausson 1987). Olausson gör 
här en typologisk indelning av gravskicket och ar
betar utifrån en kategorisering ur två hänseen
den; Treatment of the bones och Subsurface sto
ne constructions. Här kan man dra tydliga paral
leller till de kategorier som presenteras i denna 
artikel, då även olika typer av stenpackningar 
finns representerade i det yttre gravskicket. Olaus
son har inte gjort något försök till kronologisk in
delning av gravskicket. Hon kan dock konstatera 
att det inte finns någon korrelation mellan gravtyp

och antal bronsföremål i gravarna. Samtidigt lyf
ter hon fram det faktum att antalet bronsföremål 
i gravar generellt sett minskar under loppet av 
yngre bronsålder. Detta skulle indirekt innebära 
att det inte finns någon tydlig kronologiskt be
tingade skillnader i gravskicket på gravfälten vid 
Piledal och Svarte. Det är intressant att notera att 
Henrik Thrane (1984) resonerar enligt samma 
linje. Han menar att det inte går att göra en strikt 
kronologisk indelning av gravskicket under yngre 
bronsålder, eftersom det finns en sådan stor varia
tion.

De gravmiljöer som valts ut för denna studie 
är, förutom Sockengränsen, Gualövs Trafikplats 
(Höst &c Svanberg 2003; Arcini m.fl. denna vo
lym), Ingelstorp (Strömberg 1982), Kristineberg 
(Rudebeck & Ödman 2000), Lundåkra (Carlsson 
1995), Löderup (Strömberg 1975), Simris II 
(Stjernquist 1961), Svarte (Hansen 1923; Olaus
son 1989) och Ättekulla (Rydbeck 1912; Persson 
1978; Carlsson 1995). Det är främst dokumenta
tionens kvalitet, det vill säga material som är pu
blicerat med viss detaljering, som har styrt urvalet 
av gravplatser. Detta eftersom konstruktionernas 
utseende är centrala för studien. Målet har även 
varit att gravfält från olika delar av Skåne skall 
finnas representerade. Studien har gjorts genom 
en indelning enligt de kategorier som presenterats 
i figur 6. De indelningar i kategorier av urnegravar 
från de åtta gravfälten som visas i tabell 3 och 4 är 
alltså gjorda av mig och inte av författarna till de 
publikationer som har använts.

I en kategorisering av urnegravar från de ut
valda gravfälten i Skåne är det inte bara gräns
dragningarna mellan konstruktionerna i sig som 
har bidragit till svårigheter (dessa svårigheter har 
diskuterats tidigare i samband med kategorise
ringen av Sockengränsens gravar). Skillnader i 
dokumentation av arkeologiska undersökningar 
gör det också svårt att dela in konstruktionerna i 
kategorier. Det faktum att många gravar har ska
dats av t.ex. modernt åkerbruk gör att det finns 
ytterligare ett element av osäkerhet i kategoriin
delningen.

I vissa av gravarna i jämförelsematerialet finns 
det element i det yttre gravskicket som inte har in
kluderats i studien. Detta gäller t.ex. gravarna 43 
A-E vid Simris. Här har flera urnegropar med fla
ta stenar som exempelvis täckstenar, placerats 
inom en större cirkel av sten. Stencirkeln kan ha 
utgjort kantkedjan till en mindre hög, även om
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Yttre gravskick - kategori
Plats 1 2 3 4 5 6 Tot.
Sockengränsen 1 1 12 14
Gualöv T.P. 3 4 1 1 1 21 31
Ingelstorp 5 5 11 3 15 39
Kristi neberg 3 1 1 5
Lundåkra 3 1 1 3 16 24
Löderup 8 15 1 1 12 37
Simris II 10 17 16 43
Svarte 21 13 5 5 7 36 87
Attekulla 3 11 11 3 3 5 36
Tot. 53 66 33 11 31 122 316

Tabell 3. Olika kategorier av urnegravar vid Sockengrän
sen, Gualövs Trafikplats, Ingelstorp, Kristineberg, Lund- 
åkra, Simris, Svarte och Ättekulla.

inga rester av högfyllningen påträffades vid un
dersökningen. Ett så tydligt och utmärkande 
konstruktionselement som detta kan tyckas vara 
viktigt att lyfta fram i en jämförelse av gravar från 
yngre bronsålder. Den här jämförande studien är 
dock koncentrerad på de konstruktionselement i 
det yttre gravskicket som finns i direkt anslutning 
till gravgömman. Det råder även skillnader mellan 
de olika jämförda gravfälten när det gäller den lo
kala gravmiljön. Ett förhållande som är väsentligt 
att påpeka är att en del av gravarna är anlagda som 
sekundärgravar i högar. Eftersom det inte råder 
några övergripande skillnader i konstruktionernas 
utseende mellan dessa gravar och de som är anlag
da under flat mark finns det ingen anledning att se
parera dessa gravar i denna studie.

Jämförelsen inkluderar endast de gravar där 
bevarade urnor eller fragment av urnor ingår. Det 
är annars vanligt att man inkluderar gravar där 
ingen benbehållare finns bevarad under benäm
ningen urnebegravning. Man har i dessa fall anta
git att det funnits' en benbehållare av något mate
rial och att denna inte bevarats. Eftersom dessa 
kriterier för urnebegravningar är något osäkra 
har jag valt att göra på ett annat sätt.

I tabell 3 kan man utläsa att den vanligaste ka
tegorin totalt sett vad det gäller det yttre grav
skicket är kategori 6, dvs. helt utan stenskydd eller 
stenmarkering. Detta förhållande återspeglas dock 
endast delvis för de enskilda gravfälten. En käll
kritisk aspekt är här att gravar med detta yttre 
gravskick kanske inte alltid har hittats, eftersom 
de inte syns lika tydligt som stenkonstruktioner. 
Den minst frekventa kategorin är sammantaget 
kategori 4, dvs. täta stenpackningar, men även här 
finns variationer mellan olika gravfält.

Yttre gravskick - kategori
Period 1 2 3 4 5 6 Tot.
IV 6 3 3 1 1 3 17
IV-V 13 13 9 1 3 6 45
V 7 8 6 9 30
V-VI 3 3 4 10
VI 1 2 2 3 2 10
Tot. 26 29 24 5 7 24 112

Tabell 4. Perioder-kategorier.

När det gäller variationen i det yttre gravskick
et mellan de enskilda platserna kan man dra vissa 
generella slutsatser. Löderup och Simris påminner 
om varandra när det gäller fördelningen mellan 
olika typer av yttre konstruktioner för gravarna. 
Inom båda gravfälten är kategorierna 1, 2 och 6 i 
majoritet. De dateringar som finns från dessa båda 
gravfält är från hela yngre bronsåldern, men hu
vudsakligen från period IV-V för Löderup och pe
riod V för Simris.

Vid Gualövs Trafikplats, där majoriteten av 
gravarna har daterats till period IV-V, finns en 
påtaglig övervikt för kategori 6, likaså vid 
Lundåkra, som har dateringar från period V och 
övergången period V-VI. För Sockengränsen 
finns, som tidigare nämnts, en dominans av kate
gori 5.1 Ingelstorp, där dateringarna ligger i över
gången period IV och period V, är det kategori 3 
och 5 som är de vanligaste och i Ättekulla katego
ri 2 och 3. Ättekulla har gravar från alla perioder, 
men främst från period IV-V och V. I Svarte ser 
det lite annorlunda ut i det att det yttre gravskick
et är mer jämnt fördelat mellan de olika katego
rierna. Dateringarna av gravarna visar att de 
främst härrör från period IV och IV-V. En viss 
dominans finns dock i kategori 6 även här. För 
Kristineberg, där dateringarna ligger i period V- 
VI och VI, kan man inte säga något generellt i frå
gan eftersom underlaget är så knapphändigt.

Vid en genomgång av materialet kan man tyd
ligt se att ingen specifik konstruktion är vanligare 
i ett visst geografiskt område, utan att alla kon
struktioner förekommer i ungefär lika hög grad i 
hela Skåne. Detta innebär att naturliga förutsätt
ningar eller lokala traditioner inte verkar ha styrt 
variationen i de yttre konstruktionerna. För att 
undersöka om det finns kronologiska orsaker till 
att det yttre gravskicket varierar mellan de olika 
presenterade gravfälten så har tabell 4 upprättats 
utifrån de daterade gravarna. Inför tolkningen av
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uppgifterna i tabell 4 bör det observeras att ande
len daterade gravar inte är samma för olika perio
der. Den största andelen daterade gravar ligger i 
period IV och V och detta påverkar den bild man 
får av fördelningen mellan kategorier/perioder.

Tabell 4 visar att yttre gravskick med en sten- 
kistekonstruktion (kategori 1) endast förekommer 
i period IV-V och inte i period VI. Konstruktioner 
med färre flata stenar (kategori 2) förekommer un
der hela yngre bronsåldern, men är vanligast i pe
riod IV och V. Även kategori 3 är enligt tabellen 
vanligast under period IV och V. Med hänsyn till 
andelen daterade gravar i olika perioder förekom
mer dock kategorin i ungefär lika hög grad under 
hela yngre bronsåldern.

Kategori 4 och 5 förekommer endast i början 
och i slutet av yngre bronsålder, men här kan ut
fallet troligen förklaras av det ringa antalet date
rade gravar med dessa yttre gravskick. Med hän
syn till de få daterade gravarna från de senare pe
rioderna, kan man observera en koncentration av 
dessa konstruktioner till period VI. Yttre grav
skick utan stenskydd eller markering (kategori 6) 
förekommer under hela yngre bronsåldern, men 
med en viss koncentration till period V och V-VI.

Det man kan utläsa av tabell 4 är en tendens 
till förändring av det yttre gravskicket under yng
re bronsålder. Regelrätta stenkistekonstruktioner 
försvinner under sista delen av yngre bronsålder 
medan konstruktioner med färre flata stenar som 
skydd för benbehållaren fortfarande förekommer 
under period VI. Samtidigt har både täta och gle
sare stenpackningar med obearbetade stenar blivit 
en vanligare konstruktion under period VI. En 
kombination av dessa båda konstruktioner har va
rit ungefär lika vanlig under hela yngre bronsål
dern. Med reservation för diskussionen som förs i 
stycket nedan kan man dra en generell slutsats av 
resultaten i tabell 4. I allmänhet tycks det yttre 
gravskicket ha förändrats från en konstruktion 
som innefattar en stor arbetsinsats till en allt min
dre. Tendensen är att de flathuggna stenarna blir 
allt färre i konstruktionerna för att till sist bli 
ovanliga och ersättas av konstruktioner där fram
förallt obearbetade stenar ingår. Konstruktioner 
utan stenskydd eller markering, som alltså inne
bär den relativt sett minsta arbetsinsatsen, före
kommer i ungefär lika hög grad under hela yngre 
bronsålder och här måste alltså andra än kronolo
giska faktorer åberopas. En antydan till att socio- 
ekonomiska orsaker skulle kunna göras gällande

är, i en jämförelse mellan tabell 3 och 4, att ande
len daterade fynd från gravar i kategori 6 är be
tydligt färre än i kategori 1 och 2. Det skulle allt
så kunna finnas ett samband mellan mer kom
plexa gravkonstruktioner och ett större antal 
gravgåvor, vilket talar för att den yttre konstruk
tionen verkligen har fungerat som en viktig signal 
för social status.

Konstruktioner med antingen täta eller glesa 
stenpackningar verkar som sagt bli vanligare un
der period VI än under tidigare perioder. Andelen 
daterade fynd från gravar med dessa typer av ytt
re gravskick är emellertid relativt liten och det är 
därför svårt att med säkerhet säga om denna ten
dens faktiskt är riktig. Eftersom kategori 4 och 5 
förekommer under hela yngre bronsåldern skulle 
andra faktorer kunna göras gällande här.

SLUTDISKUSSION

Som en sammanfattning av vad platsen Socken
gränsen representerar kan man säga att den varit av 
religiös och rituell betydelse för människorna i 
trakten under en lång tidsperiod, då man bland an
nat begravt sina döda i området. Platsen har varit 
en del av det rituella landskapet, åtminstone från 
bronsålderns period III och fram till början av den 
yngre järnåldern. Tyngdpunkten i användningen 
ligger såvitt det kan bedömas utifrån nuvarande 
kunskapsläge i bronsålderns period V fram till tidig 
förromersk järnålder, men den totala användnings
tiden är avsevärt längre och platsen bör ses som en 
del av hela det rituella landskapet på Gualövsåsen 
med omgivningar (se Arcini m.fl. denna volym).

Gravar från övergången mellan bronsåldern 
och järnåldern har tidigare varit svåra att identi
fiera, bland annat på grund av att de i de flesta 
fall innehåller få gravgåvor. De daterbara gravar
na på Sockengränsen har gett oss en möjlighet att 
specificera utseendet på konstruktionerna i det 
yttre gravskicket, åtminstone lokalt. Då kon
struktionerna uppvisar skillnader i en jämförelse 
med urnegravar från andra regioner i Skåne har 
materialet även gett möjligheter till ett försök att 
påvisa kronologiska faktorer till de variationer 
som finns. Efter en genomgång av det yttre grav
skicket i skånska urnegravar kvarstår det faktum 
att det finns färre daterbara gravar i den senare 
perioden av yngre bronsåldern än i den tidigare. 
Det yttre gravskick som var förhärskande under 
tidig yngre bronsålder och som försvinner senare
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är stenkistekonstruktionen. Stenpackningar av tä
tare eller glesare karaktär med obearbetade stenar 
verkar bli vanligare under den senare delen av 
yngre bronsålder, men underlaget i denna studie 
är något för litet för att man skall kunna utläsas 
en entydig tendens. Att variationerna i konstruk
tioner kan ha styrts av lokala traditioner eller olik
heter i de lokala naturliga förutsättningarna kan 
sannolikt avfärdas, eftersom de variationer som 
finns inte kan knytas till olika geografiska områ
den. Den tendens vi ser i materialet från Socken
gränsen följer de förändringar i utformningen av 
gravarna som sker i hela Skåne. Det tycks därför 
vara rimligare att sätta in gravkonstruktionernas 
förändring över tiden i ett större sydskandinaviskt 
sammanhang, än att det skulle representera en 
förändring som var begränsad till de lokala sed
vänjorna i nordöstra Skåne.
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SKÄRVSTEN
MELLAN GRAV OCH BOPUTS

Bronsåldern uppvisar som arkeologisk period 
både stora likheter över vida delar av Europa och 
samtidigt betydande lokala och regionala varia
tioner, beroende av vilket fenomen som studeras. 
De lämningar som här ska diskuteras speglar i 
hög grad detta mönster. Platsen Kråkeslätt rymde 
både traditionella boplatslämningar så som de 
vanligen ser ut i södra Skandinavien och rituella 
anläggningar av, för Skånes del, lite ovanligare 
slag. Tonvikten i artikeln kommer att ligga på den 
stensättning med skörbränd sten som låg centralt 
placerad inom den undersökta ytan. Artikelns syf
te är att bestämma stensättningens funktion i för
hållande till den sammansatta miljö den var belä
gen i. Utgångspunkten för diskussionen är att 
människan under bronsåldern inte gjorde någon 
skillnad på sakralt och profant på det sätt som 
framför allt görs i dagens västerländska samhälle.

Mycket har skrivits om skörbränd sten, eller 
skärvsten, genom åren. För en utförligare forsk
ningshistorik hänvisas till Phyllis Anderson Am- 
brosianis artikel (2001, s. 115ff). Ämnet kan sä
gas ha haft två infallsvinklar, beroende på vilket 
geografiskt område som behandlats. I Mellansve
rige, främst Mälardalsområdet och på senare tid 
även Östergötland, har det handlat om skärvstens- 
högar eller skärvstensflak. Diskussionen har här 
rört sig kring fornlämningstypens status som bo
plats- eller gravfältsindikator. Som förknippad 
med boplats har den skörbrända stenen setts som 

av SVEN HELLERSTROM en avfallsprodukt efter olika slag av produktion
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där elden varit inblandad, t.ex. vid bronsgjutning 
eller hudberedning (jmf. Eklund 2001, s. 257). I 
gravsammanhang har den skörbrända stenen is
tället satts i samband med eskatologiska föreställ
ningar om den förvandling som sker vid förbrän
ningen av döda ting som människoben och stenar 
(se t.ex. Kaliff 1997). Senare forskning betonar 
dock att bronsåldersmänniskan inte delade upp 
tillvaron i sakralt och profant på det sätt som den 
sekulariserade nutidsmänniskan gör (Kaliff 1999, 
s. 97; Eklund 2001, s. 258). Med andra ord går 
det inte att strikt skilja på vad som är rituella 
handlingar eller vardagsbruk.

I Skåne och Danmark har skärvstenshögar som 
fenomen varit i stort sett ouppmärksammade. Is
tället finns här områden med koncentrationer av 
härdanläggningar. Dessa har diskuterats på lik
nande sätt som skärvstenshögarna, dvs. de har an
tingen förklarats som produktionsplatser eller som 
spår efter rituella aktiviteter beroende på bl.a. 
mängden anläggningar och deras inbördes relation 
(se bl.a. Thörn 1993; Fendin 2005, s. 367 ff).

KRÅKESLÄTT
- PLATSEN OCH LÄMNINGARNA

Platsen ICråkeslätt utgör den nordostligaste delen 
av Gualövsryggen. Detta svagt markerade höjd- 
stråk har sedan urminnes tider utgjort den natur
liga landvägen mellan Östersjön och Ivösjön. Det 
skulle också visa sig att den förmodligen även av
gränsar det gravstråk som sträcker sig längs nämn
da höjdsträckning mellan Ivösjön och havet. För
utsättningarna inför slutundersökningen var att 
det inom exploateringsområdet vid Kråkeslätt 
fanns gravar från romersk järnålder och boplats
lämningar från neolitikum samt odaterade bo
platslämningar som hypotetiskt kunde vara ”grav
nära boplatsaktiviteter” (fig. 1). Dateringen till 
romersk järnålder byggde på en preliminär be
stämning av ett miniatyrkärl som påträffats i ytan 
av en gravliknande anläggning, A589. Under slut
undersökningens gång, och i samband med nog
grannare dateringar i senare skede, visade det sig 
emellertid att det framför allt rörde sig om en 
blandning av anläggningar som vanligtvis skulle 
karaktäriserats som boplatslämningar, dvs. här
dar, gropar och stolphål, samt två gravliknande 
anläggningar. Utifrån keramik- och l4C-analyser 
har båda de gravliknande anläggningarna och 
merparten av boplatslämningarna daterats till

mellersta och yngre bronsålder, huvudsakligen 
från andra hälften av period III och fram till och 
med inledningen av period V. Bland dessa anlägg
ningar är det speciellt fem som ska behandlas när
mare här .

Längst i väster låg ett stolpbyggt långhus, hus 1, 
i ett område med ett större kulturlager och anlägg
ningar, vilka tillsammans markerar en omgivande 
aktivitetsyta. Byggnaden var orienterad i VNV- 
OSO riktning (fig. 1). Det bestod av minst fyra 
bockpar och eventuellt kan även en anläggning i 
långhusets sydöstra del ha ingått i den takbärande 
konstruktionen. Det har i så fall bildat par med ett 
förmodat stolphål som inte kunde undersökas be
roende på att en stubbe täckte platsen. Avståndet 
mellan bockparen varierade mellan 5,1 -5,8 meter, 
medan bredden inom paren låg mellan 3,5-3,75 
meter. Byggnadens längd kan uppskattas till drygt 
16 meter. Grundplanen för de takbärande stolpar
na är något assymetrisk och den relativt ringa 
skillnaden i avstånd mellan bockparen är något 
avvikande från gängse mönster. Eftersom inget 
daterande material påträffades i stolphålen kan 
långhuset endast dateras typologiskt till mellersta 
eller yngre bronsålder, bl.a. utifrån bredden inom 
bockparen (Artursson 2005, s. 55 ff).

I den östra delen av undersökningsområdet 
fanns en liknande koncentration med anläggning
ar som också låg i ett större kulturlager. I området 
undersöktes bl.a. gropen A8660, som innehöll res
terna av en större kruka och en skål. Krukan var 
rabbad, medan skålen hade en glättad yta. På 
Pryssgården i Östergötland har gropar med depo
nerade lerkärl av liknande slag tolkats som depo- 
neringsgropar av rituellt slag (Stålbom 1998, s. 29 
ff). En inte alltför långt ifrån liggande parallell på 
Österlen kan också nämnas. Här påträffades två 
liknande lerkärl i en grop (Söderberg m.fl. 1997, s. 
14 ff).

Ca sju meter sydväst om denna anläggning låg 
något som först betraktades som en vanlig grop, 
A4044. Det skulle emellertid visa sig att det i den
na fanns rester av relativt mycket keramik och ett 
fragment av en holkyxa i brons. Det går inte att 
avgöra hur många kärl det rör sig om, men både 
rabbade och glättade kärl förekommer. Anlägg
ningens fyllning bestod av grå, sotig sand till grå
svart humös sand med inslag av skörbränd sten. I 
anläggningens östra del fanns en härd som i ytan 
tycktes vara nedgrävd i gropen. Av profilen att 
döma är de båda anläggningarnas relation inte
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Figur 1. Plan över undersökningsytan vid Kråkeslätt med 
anläggningar och konstruktioner.

lika uppenbar, då det var en mer diffus övergång 
mellan dem. Sannolikt har anläggningarna an
lagts vid samma tidpunkt. Funktionen är osäker. 
Även om gropen i flera avseenden skiljer sig från 
den föregående, betraktas dock också denna som 
en deponeringsgrop. Från anläggningen finns ett 
14C-prov som gav en datering till 1130-1000 f. 
Kr., dvs. period III—IV (tab. 1). Holkyxefragmen- 
tet kan försiktigtvis typbestämmas till gruppen 
holkyxor med Y-format mönster och skulle där
med också kunna föras till denna period (Petters
son 2003, s. 16 f; Baudou 1961, s. 18).

Strax nordöst om A4044 fanns en ca 2,7x0,7 
meter stor och 0,15 meter djup anläggning, A589. 
Vid förundersökningen framkom ett miniatyrkärl 
när anläggningen rensades fram. Anläggningens 
form och det relativt intakta kärlet, gjorde att an
läggningen då betraktades som en möjlig grav. 
När den sedan undersöktes, framkom ytterligare 
tre lerkärl i form av öronförsedda koppar. Dessa 
kärl har sedan kunnat dateras typologiskt till 
bronsålderns period IV-V (se Brorsson & Hultén

denna volym). Två 14C-analyserade träkolsprover 
placerar emellertid anläggningen i tidsintervallen 
1220-1040 f. Kr. respektive 1130-970 f. Kr., vil
ket innebär att den hör hemma i bronsålderns pe
riod III—IV (tab. 1). De tre större öronförsedda 
kopparna låg centralt i nedgravningen och var re
lativt intakta. Fyndsammansättningen med tre 
glättade öronförsedda koppar och ett miniatyr
kärl, skiljer sig från övriga gropar på Kråkeslätt 
och även jämfört med ovan nämnda fynd på Pryss- 
gården och Österlen. Att det skulle vara en grav 
där människobenen inte längre fanns bevarade, 
kan därför inte helt uteslutas. Anläggningen har 
dock tolkats som en deponeringsgrop i vid bemär
kelse, där kärlen representerar någon form av ritu
ell nedläggelse.

Mellan långhuset och ansamlingen av anlägg
ningar i den östra delen av undersökningsområdet 
hittades en stensättning med skärvstensfyllning, 
A2 (fig. 2-3). Anläggningen låg centralt inom den 
avbanade ytan och syntes som en rund, ca 6,5 me
ter stor mörkfärgning med en fyllning av sot och
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Figur 2. Plan över A2, den skärvstensfyllda stensättningen.

skärvsten. Endast en del av en yttre kantkedja kun
de skönjas efter avbaningen. Vid rensningen visade 
det sig emellertid att det under det översta lagret 
skärvsten fanns två kantkedjor. Samtliga stenar var 
obrända och saknade tecken på bearbetning som 
t.ex. skålgropar. Stenarna verkade däremot vara 
utvalda, då de tenderade till att vara något rektang
ulära med en största storlek för de i den yttre kant
kedjan på ca 0,6 meter, medan de i den inre var nå
got mindre. I anläggningens norra del fanns en öpp
ning i båda kantkedjorna, vilket gav konstruktionen 
en hästskoliknande form. Huruvida denna öppning 
har varit medvetet konstruerad eller uppstått p.g.a. 
en skada i ett senare skede, gick inte att klarlägga. 
Det kan dock konstateras att stenarnas position 
inte gav upphov till någon perfekt symmetri och att 
det fanns stenar mellan kantkedjorna som antydde 
existensen av ytterligare en kantkedja. Innanför 
kantkedjorna fanns mot botten av konstruktionen 
två områden som var extra svarta och sotiga. Dessa 
karaktäriserades utifrån utseendet som brandlager, 
men båda var fyndtomma. Ett träkolsprov från var
dera brandlager 14C-analyserades, och de placerar 
anläggningarna i tidsintervallen 1130-970 f. Kr. 
respektive 1010-890 f. Kr., dvs. bronsålderns peri
od III-V (se tab. 1).

Hypotetiskt kan fyra förslag på stensättningens 
funktion framföras. Med tanke på anläggningens

utformning med kantkedjor är en funktion som 
grav kanske troligast. Avsaknaden av människoben 
och gravgåvor kan förklaras med att dessa försvun
nit vid senare odling på platsen. Alternativt har det 
aldrig funnits några brända ben eller gravgåvor, 
vilket skulle innebära att det rör sig om en kenotaf. 
I detta perspektiv skulle den skörbrända stenen 
kunna ses som ersättning för de brända benen. 
Man kan också tänka sig att det varit en rituell 
bålplats. Av den undersökta ytan att döma var 
stensättningen centralt placerad inom undersök- 
ningsytan, samtidigt som området närmast kon
struktionen var relativt anläggningstomt. Mäng
den skärvsten skulle annars kunna tyda på att det 
varit ett skärvstensröse. Själva röset har i så fall ut
jämnats i samband med senare odling på platsen.

Bland de framförda alternativen är det egentli
gen inget som omedelbart framstår som det mest 
självklara. Om stensättningen bara var resterna 
av ett utplöjt röse, så fanns det ingenting som pe
kade i denna riktning vid undersökningen. T.ex. 
fanns det inte någon skärvsten i matjorden utan
för anläggningens begränsning, vilket borde ha 
varit fallet om konstruktionen haft en överbygg
nad i form av röse. Dessutom har platsen förmod
ligen aldrig varit intensivt odlad, då den ligger på 
den historiska utmarken och den har varit skogbe- 
vuxen under senare tid.
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Figur 3. Foto av A2, den skärvstensfyllda stensättningen. 
Foto Sven Waldermarsson.

Det andra alternativet, att det skulle vara en ke
notaf, verkar inte heller speciellt sannolikt. Utan 
att gå in på en djupare diskussion kring kenotafbe- 
greppet, kan det bara konstateras att detta alterna
tiv hade varit lättare att diskutera om anläggning
en hade legat på ett mer renodlat gravfält. Som det 
var nu fanns inga ”normala” gravar i närheten.

Det senare resonemanget gäller också i hög 
grad gravalternativet. Allt sedan förundersökning
en betraktades anläggningen som en grav. Be- 
greppsmässigt har också de olika konstruktions- 
detaljerna fått benämningar som vanligtvis är re
serverade för gravar - som t.ex. stensättning och 
kantkedjor. Avsaknaden av människoben och 
gravgåvor gör dock definitionen som grav proble
matisk. Problemet speglar dock kanske snarare 
arkeologens snäva syn på hur anläggningar ska 
kategoriseras enligt vedertagen praxis?

Återstår gör då alternativet bålplats. Med bål 
menas i detta sammanhang inte likbål, eftersom 
det i så fall borde ha funnits åtminstone något litet

bränt människoben i fyllningen (jmf. diskussion 
hos Arcini m. fl. denna volym) Anläggningens kon
struktion visar att den knappast har haft någon 
mer praktisk funktion. Istället bör anläggningen 
betraktas som en rituell konstruktion (jmf. Lund
qvist 1991, s. 44). När det gäller den förmodade 
samtidigheten mellan anläggningarna inom under- 
sökningsytan, kan det vara värt att närmare stude
ra de sju 14C-dateringarna som gjordes (tab. 1).

Så när som på ett prov ger analysresultaten en 
samstämmig datering till tidsintervallet 1220- 
890 f.Kr. med en sigmas noggrannhet. Den avvi
kande, senare dateringen kan emellertid förklaras 
med den förväntade statistiska spridningen i ett 
arkeologiskt material (Gedda b denna volym). En 
viss osäkerhet finns alltid när det gäller 14C-date- 
ringar. Däremot stärks bilden väsentligt av vedar- 
tsanalyserna av träkolen. Eftersom fem av de sju 
analyserade proverna bestod av samma trädslag, 
nämligen ask, går det att argumentera för att dessa 
visar på en enstaka händelse (a.a.). Om man gör
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Anl.nr BP Kal. f.Kr. (1 o) Kal. f.Kr. (2 o) Ua-nr
589 2935±45 1220-1040 1330-990 26714

589 2875±45 1130-970 1220-910 26715
4044 2895±40 1130-1000 1260-930 26716
1159 2495+45 730-520 790-410 26717

3230 2890±45 1130-1000 1260-920 26718

2 2795±45 1010-890 1050-820 26719

2 2870±40 1130-970 1210-910 26720

Tabell 1. 14C-dateringar från Kråkeslätt. Kalibreringen har gjorts med program
met OxCal v3.9.

en s.k. kombinerad analys av fem av de sju prover
na, där den tidigaste och senaste är borttagen, 
hamnar dateringen i intervallet 1120-940 f. Kr 
(comb. cal. 2 sigma). Enligt Björn Gedda kan plat
sen därför mycket väl ha använts under en kortare 
period runt ca 1000 f. Kr.

Mycket talar således för att bronsåldersläm- 
ningarna på Kråkeslätt avspeglar en ur arkeolo
gisk synvinkel relativt kort användningstid. Den 
svaga länken utgörs av långhuset som inte kan ges 
en mer precis datering än mellersta eller yngre 
bronsålder. Om alla andra anläggningar anses 
vara samtida är det därför osannolikt att långhu
set inte skulle ha ett funktionellt samband med 
någon av de l4C-daterade anläggningarna. Sam
mantaget framträder därför en bild av bronsål- 
dersaktiviteter på platsen där vardag i form av ett 
långhus, härdar, kokgropar och gropar möter det 
rituella i form av en gravliknande stensättning och 
deponeringsgropar med lerkärl. Anläggningar 
som tolkats som samtida boplatslämningar inom 
gravfält är inte ovanligt i bronsålderssamman- 
hang och vice versa gäller för rituella anläggning
ar på boplatser. Kännetecknande för Kråkeslätt- 
platsen är emellertid att det inte klart går att skil
ja på boplats-, grav- eller rituella anläggningar. 
Häri skiljer sig platsen markant mot de samtida 
lämningarna vid Gualöv, som har varit en utpräg
lad gravplats (Arcini m. fl. denna volym). En väg 
till en djupare förståelse av platsen och lämningar
na vid Kråkeslätt kan vara att titta närmare på 
stensättningen med skärvsten. Till att börja med 
kommer därför ett försök till sammanställning 
och tolkning av liknande anläggningar i Skåne att 
göras.

SKÄRVSTENSKONSTRUKTIONER I SKÅNE

Som nämndes ovan har Skåne länge ansetts vara 
ett område där skärvstensanläggningar liknande

de mellansvenska skärvstenshögarna eller skärv- 
stensflak i det närmaste har saknats. I litteraturen 
framställs en undersökt gravhög i Öremölla i syd
ligaste Skåne ofta som ett undantag från regeln 
(Widholm 1998, s. 26 f). På senare år har emel
lertid ett antal skärvstenskonstruktioner kunnat 
beläggas i Skåne i samband med exploateringsun- 
dersökningar. Dessutom kan en del skärvstens
konstruktioner anas i både äldre litteratur och i 
beskrivningar i fornminnesregistret. Nedan ska 
ett försök till sammanställning över dessa före
komster göras. Sammanställningen gör inga an
språk på att vara fullständig, utan syftet är att 
visa att Skåne inte är en vit fläck på kartan över 
anläggningar eller miljöer med skärvsten. I sam
manhanget bör det påpekas att det då är frågan 
om ansamlingar av skörbränd sten, förutom kok-/ 
härdgropar, som med rimlig säkerhet kan dateras 
till bronsålder.

Med början i närområdet, d.v.s. nordöstra Skå
ne, ska två skärvstenshögar som låg ca fem kilo
meter ostnordost om Kråkeslätt först beskrivas. 
Dessa undersöktes av UV Syd 1994 och ingick i en 
grupp om fyra högar som var registrerade som 
gravhögar (RAÄ 23 i Ivetofta socken). Själva ex
ploateringen berörde två av de fyra högarna. Först 
efter avtorvning och en del grävande kunde de ca 
10 meter stora och 1,5 meter höga anläggningar
na konstateras vara skärvstenshögar med fynd av 
keramikfragment, slagen flinta, slipstenar, malste- 
nar, en löpare, en knacksten, brända djurben och 
obrända djurtänder (Wallin 2000, s. 26ff). Date
ringen av anläggningarna bygger framför allt på 
tre 14C-analyser på träkol taget i en av skärvstens
högarna (a.a., s. 29). Med två sigmas sannolikhet 
hamnar dessa inom intervallet 1620-800 f.kr., 
vilket omfattar i stort sett hela bronsåldern med 
en viss förskjutning mot den äldre delen.

I Bromölla ungefär 1300 meter nordost om 
Kråkeslätt, undersökte UV Syd 1996 en plats med
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bl.a. tre anläggningar som benämndes skärv- 
stenspackningar. Anläggningarna var 2-3 meter i 
diameter och mellan 0,35 och 0,45 meter höga 
(Bergenstråhle 2000, s. 15). Fyllningen bestod av 
två lager med skärvsten med fynd av keramik och 
träkol. Under ett lager med skärvsten i en av an
läggningarna påträffades ett fragment av obränt 
skalltak från en vuxen man. En av skärvstenspack- 
ningarna kunde med hjälp av keramikfynd date
ras till bronsålderns period VI, medan de båda öv
riga inte kunde ges en noggrannare datering än till 
yngre bronsålder (a.a., s. 16).

Nästa plats med skärvstenskonstruktioner lig
ger i Bromöllas norra utkant, knappt två kilome
ter norr om sistnämnda plats. Här undersökte 
LUHM 1958 delar av en bronsåldersmiljö bestå
ende av boplatslämningar, gravhögar, urnegravar, 
spår efter bronshantverk m.m (Petré 1959, s. 47ff). 
Keramik och bronser från både boplats och gravar 
kunde dateras till bronsålderns perioder V och VI 
(a.a., s. 54). Av speciellt intresse är dock ett tiotal 
skärvstenshögar. Dessa var uppbyggda av steril 
jord som lagts över ett eller flera markfasta block 
och som sedan hade täckts med skärvsten. Skärv- 
stenshögarna hade även kantkedjor, där merpar
ten av stenarna utgjordes av underliggare till mal- 
stenar. I fyllningen fanns ett flertal löpare och ke
ramik. En av skärvstenshögarna innehöll dessutom 
deponerad keramik som var lagd längst ner i det 
sterila lagret (Rolf Petré brev).

I samband med en större boplatsundersökning 
i Snårarp sommaren 2000, drygt 20 kilometer 
VSV om Kråkeslätt, undersöktes även tre mindre 
stensättningar (Edring 2004, s. 87 ff). Alla tre an
läggningarna innehöll skörbränd sten, men inga 
brända människoben. Två av dem hade kantkedja 
och brandlager, medan den som saknade kantked
ja innehöll en mindre andel skörbränd sten. Sist
nämnda stensättning skilde sig även så till vida att 
den var anlagd på ett kulturlager och att den över
lagrade en urnegrav. Tyvärr var stensättningen 
skadad i denna del, varför det var omöjligt att be
lägga något samband mellan urnegraven och sten
sättningen. I fyllningarna till anläggningarna på
träffades framför allt keramikskärvor och flinta, 
men även enstaka knack-, slip- och malstenar. 
Samtliga anläggningar har daterats till bronsål
derns mellersta del, period II-IV. Undersökaren 
anger tre möjliga tolkningar av anläggningarna; 
avfallshögar, gravar och kremeringsplatser, med 
tolkningen som gravar som mest sannolik.

I Örmölla på Skånes sydkust undersöktes 1982 
resterna av en bronsåldershög med ett centralröse 
som främst bestod av skörbränd sten (Nagmér
1985). En annan viktig konstruktionsdetalj var två 
kantkedjor. Flera av stenarna, både i den yttre och 
i den inre kantkedjan, hade skålgropar. Stenarna 
visade inga tecken på att vara eldpåverkade. Enligt 
Nagmér begränsades skärvstenshögen av den inre 
kantkedjan, medan den yttre begränsade ett sten- 
täckt jordlager. Inte heller stenarna i jordlagret var 
eldpåverkerkade. Bland skärvstenen fanns kera
mik, djurben, sot och kol. Under skärvstenshögen 
påträffades tre brandgravar och två urnegravar. 
Det framgår inte helt klart av utgrävningsrappor- 
ten om någon av gravarna var grävda igenom 
skärvstenslagret, men åtminstone de båda urne- 
gravarna överlagrades av den inre kantkedjan.

En inte undersökt, men ändå möjlig parallell 
till stensättningen vid Kråkeslätt är några sten- 
kretsar med skörbränd sten som har observerats i 
samband med plöjning strax norr om Järrestad på 
Österlen, Järrestad sn, RAÄ 40. Det framgår inte 
hur många det är frågan om, men de ska vara mel
lan fyra och sju meter i diameter och brända ben 
och keramik ska ha iakttagits vid ett par tillfällen. 
Platsen har registrerats som grav- och boplatsom
råde. Att det verkligen rör sig om en gravplats 
styrks av att området benämns ”Trollshög” i en 
äldre lantmäteriakt.

Bara ett par kilometer öster om sistnämnda 
fornlämning, i Gröstorp, har ett skärvstensflak 
påträffats i samband med en arkeologisk utred
ning (Runcis 2000, s. 12). Fynd av bl.a. rabbad 
keramik ger en trolig datering av anläggningen till 
yngre bronsålder-äldsta järnålder. Skärvstensfla- 
ket ligger i en komplex fornlämningsmiljö med 
boplatslämningar och gravar, där de sistnämnda 
ges en trolig datering till yngre bronsålder-äldre 
järnålder (a.a., s. 9).

Till sist ska ett par skärvstensförekomster näm
nas som tillsynes skiljer sig en del från ovannämn
da, då det mer verkar handla om renodlade bo
platser. Eftersom det rör sig om äldre undersök
ningar av mindre omfattning, bör emellertid en 
reservation göras för tolkningarna. Vid Kämpinge 
i sydöstra Skåne undersökte Kjellmark 1910 något 
som vid en första anblick verkade vara en grav
hög, benämnd Sohög (Kjellmark 1925, s. 138ff). 
Han kunde konstatera att det inte var frågan om 
någon grav. Utifrån en lagerföljd med kulturlager 
tolkade han istället kullen som en boplats från
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bronsåldern. Ett av lagren innehöll rikligt med 
skörbränd sten och i en del av boplatsen fanns en 
rektangulär stenläggning bestående av brända och 
obrända kullerstenar. I övrigt innehöll kulturla
gret en stor mängd bränd flinta, några flintskra
por, flintavfall, keramikskärvor, en del djurben 
och en holkyxa av brons som daterats till bronsål
derns period II (a.a., s. 141ff).

Den andra platsen med skärvstensförekomst, 
undersöktes 1947-1948 av Märta Magnusson 
(Magnusson 1950, s. 25ff). Platsen var Kvarteret 
Holländaren i Landskrona, där delar av ett upptill 
50 cm tjockt kulturlager från bronsåldern under
söktes. Lagret innehöll förutom flinta, ben, tänder 
och keramik också stora mängder skörbränd sten. 
Den skörbrända stenen iakttogs dessutom i två 
koncentrationer på boplatsen.

Hur skärvstenen ska förklaras inom boplatser
na Sohög och Kvarteret Holländaren, går förfat
tarna inte närmare in på. Det finns dock omstän
digheter som talar för att det rört sig om separata 
skärvstensanläggningar, t.ex. det faktum att 
skärvstenen fanns i koncentrationer inom relativt 
små områden. Eftersom det rör sig om en till ytan 
relativt liten undersökning kan det för Sohögs del 
rent av vara frågan om en anläggning som har pa
ralleller med högen i Örmölla.

Sammanställningen ovan visar att skärvstens- 
förekomster, förutom i härdar och kokgropar, inte 
är någon ovanlig företeelse inom skånsk bronsål
der. Ur källkritisk aspekt bör också bortodlingsef- 
fekten räknas in när fullåkersbygderna studeras. 
Ansamlingar av skärvsten som inte grävts ner i 
jorden kan mycket väl ha spritts ut så pass av lång
tida odling att de inte längre märks som några 
koncentrationer. Lramtida utgrävningar och forsk
ning får visa om nämnda skärvstensförekomster i 
Skåne bara är toppen av ett isberg. Jämfört med 
Mälardalsområdet är det dock långt kvar till de 
många tusen skärvstenshögar som finns belagda 
där (se bl.a. Jensen & Larsson 1992).

Avslutningsvis ska förhållandet till härdområ
den kort beröras. Som tidigare nämnts är härdom
råden vanligt förekommande i Skåne och Dan
mark. Att skärvstenshögar och härdområden kan 
förekomma i samma region, har Susanne Eklund 
visat genom sin studie av Möreområdet i sydöstra 
Småland (Eklund 2001). I nordöstra Skåne finns 
en plats som är av speciellt intresse. Knappa två 
mil nordväst om Kråkeslätt undersöktes 1992 
platsen Balsgård som bl.a. visade sig omfatta en

s.k. enkelt reglerad eldkultplats, d.v.s. en rad med 
härdgropar (Carlie 1992; Björk 1998). Träkol 
från en av härdarna har 14C-daterats till övergång
en mellan äldre och yngre bronsålder (Björk 1998, 
s. 76). Med reservation för källkritiska aspekter 
mot att datera en anläggning utifrån ett prov, kan 
fornlämningen betraktas som samtida med läm
ningarna på Kråkeslätt. Vi har här således två till 
synes helt skilda former av eldkultplatser inom 
samma region. För härdgropsområdena rör det sig 
om ett större antal anläggningar som ligger avsi
des från boplatserna. I fallet med Kråkeslätt, och 
även skärvstenshögar i allmänhet, är skärvstens
anläggningar ofta solitära, men med en nära an
knytning till boplatslämningar.

SKÄRVSTEN - GRAV - BOPLATS

Den viktigaste frågan kvarstår dock, nämligen vil
ken funktion skärvstenen har haft? Frågan har va
rit uppe till diskussion många gånger tidigare och 
det är inte min avsikt att ge något definitivt svar 
här, om det nu finns något sådant. Utgångspunk
ten i mitt resonemang är naturligtvis stensättning- 
en med skärvsten på Kråkeslätt och hur den ska 
tolkas i förhållande till övriga lämningar på plat
sen. Problemet kan delas upp i två delar eller nivå
er. Dels på en anläggningsspecifik nivå, dels på en 
mer abstrakt nivå som ser till skärvstenen som ett 
generellt uttryck eller symbol för något. Forsk
ningen idag kring skärvstenhögar och andra an
läggningar med skärvsten handlar mycket om det 
senare, dvs. att skärvstensförekomster betyder nå
got mer än att bara vara boplatsavfall.

En snabb överblick på skärvstensförekomster 
från mellersta och södra Sverige, visar att det finns 
en stor morfologisk variation och att även miljöer
na som de påträffas i kan variera från mer typiska 
boplatser till rena gravmiljöer. Som nämndes in
ledningsvis kan detta problem förklaras med att 
människorna under bronsåldern, och under andra 
tider med för den delen, inte hade samma rums
uppfattning som dagens västerlänningar när det 
gällde uppdelningen i profant respektive sakralt. 
Med andra ord behöver en anläggnings funktion 
inte ha varit det som verkar uppenbart för oss. 
Distinktionerna gravplats - boplats är därför en 
nutida konstruktion som inte behöver ha varit re
levant för bronsåldersmänniskan.

Stensättningen på Kråkeslätt behöver därför i 
detta perspektiv inte ha varit antingen en grav eller
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en boplatskonstruktion. Istället har den utgjort en 
del med en för oss okänd, eller snarare obegriplig, 
funktion i en helhet som var självklar för de män
niskor som skapade den. Detta innebär emellertid 
inte att alla försök till tolkning och förståelse är 
meningslösa. I det följande ska ett förslag till tolk
ning av stensättningen och de andra anläggning
arna göras.

Två saker karaktäriserar stensättningen; den 
låg relativt solitärt, centralt på ytan mellan lång
huset och härdanläggningarna och den var grav
lik. I härdområdets norra del fanns ytterligare en 
gravlik anläggning, som dock i sin konstruktion 
och innehåll var mycket olik stensättningen. Om 
gravbegreppet vidgas något och fokus flyttas från 
människa till ting, kan båda anläggningarna ses 
som gravplatserna för ”död” sten, dvs. skärvsten, 
respektive ”döda” lerkärl. Om människorna har 
haft en animistisk tro, ligger det nära till hands att 
se analogin mellan människa och sten. I stensätt
ningen har således de brända människobenen 
bytts ut mot brända stenar. Om analogin ska dras 
fullt ut, bör i så fall också stenarna ha genomgått 
en liknande behandling och ritual som den döda 
människan. Anläggningens konstruktion kan här 
ses som en gravsymbol och den dubbla kantkedjan 
som inhägnandet av en helig plats. Stensättningen

kontrasterar också i form och läge inom en bo
plats, mot de reglerade härdområdena, där de en
skilda härdarna ofta är rektangulära och ligger 
avskilt från boplatsen.

Eftersom stensättningen låg centralt på platsen 
och i stort sett saknade närliggande anläggningar, 
kan det förefalla som att denna anläggning var 
den första som anlades på platsen. Vid närmare 
eftertanke är detta resonemang kanske inte det 
mest rimliga. Den skörbrända stenen måste ha 
kommit någonstans ifrån. Ett par härdgropar 
nordost om långhuset kan vara de anläggningar i 
vilka skärvstenen producerats. Liknande härdar 
fanns även öster om stensättningen. Således går 
det att argumentera för att det innan stensättning- 
ens tillkomst fanns en rumslig disposition av plat
sen med en bostadsyta i väster, mer eller mindre 
rituella anläggningar i öster och ett utrymme re
serverat för mer renodlat rituella aktiviteter i mit
ten. Naturligtvis måste här göras en reservation 
för undersökningsområdets begränsning, då forn- 
lämningen inte är avgränsad. I både regionalt och 
interregionalt perspektiv framstår platsen Krå- 
keslätt som en boplats med ett ovanligt stort in
slag av rituella aktiviteter. Kanske är det dock va
riationen i de rituella anläggningarnas utformning 
som är mest slående.
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GRAVAR, TRÄKOL OCH EN BRUNN
EN PALEOEKOLOGISK STUDIE AV 
ETT BRONSÅLDERSLANDSKAP

Vad säger en grav? Vi har tidigare i denna volym 
kunnat läsa om olika gravtyper som ger oss en in
blick i forna tiders sedvänjor vid livets slut. Gra
varnas placering, utseende och innehåll vad det 
gäller t.ex. gravgåvor av olika slag ger oss en in
blick i både begravn i ngstraditioner och det var
dagliga livet. Dessa lämningar kan betraktas som 
medvetna depositioner, där varje del har haft en 
orsak eller ett syfte. I det här kapitlet skall jag dis
kutera de paleoekologiska lämningar som påträf
fas i gravar. Dessa skiljer sig från de tidigare nämn
da lämningarna i det att de oftast är omedvetet 
deponerade; de har hamnat där av en slump och 
har i sig inget medvetet syfte. Fördelen med de pa
leoekologiska lämningarna är att den information 
man får är mindre påverkad av den mänskliga se
lektion som alltid sker i olika kulturellt påverkade 
miljöer.

När gravar tidigare har blivit paleoekologiskt 
undersökta har det vanligen rört sig om skelett
gravar (se t.ex. Andersen 1988; 1993; Lagerås 
1994), och undersökningarna har ofta fokuserats 
på miljön, markanvändning och vegetation kring 
gravarna. I en del fall, som i analysen av en häll- 
kista från Hamneda i sydvästra Småland (Lagerås 
2000) och på ett antal platser i Skottland (se t.ex. 
Tipping 1994; Clarke 1999), har man även fått 
fram information om gravritualer och kulturytt
ringar i samband med begravningar. I fallet Ham
neda visade pollenanalyserna att vitsippor hade 

av BJORN GEDDA lagts ned på den dödes bröst, en gravgåva som
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känns väldigt aktuell även idag. I de skotska gra
varna var ett genomgående drag att älggräs eller 
brudbröd lagts under den döde, vilket kan ha tjä
nat både som en bädd åt den avlidne och som lukt
hämmare.

Vid de aktuella paleoekologiska undersökning
arna längs E22:an är det dock endast brandgravar 
med gravurnor som har undersökts, och på sådant 
material har endast ett fåtal undersökningar gjorts 
tidigare. De undersökningar på material från för
historiska keramikkärl som utförts har oftast va
rit riktade mot offerkärl som har varit nedlagda i 
skelettgravar. Man har då bland annat kunnat 
visa på spår av honung (Groenman-van Waate- 
ringe 1979), en mjödliknande dryck (Dickson 
1978) och bröd eller gröt (Tipping 1994; Lagerås 
2000).

Det är uppenbart att gravurnor som innehåller 
material från brandgravar bereder större svårighe
ter, speciellt när man som i det här fallet har en 
omgivande jordmån som består av porös och väl- 
dränerad sand, vilket är en miljö som inte främjar 
pollenbevaring. Problemen är ju också uppenbara, 
då det är svårt att tänka sig att pollen skulle ha 
någon möjlighet att klara förbränningen på grav
bålet oförstörda. När vi under undersökningarna 
inom E22-projektet påträffade ett stort antal ur- 
negravar, beslutades det trots detta att alla dessa 
skulle analyseras så väl palynologiskt som med av
seende på makrofossil, för att maximera möjlighe
ten att få en god bild av den dåtida miljön. Tanken 
har varit att man ur detta stora antal prover skul
le kunna få fram åtminstone enstaka ögonblicks
bilder av den lokala miljön, och att vi förhopp
ningsvis skulle finna paleoekologiska spår efter 
gravritualer. Det har under undersökningens gång 
visat sig att det var ett riktigt beslut. Trots det svå
ra utgångsläget har ett antal intressanta slutsatser 
kunnat dras, som kastar ett nytt ljus över Kristi- 
anstadslättens bronsålderslandskap.

METODER
PROVTAGNING

Från gravplatserna togs material för makro- och 
pollenanalys i urnor, brandgravar, markprofiler 
och anläggningar. Omedelbart efter det att urnor
na tagits upp togs en del prover för makrofossila- 
nalys från den närmast underliggande sanden för 
att ha en referens till eventuella fynd från urnor
nas innehåll. Från markprofilerna togs 1-3 liters

makroprover samt pollenprover från markhori
sonter. I stensättningarna från Kråkeslätt och 
Sockengränsen togs pollenprov från lager direkt 
under utvalda stenar med plan undersida.

Proverna i urnorna togs däremot under mer 
kontrollerade former i laboratoriemiljö. För att få 
ett bra system och för att få en uppfattning om på 
vilken nivå i urnorna fynden gjordes, provtogs hela 
innehållet i stick vilka bestämdes av sedimentets 
struktur och beninnehåll. De större benfragmen
ten avlägsnades från makroproverna medan de 
mindre fragmenten (<5 mm) fick ingå i provet. 
Dessutom togs i ett flertal fall ett pollenprov i den 
absoluta botten av urnorna, där en 1-2 mm tjock 
mörkfärgning i vissa fall kunde konstateras. Tan
ken är att det vid förruttnelsen av innehållet har 
ansamlats fetter och humusämnen på botten av ur
nan och bildat ett tunt, aningen humöst lager, där 
pollen och andra mikrofossil ansamlats och kun
nat bevaras. Försök gjordes även med pollenprov 
från stick högre upp i urnorna. Dessa resulterade 
dock i ett så lågt pollenantal att de inte räknades.

Sammantaget har 28 grav- och offerurnor från 
tre lokaler inom E22-projektet, Kråkeslätt, Sock
engränsen och Gualöv, undersökts med hänsyn 
till makrofossil. Av dessa har 15 urnor samt 12 
prover från kantkedjor, omgivande sediment och 
markhorisonter undersökts pollenanalytiskt. Av 
urnorna presenteras emellertid endast 7 gravurnor 
från Gualöv och en offerurna från Kråkeslätt, på 
grund av de övrigas mycket ringa polleninnehåll. 
En pollenstege från den bevarade högen vid Gual
öv analyserades dessutom, eftersom de proverna 
ansågs ligga skyddade och då kunde förväntas ge 
en relativt säker bild av lokalmiljön vid högens 
uppförande. Dessutom har ett pollen- och ett växt- 
makrofossilprov från en brunn daterad till ca 800 
f. Kr., från lokalen Västra Åkern (Björk m. fl. 
2005) analyserats och används här som jämförel
se vid de paleoekologiska tolkningarna.

Närmare 100 fragment av förkolnat trä har 
vedartsanalyserats och dessutom 14C-daterats. 
Träkolsfragmenten tillvaratogs i samband med ut
sorteringen av makrofossil eller direkt i fält. I fält 
strävade man efter att ta fragmenten i väl definie
rade kontexter som t.ex. i härdar eller direkt un
der större stenar i botten på anläggningar. Jag har 
strävat efter att ta åtminstone 20 fragment från 
varje prov för att få en uppfattning om vedarts- 
sammansättningen och för att kunna välja vedart 
för 14C-datering.
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ANALYSER

Det analyserade materialet från urnor och mark
prover utgjordes av relativt välsorterad silt. Sedi
menten var helt torra och det stod redan från bör
jan klart att endast förkolnade växtdelar skulle 
vara bevarade och att pollenbevaringen i de flesta 
fall var mycket dålig. Prepareringen av makropro- 
verna följde standardmetoder med flottering i vat
ten och dekantering ner i en sikt med 0,5 mm 
maskvidd, där det kvarvarande materialet skölj
des noga och torkades. Analyserna utfördes på 
torr substans, undantaget brunnsprovet som ana
lyserades vått under mikroskop. Taxonomin följer 
Krok m. fl. (2001).

Prepareringen av pollen följde standardmeto
derna enligt Moore m.fl. (1991), och inkluderade 
dekantering av grovt minerogent material, silning 
genom 250pm-nät och kemisk behandling med 
HC1, NaOH, HF, H,S04 och ättiksyraanhydrid 
samt slutlig inbäddning i lätt rödfärgad glycerin 
på objektglas. Analyserna genomfördes vid 500x- 
1250x förstoring. Taxonomin följer Moore m. fl. 
(1991).

Vedartsanalysen på träkol har utförts av Tho
mas Bartholin, Hamburg, förutom på materialet 
från brunnskaret vid Västra Äkern (Björk m. fl. 
2005), vilket analyserades av Hans Lindersson, 
Lund. Brunnen analyserades med avseende på 
makrofossil av Annine Moltsen, Köpenhamn, och 
med avseende på pollen av Nils-Olof Svensson, 
UV Syd. AMS-dateringar har utförts av BETA 
Analytic Inc., USA och Angströmlaboratoriet, 
Uppsala universitet.

RESULTAT

Utbytet av såväl pollen (fig. 1) som makrofossil 
(fig. 2) var, med ett fåtal undantag, lågt. Endast i 
två gravurnor från brandgravarna A474 och A8653 
vid Gualöv, påträffades identifierbara makrores- 
ter, vilka har identifierats som sädeskorn och nå
got som möjligen kan vara fragment av bröd. I ett 
flertal gravurnor påträffades förkolnade rester som 
kan härstamma från säd, men som ej med säker
het kunde bestämmas. I ett antal anläggningar på 
platserna Kråkeslätt, Sockengränsen, Arups Nor- 
revång, Hunneberget och Hammar påträffades 
mindre mängder sädeskorn och ogräsfrön. Från 
Södergård var utbudet lite större och dessutom på
träffades en landsnäcka, Vallonia sp., i gravurnan 
från brandgraven A21003 från Gualöv.

Ett antal pollenprov gav emellertid positivt re
sultat och utbytet var så pass stort att tolkningar 
kan göras från urnor både från Gualöv och Sock
engränsen och även ett kärl från Kråkeslätt. Ge
nomgående för alla kärl är att ljungpollen är en 
framträdande komponent, ofta runt ca 40 % av 
pollensumman. Tall (Pinus), björk (Betula), al 
(Alnus) och hassel (Corylus) är också vanliga, lik
som nejlikväxter (Caryophyllaceae), gräs (Poace- 
ae), svartkämpar (Plantago lanceolata), maskros/ 
fibbla (Lactucoideae) och gråbo/malört (Artemi
sia). Ett visst mått av moderna föroreningar och 
långflyktspollen är att vänta i alla pollenprov och 
förhistoriska prover med enstaka fynd av t.ex. 
gran, som i A7761 vid Kråkeslätt och A23399 vid 
Gualöv, ska därför inte regelmässigt förkastas. 
Fynden av pollen från bovete (Fagopyrum escu- 
lentum) i gravurnan i A7475 och i ett markprov 
taget under stenpackningen A7411 från Socken
gränsen är däremot mer besvärande. Bovetet in
fördes till Europa först på medeltiden (Engelmark 
& Viklund 1990) och fynden tillsammans med 
den, jämfört med övriga prov, ovanligt höga pol
lensumman (N= 981), gör att man bör betrakta 
detta prov med försiktighet. Troligen är en del av 
de pollen som påträffats i dessa prov moderna, 
nedförda genom olika typer av markprocesser 
som bioturbation och regnvatteninfiltration.

Sädesslag är till största delen självpollinerade 
och sprider vanligen mycket små mängder pollen. 
Även i prover tagna ute på åkrar är det normalt 
endast ett par procent av den totala pollensum
man som utgörs av sädesslag (Vuorela 1973). Även 
om man inte kan utesluta att de härstammar från 
närbelägna odlingsytor, är därför förekomst av 
sädespollen i gravurnor tecken på att de kan ha 
följt med något som nedlagts vid begravningen. 
Exempelvis kan man tänka sig bröd eller hela ax. 
Fynden av kornpollen under den yttre stenringen i 
graven vid Sockengränsen (Petterson denna vo
lym) och under ett par gravurnor, kan då ses som 
tecken på att hanteringen av gravgåvorna skedde 
på plats och att ax, medvetet eller omedvetet, fal
lit ned i konstruktionen.

Vedartsanalyserna (fig. 3) överensstämde väl 
med pollenanalysen i fråga om funna träslag, för
utom vad det gäller ask, asp och alm. Ask och asp 
påträffades endast vid vedartsanalysen och alm 
endast vid pollenanalysen. Vad gäller Pommoide- 
ae, dvs. träslag inom ros-familjen -1.ex. rönn, hag
torn och apel, som påträffades vid vedanalysen, så
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E22 Gualöv bronsålder
Alla Pollenprov V

Sporväxter

Figur 1. Diagram över pollenanalyser av urnor och anläggningar.
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Kr A4044 1

Sö A2584 3 1 1

Sö AG3692 7 4 3 10 ? 1 1

Sö 4080 1 6 1

Sö AS397 1 2

Sö A4042 40 2 1

Sö AS630 2 1

Sö AS3586 10 50 1

Sö AS1719 1 7

Sö AS2423 3 2

Sö AS1485 1 2 2 4

Sö AS1573 1 1

Sö AS2384 1 10 3 28

Sö 3398 1 1 1 1

Sö AS1543 1

Sö AS1474 18 16 1

Sö AS2384 7 5 3 100

Gu 474 15 3 2

Gu 8653 4 1 1

Gu 2103 1

Hu 34057 4 x

Hu 34565 1 x

Ha AH1872 2 x

ÅN 2AG4583 1 1 1 1

ÅN 2AS1871 1 1 1

Sö 1386 7 14 1

Sö AS280 7 14

Sö A3357 3 2

Sö AS4235

ÅN S278 1

ÅN 2AS1782 1

ÅN 2AS1821 1

ÅN 2AS1830 16

Figur 2. Växtmakrofossil som påträffades vid undersökningarna.
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motsvaras den sannolikt av Rosaceae cf. Sorbus 
(rönn eller oxel) i pollendiagrammet. Det vanligas
te trädslaget både i fråga om antalet träkolsfrag- 
ment och vad det gäller förekomst i antalet gravar 
är björk. Tall och ask kommer därefter. Dock är 
ask endast funnet i 5 prover medan tall är funnet i 
18. Hassel, asp och al förekommer i 4 till 6 prover 
och lind och Pommoideae i 1-2. Ljung är noterat 
vid 7 tillfällen, men är troligen underrepresenterat, 
då jag vid undersökningens början ej plockade 
ljungkvistar i tron att det var förkolnade rötter.

AMS-dateringar utfördes på 97 vedartsbe- 
stämda träkolsfragment, ett sädeskorn och fem av 
okänd typ. Resultaten är presenteras i fig 6 och är 
indelade efter lokal och ålder.

Vid lokalen Västra Åkern påträffades ett 
brunnskar, vilket vedartsbestämdes till al, troli
gen klibbal (Alnus glutinosa), fyllt med organiskt 
sediment (Björk m. fl. 2005). Dateringar på såväl 
brunnskaret som på ett hasselnötskal från en av 
de nedersta nivåerna i sedimentet, visade att brunn- 
nen använts och byggts under den senare delen av 
bronsåldern. Emellertid visade det sig att brunns
karet fick en högre ålder än dess innehåll, 830- 
760 f. Kr. respektive 770-400 f. Kr. vid 2a. Både 
pollen och makrofossil var här välbevarade, vilket 
gjorde det möjligt att få goda analysresultat. Pol
lenanalysen (nedersta nivån i fig. 1) visar på ett 
stort inslag av ruderater, som är snabbt etableran
de växter, ofta benämnda skräpmarksväxter, och 
ogräs som t.ex. Rumex acetosa/acetosella (bergs- 
/ängssyra), Plantago lanceolata (svartkämpar), 
Chenopodiaceae (mållor) och Artemisia (malört). 
Ett pollenkorn av Triticum-typ (vete), sju av 
Hordeum-typ (korn) och två Cerealia undiff. 
(odefinierat sädeskorn) påträffades. När det gäller 
trädslagen dominerar Betula (björk), Alnus (al) 
och Corylus (hassel) kraftigt och utgör tillsam
mans med andra lövträd och Pinus (tall) ca 45% 
av den totala pollensumman. Ca. 15% av pollen
summan utgörs av Caluna vulgaris (ljung), vilket 
stödjer teorin om att ljungpollenkornen i gravur
norna från Gualöv och Sockengränsen verkligen 
är samtida med själva begravningarna och inte se
kundärt infiltrerade.

Växtmakrofossilundersökningen av material 
från brunnen gav även den en stor andel ruderater 
och ogräs, t.ex. Polygonum aviculare (trampört), 
Chenopodium album (svinmålla) och Persicaria 
lapathipholia (pilört) och visade allmänt på en öp
pen gräsmark. Intressant var även att den innehöll

vinterägg av Dafnia (hoppkräfta) vilket visar att 
den stått oövertäckt en längre tid. Bland hushålls- 
växterna påträffades bland annat Linum usitatis- 
simum (lin), Camelina sativa (oljedådra) och Pa- 
nicum miliaceum (hirs).

TOLKNINGAR
BEVARING OCH TROVÄRDIGHET

När man analyserar ett material som detta måste 
man vara medveten om att olika pollenkorn och 
sporer har mycket olika storlek och väggtjocklek 
och därmed reagerar mycket olika i destruktiva 
miljöer. Till exempel har pollen av gruppen fibblor/ 
maskrosor en tjock skulpterad vägg som ofta beva
ras, lind har förtjockade porer som klarar sig länge 
och ormbunkar är så härdiga att de ofta är kvar 
när allt annat är borta. Olika pollen är dessutom 
olika lätta att känna igen. Tall- och granpollen 
har till exempel luftsäckar som går att känna igen 
även i mycket koroderat tillstånd och nejlikväxter
na har så många porer att även små fragment blir 
lätta att identifiera. Pollen av björk och hassel dä
remot, vilka i normalbevarat tillstånd är lätta att 
identifiera, kan vid sämre bevaring bli näst intill 
omöjliga att särskilja. Alla växter är dessutom inte 
lika effektiva på att sprida sina pollen. Tallen spri
der till exempel miljontals pollen högt upp och 
speciella luftsäckar gör att de flyger extra långt, 
medan vitsippor har få pollen och dessutom är in- 
sektspollinerade.

Om man arbetar med dåligt bevarade pollen är 
det därför bra om man har välbevarade prov från 
en närliggande sjö, mosse eller, som i det här fal
let, en samtida brunn att jämföra med. Brunnen 
från Västra Åkern kommer alltså här att fungera 
som en sorts stabilare grund, med vilka de övriga 
resultaten kan jämföras.

GRAVPLATSER

Pollen- och makrofossilanalyserna från gravar och 
markprofiler har, trots det generellt låga utbytet, 
gett oväntat bra resultat som leder fram till flera 
intressanta slutsatser. Fynden från gravurnorna 
liknar i stora drag fynden från de prov som är tag
na från öppna anläggningar, som t.ex. marklager 
och under högar; de innehåller en stor andel av 
träd och buskar med andelar som stämmer väl 
överens med vad som kan förväntas från bronsål- 
dersprov, samt en mindre andel gräs och örter.
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Det första som slår en när man betraktar pollen
diagrammen (fig. 1) är att andelen ljungpollen är 
hög. Ljungen är inte helt dominerande, det har 
även funnits en relativt stor andel gräs, men ljung
markernas första utbredning i området är ändå ti
digare än vad som förväntats (se nedan). Därför är 
det ett bra stöd för tolkningarna att även brunnen 
vid Västra Åkern uppvisar ett ungefär lika stort 
inslag av ljung som markproverna och de bäst be
varade proverna från urnorna, samt att förkolna
de vedrester som troligen var ljung (ljungved är 
svårbestämt i förkolnat tillstånd) var ett vanligt 
inslag i gravurnorna och brandlagren samt brand
groparna. Ljungmarkernas stora expansionsperi
od anses vara beroende av det expanderande be
teslandskapet (Odgaard 1994). I det här området 
bör utvecklingen av beteslandskapet ha varit un
gefär samtida med det i Ystadområdet, alltså i 
yngre bronsåldern (Berglund 1991). Att det i nord
östra Skåne har utbildats en gräs- och ljungmark 
så tidigt som i mitten på bronsåldern och kanske 
till och med så tidigt som i början av äldre brons
ålder, kan bero på lokala, geologiska faktorer. 
Med tanke på att de lokala markförhållandena 
karaktäriseras av en ganska näringsfattig sand 
med ett tunt lager forna, har det antagligen inte 
krävts särskilt många års röjning och bete för att 
marken skulle utarmas så pass att ljungen har trätt 
in som marktäckare tillsammans med gräs.

Det är dessutom gott om exempel på örter som 
ofta är associerade till kulturmarker. Till dessa 
hör bland andra nävorna, svartkämpar, måror, 
brudbröd och, inte minst, sädesslagen. När det 
gäller örterna är det troligast att dessa växt på 
platsen och gynnats av ett markutnyttjandet som 
innebär trampning och röjning samt, om det gått 
boskap på platsen, i viss mån även gödsling. Frå
gan är dock om sädesslagen har varit lokala eller 
om de förts dit från annat håll. Under högen vid 
Sockengränsen fann man en yta som var täckt 
med åderspår (Pettersson 2003; denna volym), 
men inga pollen eller förkolnade fröer gick att 
identifiera från de prover som togs.

Ett ytterligare tecken på att nordöstra Skåne 
dominerats av en, kulturpräglad öppen miljö är 
fyndet av en grässnäcka (Vallonia cf. pulcbella) i 
gravurnan i graven A21003 (se Arcini, Höst &C 
Svanberg denna volym). Det finns tre svenska ar
ter i detta släkte och alla föredrar öppna marker 
med kort gräs eller sanddyner (Kerney m. fl. 
1994).

OM BRÖD

I ett stort antal av urnorna påträffades små frag
ment av ett poröst, förkolnat material. Liknande 
material har hittats ett flertal gånger och är i vissa 
kontexter till och med vanliga (Hansson 1994). 
Vad materialet skulle bestå av är hittills inte känt, 
men misstankar har väckts om att det skulle kun
na röra sig om förkolnade fekalier eller kanske 
bröd (Hansson 1998). Vad finns det då för anled
ning att tro att det i det här fallet skulle röra sig 
om bröd? Det finns tyvärr inga bevis, men gott om 
indicier. Till att börja med kan man avfärda feka- 
lieteorin som osannolik; benen i urnegravarna var 
över lag mycket väl rensade från träkol från brän
ningen. Att då fekalier, som knappast kan ha stått 
för mer än någon procent av den totala vikten, 
skulle stå för mer än 50 % av den totala mängden 
bränt material i flera makroprovet verkar inte tro
ligt. Troligare är då att fragmenten kommit dit i 
efterhand och tankarna rör sig då genast mot grav
gåvor eller offer, där de förkolnade resterna suttit 
på eller varit en del av det man nedlagt. Vilka ty
per av brända produkter kan man då tänka sig att 
fragmenten har varit en del av? Vad vi vet är att 
förutom de brända fragmenten har även förkolna
de sädeskorn påträffats. En förklaring till att för
kolnade sädeskorn påträffas är att man kan ha 
rostat dem för att lättare kunna tröska dem eller 
för att de ska bli smakligare (Engelmark & Vik
lund 1990). Dock har det i försök visat sig att det 
är svårt att få röstningen att stanna i ett läge där 
sädeskorn blir förkolnade på ett sådant sätt att de 
går att identifiera (Mats Regnell, personlig kom
mentar). Vad som emellertid är vanligt är att bröd 
som bakas på en häll eller över öppen eld blir svett 
i kanterna. Om en bit av ett sådant bröd lades ned 
i en grav i ett sandområde som det vid Gualöv, 
skulle efter några år endast de svedda kanterna, 
med eventuella brända sädeskorn finnas kvar.

Att ovedersägligt kunna bevisa detta verkar 
emellertid för närvarande vara svårt. Hittills finns 
i Sverige inga otvetydiga rester av bröd som är da
terade till bronsåldern (Hansson 1998). Emellertid 
har sådana hittats på kontinenten (Fechner 1991) 
och misstänkta brödfragment daterade till 1500- 
1000 f. Kr är funna i Vrå, Uppland (Hansson 
1994). Möjligen skulle en lipid- och proteinanalys 
kunna användas för att skilja ut bröd (Hansson 
1994). Lipidanalys och proteinanalys kan använ
das för att särskilja olika organiska material med 
utgångspunkt från vilka fettsyror och proteiner
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som finns bevarade (Hansson 1994). ESR (Elec
tron Spin Resonance) kan användas för att avgöra 
vilken högsta temperatur ett material blivit utsatt 
för (Hansson 1994). Det skulle kunna skilja ut 
material som varit med vid kremeringen från så
dant som tillagats över öppen eld eller i en ugn.

LANDSKAPET KRING GRAVPLATSERNA

När det gäller det omgivande landskapet får man 
i brist på tidigare analyser av Kristianstadsslättens 
paleoekologiska utveckling under bronsåldern 
förlita sig på jämförelser med brunnen vid Västra 
Åkern (Björk m. fl. 2005) och undersökningar 
från liknande områden, främst Ystadområdet 
(Berglund 1991). Att just Ystadområdet lämpar 
sig speciellt väl beror på att även det är ett kustnä
ra slättlandskap och att det ligger relativt nära. 
Det finns dock en del skillnader, bland annat är 
Kristianstadslätten mycket flack medan det kust
nära Ystadområdet snarare är kuperat. Vidare be
står jordmånen på Kristianstadslätten till stora 
delar av sandjordar medan Ystadområdet domine
ras av lermarker.

Det finns naturligtvis en svaghet i att endast ett 
prov har analyserats från E22-projektet, men det 
uppvägs till en del av att såväl pollenanalysen som 
växtmakrofossilanalysen har gett mycket goda re
sultat och att bra dateringar har erhållits i gravar 
och i brunnen. Hur väl resultaten speglar närmil
jön beror på analysmetoden. Växtmakrofossil ger 
en bild av den vegetation och de aktiviteter som 
funnits i brunnens absoluta närhet. Växter från 
brunnskanten och ett tiotal meter bort bör repre
sentera 90-95% av den naturliga vegetationen, 
men eftersom människor varit närvarande får man 
även förvänta sig ett visst antropogent inslag i form 
av mer eller mindre medvetet nedlagda, främman
de växter. Pollen ger en vidare bild av omgivning
en och representerar ett område runt brunnen med 
en radie av ca 500 m (Broström 2002).

Pollen och växtmakro från brunnen ger en 
samstämmig bild av ett öppet kulturlandskap med 
brunnen belägen på en väl upptrampad yta. Träd
vegetationen har varit präglad av lövträd som 
björk, al och hassel. Eftersom inget tallkol från 
E22-området har daterats till en tidsperiod yngre 
än 2800 f. Kr. är den tall som förekommer i pol
lendiagrammet (fig. 1) med stor sannolikhet lång- 
flyktspollen, kanske från inlandet eller högre be
lägna platser som Fjälkinge Backe och Ivö Klack.

Risväxter och örter utgör ca 60 % av pollensum
man, vilket tyder på ett mycket öppet landskap. 
Datorsimuleringar (Broström m.fl. 1998; Sugita 
m. fl. 1999) visar att en så pass hög andel öppen- 
marksarter motsvarar en 60%-ig öppenhet. La
gerås (2003) noterar att även om resultaten inte är 
direkt överförbara till brunnsprover, så ger de en 
fingervisning om en ganska intensiv markanvänd
ning. Den höga halten av ljungpollen och ljung
frön är, som tidigare nämnts, en indikation på att 
marken brukats ganska hårt och utarmats (Mal
mer 1965; 1968; Haaland & Kaland 2002). På 
Gualöv förekommer ljungkol daterat redan till 
övergången mellan senneolitikum och äldre brons
ålder, vilket tyder på att marken redan då var 
känslig för störningar och lätt utarmades.

Av de örtpollen som påträffas är vanliga betes
marks- och ruderatväxter mest frekventa. Rudera- 
ter, dvs. skräpmarksväxter, gynnas av mänsklig 
aktivitet som rör om och blottar bar jord. Mållor, 
gråbo, trampört och groblad är några exempel. 
Makrofossilen visar en kraftig dominans av rude- 
rater i området närmast brunnen, med trampört, 
svinmålla och pilört som de mest framträdande. 
Den måttliga mängden av sädespollen visar att 
markerna i närheten snarare varit använda för 
bete än odling.

Odling har kunnat beläggas på ett flertal plat
ser utmed E22:an genom förekomsten av pollen, 
förkolnade sädeskorn, linfrön och oljedådra. Även 
nyttoväxter som hallon, svartsenap och hasselnöt
ter har påträffats. Dessa har samlats till mat och 
olja och bestånden har säkert främjats, även om 
inte någon regelrätt odling skett. Bland nyttoväx- 
terna ska inte heller åkerbindan glömmas. Nyman 
(1868) skriver i ”Utkast till svenska växternas na
turhistoria II” att ”Åkerbindans ’frön likna Bok- 
hvetets både till utseende och smak och äro an
vändbara till mat, ehuru de för den besvärliga in
samlingen mest lemnas åt foglarne.”

Lin och hirs påträffades i brunnen, vilket är att 
beteckna som mycket intressant då det rör sig om 
mycket tidiga förekomster. Fynd av lin i svenska 
bronsålderslager har tidigare publicerats endast en 
handfull gånger (Karlsson m. fl. 1995). Linets his
toria i Sverige ansågs fram till 1990-talets början 
ha sitt ursprung någon gång under järnåldern. I 
mitten av 1990-talet utkom dock fyra publikatio
ner med lin daterat till sen bronsålder; från Skum
meslöv i Halland (Larsson 1993), från Vistad i Öst
ergötland (Larsson 1993), från Sallerup utanför
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Malmö (Lindahl Jensen m.fl. 1995) och från Stock
holm (Karlsson m. fl. 1995). De danska fynden in
skränker sig till ett avtryck i keramik (Robinson 
1993). Enligt Robinson (1993) var linets använd
ning snarare som mat och möjligen för framställ
ning av linolja, än som fiberväxt för produktion av 
textilier. Welinder m.fl. (1998) anser dock att det 
inte går att avgöra för vilket ändamål det odlades. 
Linsorter lämpade för fiberframställning påträffas 
i sydskandinavien först under yngre germansk tid 
(Robinson 1993) och de äldsta fynden av linnetyg 
är daterade till 200-talet e. Kr.

Hirs har endast hittats ett fåtal gånger i Sveri
ge, och då uteslutande i bronsålderskontexter 
(Engelmark & Viklund 1990). Av de fynd som ti
digare gjorts utgörs två av avtryck i keramik 
(Hjelmqvist 1955), ett frö funnet i Bjäresjö i södra 
Skåne (Lindahl Jensen m.fl. 1995) och två i Hovs- 
haga i Växjö sn (Högrell & Skoglund 1996). Möj
ligen är det fåtal frön vi hittat hittills inte en indi
kation på inhemsk odling, utan ett tecken på kon
takter med Danmark. För detta talar det större 
antalet danska fynd. Hirs har i Danmark påträf
fats i tidig bronsålder och det blir vanligare under 
den senare delen av bronsåldern. Att hirsen sena
re försvinner ur odling kan bero på ett försämrat 
klimat, eftersom den är relativt värmekrävande 
(Welinder m. fl. 1998). Efter det att hirsen för
svinner som odlat sädesslag återkommer den inte 
till Sverige förrän i sen historisk tid, kanske så sent 
som på 1600-talet, då vi har de tidigaste skriftliga 
beläggen för att arten odlas här (Nordstedt 
1920).

TRÄKOL

Att kunna använda väldaterade vedartsbestämda 
träkolspartiklar för att underlätta paleoekologiska 
tolkningar har visat sig vara en oväntat värdefull 
spin-off effekt av att så många arkeologiska an
läggningar har daterats med hjälp av l4C-analys av 
träkol. Vid undersökningarna längs E22:an har ett 
100-tal 14C-analyser utförts. Flertalet av dessa har 
utförts på träkol utplockat i samband med makro- 
fossilanalysen och som regel är träkolsfragmenten 
även vedartsanalyserade, vilket klart underlättar 
tolkningen av materialet (fig. 3). Vid vedartsanalys 
strävar man efter att få åtminstone 20 vedartsbe
stämda bitar från varje prov som ska dateras, vil
ken medför att det förutom de vedartsbestämda 
kolfragment med direkta dateringar, även finns en

stor mängd (>1000 st) vedartsbestämda kol frag
ment med indirekta dateringar.

Det finns ett flertal felkällor och problem vid 
14C-analyser som man måste ta hänsyn till. En av 
de viktigaste när det gäller träkol är vedens egen
ålder, det vill säga att en årsring i mitten av ett 
träd är äldre än en årsring vid ytan. Eftersom oli
ka träd blir olika gamla blir vikten av att utföra 
vedartanalys på träkolet före dateringar uppen
bar. Till exempel blir hassel sällan äldre än 100 år, 
medan en ek lätt blir över 500 år (Holmåsen & 
Hylander 1989; Mossberg &c Stenberg 2003). 
Även risken för inblandning av träkol som tillhör 
en annan händelse än den man avser att datera 
måste man ta hänsyn till. Exempelvis kan maskar 
och grävande insekter orsaka att träkol förflyttas 
genom jordlager av olika åldrar. Till slut finns na
turligtvis också den rent statistiska osäkerheten 
vid själva analysen, som gör att dateringarna 
sprids över ett längre tidsintervall.

Trots felkällorna är det möjligt att göra flera 
intressanta iakttagelser. Det man först kan iaktta 
(fig. 4) är att alla träkolsfragment av tall som da
terats är äldre än ca 2 800 f Kr (ca 4800 cal. BP). 
Notera också att få träkolsfragment av andra trä
slag förekommer före denna tidpunkt. Eftersom 
tall ofta är kraftigt överrepresenterat i pollenana
lyser på grund av att pollenkornen är härdiga, 
lätta att känna igen och dessutom sprids i mycket 
stora mängder, är de här analyserna värdefulla, då 
de ger stöd för att tall under den här tiden domi
nerade skogsvegetationen i området.

Efter ca 2800 f. Kr. verkar tallen försvinna helt 
från landskapet i området. Tallförekomster note
ras visserligen i de pollenanalyser som gjorts även 
från senare tider (fig. 1), men med den här infor
mationen verkar det troligast att dessa förekom
ster härrör från långflykt, kanske från platser 
längre inåt landet.

De daterade fragmenten av träkol från gravplat
sen vid Gualöv avspeglar två huvudfaser, period 1- 
2 (fig. 5). Den tidiga fasen, period la-b, definieras 
av tallkolsfragment med dateringar mellan ca 
3900-2900 f. Kr. Tall förekommer mycket spar
samt i proverna från E22-an, utom i prover från 
Gualöv och från Arup, där de istället är vanliga. 
Tallfragmenten från Årup är vanligen tagna i här
dar eller andra typer anläggningar och är till störs
ta delen väl knutna till mänskliga aktiviteter som 
avspeglar ett flertal kortvariga bosättningar under 
tidig- till mellanmesolitisk tid, ca 9300-5700 f. Kr.
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Figur 3. Vedarter. Av de vedartsanalyserade träkolsfragment som på
träffades inom E22-projektet har ett stort antal kunnat hänföras till oli
ka bronsålderskontexter, antingen genom en direkt 14C-datering eller via 
kontextuellt samband. De prov från Gualöv, Sockengränsen och Krå- 
keslätt som är placerade över den streckade linjen är tagna i botten
lagret av gravurnor, övriga prov togs i andra typer av anläggningar och 
markprofiler.

(Nilsson & Hanlon 2006). På Gualöv är träkolet 
från tall betydligt yngre och är daterat till tidig- 
och mellanneolitisk tid. Genom typologisk date
ring (Arcini, Höst & Svanberg denna volym; 
Brorsson & Hulthén denna volym) av gravurnor
na och 14C-dateringar på brända ben från samma 
urnor som två av tallfragmenten påträffats i, syns 
det dock tydligt att tallkolsfragmenten inte kan 
knytas till gravbålen, utan att det istället rör sig 
om en sekundär inblandning. Att inblandningen 
skulle ha skett i samband med likbränningen ver
kar inte troligt. Det troligaste är därför att tall
fragmenten funnits i den omgivande jorden runt 
själva graven och hamnat i gravurnan genom de 
naturliga processer som gör att gravurnor och an
dra kärl efterhand blir jordfyllda efter nedsätt- 
ningen i marken.

Vad kan då ha orsakat den mycket höga kon
centrationen av tallkol på just den här platsen? 
Möjligen är det så att man här kan se spåren efter 
en eller flera röjningsbränder utförda i tallskogen 
under områdets tidiga neolitisering. I tallskog är 
det dock, till skillnad från i lövskog, relativt van
ligt med naturliga skogsbränder och de uppträder 
ofta med ganska regelbundna intervall (Schimmel 
1993). Emellertid har ytterst få fragment påträf
fats på de andra platserna i närheten; endast ett

fragment vardera på Sockengränsen och Söder
gård. Att man inte finner fler tallfragment på de 
övriga platserna kan i så fall bero på att neolitise- 
ringen var lite senare på de platserna, alternativt 
att tallkolsfragmenten från Gualöv härstammar 
från naturliga bränder. Den lilla mängden träkol 
från tall på de andra platserna skulle då kunna 
bero på att tallen här sedan länge var försvunnen 
på grund av naturliga orsaker, t.ex. skillnader i 
jordarter (Gedda 2007). Eftersom inga neolitiska 
föremål påträffats vid Gualöv kan man även sluta 
sig till att området troligen var någon form av ut
mark och inte har legat i direkt anslutning till en 
boplats under tidsperioden.

Period 2 motsvarar den period då området vid 
Gualöv användes som gravplats. Träkolet i gra
vurnorna avspeglar de träslag man använde i lik
bålen och domineras av björk, men ett flertal an
dra träslag har också använts, till exempel ek, has
sel och asp. Den stora diversiteten i träslag, främst 
då om man också inkluderar materialet från Sock
engränsen, visar att det uppenbarligen inte var så 
viktigt vilka träslag som ingick i likbålet. Istället 
tog man den ved som fanns till hands, vilket i ett 
kraftigt betespräglat kulturlandskap som det här 
gärna blir just mindre exemplar av björk, ek och 
asp (Berglund 1991).
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Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cubr:4 sd12 prob usplchroń]

Årup

- Tall 9650+14
- Okänt
-Tall 9390±65B P 

Tall 8980±80BP 
-Tall 7975±70BP
- Slagg 7770±60BP
- Talf/410±40B P 
• Tall 7395.-.60BP 
-Tall 7390±50BP
- Tall 7370±50B P 
-Tall 7085±60BP 
-Okänt 7055±165BP 
-Al 6960±50BP
- Lind 6370±40BP 
-Idegran 6190±50BP

Hassel 5290-40BP 
-AI 39Ö5+50BP
- AI 3250+40BP
- Ask 2810±45BP 
-Ask 2610±45BP 
-Al 2600+45BP
- Haqtorn/vildapel/rönn 2140+40BP 
-Okant 2015+45BP
-Hassel 1950+45BP

Gualöv

-Tall 4980+40B P 
-Tall 4880+40BP
- Björk 4610+40BP 
-Tall 4580+40BP 
-Tall 4470+40B P 
"-"Tall 4310+40BP 
-Tall 4300+40BP 
^TälT 4280+40B P 
-Pommoideae 4020+4ÖBP
- Asp 3780+40BP 
-Ljung 3410+40BP
- Hassel 3080:
- Ben 3075+50BP 
-Björk 2990+40BP 
-B örk 2960+408P 
-Ben 2930+55BP
- Hassel 2920+40BP 
-Björk 2910+40BP
Ttjörk 
-Lövträd 2900+40BP
- Frö 2900+40BP
- Ljung 2890+40BP
- Björk 2860+40B P 
-Lövträd 2850+40BP 
-Björk 2840+40BP 
-Björk 2840+40BP 
-Ek 2800+45BP 
-Björk 2800+45BP 
-Björk 2800+40BP
- Lövträd 2780+40BP
- Ben 2780+45BP 
-Frö 2770+40BP

Hassel 2740+40BP
-Björk 2670+40BP 
-Ljung 2640+40BP 
- Ljung 2480+40BP
-Bark 980+40BP 

Bark 970+40BP

Årups Norrevång

-Björk 5055+40BP 
-B örk 3790+95BP 
-AI 2590+30BP 
-Björk 2580+35BP 
-AT 2545+35BP 
- Popul us tremula? 2530+45B P 
-Hassel 2440+35BP 
-Ask 2405+30BP 
-Hassel 2350+35BP

Kråkeslätt

-Fraxinus 2935+45BP 
-Björk 2895+40BP 
-Ek 2890+45BP 
-Fraxinus 2875+45BP 
- Fraxinus 2870+40BP 
-Fraxinus 2795+45BP 
-Fraxinus 2495+45BP

Sockengränsen

- Ben 3330+70BP 
-Ben 3245+42BP
- Ben 3190+42BP
- Lind 2875+45BP 

Hassel 2620+4069

lOOOOCalBC SOOOCalBC CalBC/CalAD

Al 2465-45BP
- Al 2445±45BP
- Björk 2435+40BP
-Björk 1475+40BP -å-[...

Södergård

-Vete 3090+50BP
-Hassel 2990+40BP
- obest vedart 2960±40B P
-Björk 2560±60BP 
-Vete 2530±40BP 14-
- V ete 2520+40B P Vå-
- Ek 2470+50BP
- Ek 2420+40BP Vå
-Ek 2410+40BP -vå-
-AI 2350+40BP
- Cereal i a sp 1870±40BP
-Al 1780±40B P

Hämmar

- Pommoideae 3580±40BP
-Hassel 3550+40BP
-Hassel 2510+40BP -iSe-
- Pommoideae 2430+40BP 14
- L i nej 215,01606 P , —

10000CalBC SOOOCalBC CalBC/CalAD

Calibrated date

Tidsintervallet under vilket gravfältet använ
des är inte helt självklart och tolkningen kan inte 
bli helt entydig på grund av de felkällor som man 
kan förvänta sig av 14C-analyser. Först och främst 
kan vi utesluta de analyser som är gjorda på bark 
och som gett dateringar runt 1000 e. Kr. Dessa 
togs i stolphål som man först trodde var en del i 
konstruktionen av de kulthus eller husgravar som 
hittades på platsen, men som nu anses vara spår 
efter vikingatida aktiviteter (Arcini m.fl. denna 
volym). Den sista dateringen på ljung utesluts ock
så, då den kommer från en nedgravning i toppen 
på högen A1600 och tydligt representerar en sena
re period av användning. De dateringar som ligger 
inom period lb hör antagligen mer ihop med de ti
digare röjningsbränningarna och är då en fort
sättning på den hävd som påbörjades redan under 
tidigneolitikum. Det sista av dessa prov är dessut
om funnet i en gravurna som typologiskt kan da
teras till bronsåldern (Brorsson & Hulthén denna 
volym). Ett medföljande bronsföremål visar dess
utom att det daterade träkolet är flera hundra år 
äldre än innehållet i urnorna (Arcini m.fl. denna 
volym). Av dateringarna på träkolsfragment från 
ytterligare två gravurnor i samma grav blev den 
ena neolitisk och kan tack vare de typologiska be
visen bortses ifrån, och den andra föll inom det 
förväntade tidsintervallet.

Kvar blir då 23 14C-analyser som kan anses re
presentera den tid då platsen användes som grav
fält. Vid en snabb titt på de kalibrerade datering-

Calibrated date arna ser gravplatsen ut att ha varit använd under
Figur 4. 14C-dateringar av vedartsbestämda träkolsfragment. tiden från ca 1400 f. Kr. till ca 750 f. Kr., alltså
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Figur 5. Vedartsfaser 1a, 1b och 2. Förenklat diagram som 
visar att aktiviteterna vid Gualöv kan delas in i tre faser.

närmare 650 år. Det är dock intervallets maxvär- 
de och om man istället undersöker intervallets mi- 
nimivärde finner man att det minsta värde inter
vallet kan anta med en standardavvikelse på 2o 
istället blir 1100-850 f. Kr., vilket motsvarar en
dast 250 år. Vilket värde är då det som kommer 
närmast verkligheten? Knappast 650 år i alla fall. 
Man får komma ihåg att alla dateringar sprider 
sig efter en normalfördelning över den kurva som 
14C-analyserna kalibreras mot. Även i ideala fall 
får man en spridning på hundratalet år kring 1000 
f. Kr. Det är då betydligt troligare att det mindre 
värdet motsvarar den verkliga brukningstiden. 
Man måste också tänka på att rent statistiskt bör 
minst en av dateringarna ligga utanför 2a-inter- 
vallet och 1 av 3 ligga i utkanterna av lo-interval- 
let. Det medför att dateringarna har en naturlig 
tendens att sprida ut sig. Ett exakt värde går där
för inte att komma fram till, men en användnings
tid för gravfältet på mer än 300-400 år är inte 
nödvändig för att skapa en serie dateringar med 
motsvarande spridning.

Vad som är intressant är också att vi kan sätta 
en ganska säker sluttid för användandet. Vi har 
nämligen tur i och med att de sista dateringarna 
hamnar mitt i ett avsnitt av kalibreringskurvan 
som är mycket brant, vilket medför att dateringar
na får mycket snävare intervall. Det sista provet är 
dessutom en bit ljung, vilket betyder att vi inte be
höver ta så stor hänsyn till vedens egenålder. Med

hjälp av 14C-kalibreringsprogrammet OxCal kan 
man utföra flera statistiska analyser för att avgöra 
inom vilket tidsintervall en grupp händelser kan ha 
inträffat. Här har jag använt funktionen Query: 
Last för att göra en statistisk analys av slutfasen. 
Figur 6 visar sannolikheten för när man upphörde 
att använda gravplatsen beräknad utifrån de 9 
yngsta dateringarna. Vi antar här att de två sista 
dateringarna har hamnat förskjutna mot den yngre 
sidan av konfidensintervallet och att de egentligen 
hör ihop med de 7 övriga. Vi får här en hög sanno
likhet för att den sista begravningen skedde 850±45 
år f. Kr. Med en högsta egenålder på björk på 60 år 
(se bl.a. Holmåsen & Hylander 1989; Mossberg & 
Stenberg 2003) kan vi sluta oss till att den sista be
gravningen absolut inte kan ha skett efter 750 f. Kr. 
Om vi istället antar att de två yngsta dateringarna 
verkligen härstammar från de två sista gravbålen 
och att träkolets egenålder är försumbar, kan vi 
göra beräkningen på endast dessa två. Vi får då, 
med mycket hög sannolikhet, tecken på att slutske
det ligger i intervallet 815±43 år (fig. 7) med en 
mycket skarp topp mellan ca 830-790 f. Kr. Detta 
stämmer relativt väl med det ovan föreslagna slut
året runt 850 f. Kr.

Träkolsfynden från Kråkeslätt är intressanta ef
tersom de uppvisar en så låg vedartsvariation. Ask 
återfinns här i fem av sju prover och i endast ett av 
de fem proverna är det inte det dominerade träsla
get. Eftersom träslaget är så pass ovanligt i de ana
lyser som utförts i samband med de aktuella under
sökningarna, endast vid tre andra tillfällen har det 
påträffats, är det möjligt att alla prov med ask från 
Kråkeslätt motsvarar en enstaka händelse. Till stöd 
för antagandet finns också ,4C-analyserna som, 
förutom en, samlas väl runt 1000 f Kr. Den sista 
dateringen hamnar i ett tidsintervall där kalibre- 
ringskurvan är mycket flack, vilket gör att den of
tast inte går att använda för att få en precis date
ring. När det gäller ask är det vanligen svårt att en
bart utifrån 14C-dateringarna få ett precist värde på 
grund av dess långa livslängd. Ask kan bli uppåt 
250 år (Holmåsen 6c Hylander 1989; Mossberg ÖC 
Stenberg 2003), vilket följaktligen medför att de 
träkolsfragment man daterar kan vara 250 år äldre 
än själva bålet. Den här gången kommer det dock 
att vara till hjälp. Om antagandet att det rör sig om 
en enstaka händelse är korrekt härstammar de äld
re dateringarna från de innersta årsringarna på trä
det och den yngsta från en av de yttersta, och skill
naden får inte vara mer än 250 år. Genom att plotta
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Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); lin r.4 sd:12 intr[chron]

Sampled Slut 68.2% probability 
862BC (68.2%) 801BC 

95.4% probability 
894BC (95.4%) 796BC

800BC 700BC
Calendar date

Figur 6. Beräkning av slutskedet för gravplatsen 
vid Gualöv utifrån de 9 yngsta dateringarna.

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); lin r:4 sd: 12 intr[chron]

Sampled Slut 68.2% probability
824BC (68.2%) 796BC 

95.4% probability 
887BC (1.3%) 878BC 
858BC (94.1%) 772BC

___I____I____I____I____I____I____I____I____1____I____I____I____I____I____I____I____I____L_1__J__1____I____I____I____I____I____I____I____1____I____I____L

1000BC 900BC 800BC 700BC 600BC 500BC

Calendar date

Figur 7. Beräkning av slutskedet för gravplatsen vid Gualöv utifrån samma 
dateringar som i figur 6 förutom de två yngsta, då dessa kan antas vara av 
för ung ålder.

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); lin r:4 sd:2 intrfchronl

Kr - Fraxinus 2935±45BP

Kr - Fraxinus 2495±45BP

_____I____ i____ i____ i____ i_______ I_______I_______ I_______ I_______ 1______________ 1---------- 1-----------1-----------1---------- ----------- 1-----------1-----------1-----------1---------------------- 1-----------1_______I_______I______

2000CalBC ISOOCalBC lOOOCalBC SOOCalBC 0
Calibrated date

Figur 8. Den yngsta och den äldsta av dateringarna på askved (Fraxinus) från 
Kråkeslätt.

den yngsta dateringen mot den äldsta får man ett 
intervall på endast 50 år där båda 2o-intervallen 
sammanfaller (fig. 8). Slutsatsen blir då att bålet 
tändes under perioden 800-750 f. Kr. Troligen lig
ger intervallet närmare 800 f. Kr. eftersom inte alla 
träd verkligen uppnår en så hög ålder som 250 år.

Medan träkolsfynden från Kråkeslätt tyder på 
en användning som har varit mer eller mindre 
samtida med Gualöv, verkar Arups Norrevång re
presentera en något senare fas. Att placera an- 
vändningsperioden mer precist än inom ett 400- 
års intervall, ca 800-400 f. Kr., är i det närmaste
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omöjligt på grund av den platå på kalibrerings
kurvan som uppträder just här. De två äldsta da
teringarna representerar troligen inte anläggning
arnas tillkomst, utan härrör sannolikt från tidigare 
röjningsbränningar. Även händelserna vid Sock
engränsen, Södergård och Hammar verkar ha ut
spelats under det här tidsintervallet och är alltså 
något senare än de vid Gualöv.

SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis kan man konstatera att re
sultaten från de arkeobotaniska analyserna var 
mycket givande, trots att de vid första anblicken 
verkade magra och i flera fall var svåranalysera- 
de. Ett flertal oväntade resultat framkom vid de 
paleoekologiska undersökningarna och flera av 
resultaten skulle vara väl värda separata special
artiklar. När det gäller forskningsmetodiken har 
det varit viktigt att konstatera att pollenanalys 
från gravurnor är i högsta grad intressant samt 
att vedartsanalys generellt sett bör föregå alla 
14C-dateringar.

Det är framför allt vedartsanalysen som visar 
att trädvegetationen redan runt ca 2800 f. Kr. över
gått från att vara talldominerad till att domineras 
av lövträd. I anslutning till de undersökningsområ
den i nordöstra Skåne som diskuteras här utveck
las tidigt en öppen gräs- och ljungmark med inslag 
av framförallt björk, hassel och al, troligen på 
grund av återkommande röjningar och intensivt 
bete. Med stor sannolikhet kan den här föränd
ringen av landskapets utseende dateras till äldre 
bronsålder. Pollenanalysen från brunnen vid Väs
tra Åkern, som kan dateras till yngre bronsålder, 
visar att den omgivits av en väl trampad kultur
mark med gott om betesmarks- och ruderatväxter. 
Vi kan också se att både lin och hirs förekom på 
platsen under tidsperioden, tillsammans med van
ligare sädesslag som korn och vete. Sammantaget 
visar detta att de mer slättpräglade områdena i den 
södra och mellersta delen av Vætland redan under 
äldre bronsålder kan karakteriseras som ett små- 
brutet, relativt öppet landskap präglat av omfat
tande betesmarker, men som också haft mindre in
slag av odlingsmark.
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LERAN OCH ELDEN
EN STUDIE AV KERAMIKEN FRÅN VÆTLAND

När leran mötte elden föddes keramiken. Leran, 
som fanns i människors omgivning var tidigt en 
viktig faktor i vardagen. Husväggar och golv fick 
såväl stadga som tätning av den råa, torkade leran. 
Behållare för vatten och matvaror, jäskar för dryck
er, kokkärl, fingods för ceremonier och status lik
som redskap för olika hantverk framställdes av 
den goda leran. För att leran skulle kunna bli stark 
och fungera som behållare måste den möta elden. 
Elden, som människan kunde tända och styra, har 
således även i detta sammanhang spelat en funda
mental roll för social mänsklig överlevnad.

Betraktad som en syntes av lera och eld, har ke
ramiken under minst 10000 år varit till samhälle
lig hjälp och nytta. Inte minst i tjänst hos ett, på 
olika håll i världen, spirande neolitikum (Yasuda
2002). Dock inte enbart för de levande, också för 
de döda fick keramiken en viktig roll. När elden 
gjort sitt, gavs askan och de brända benen en stabil 
och skyddad fristad i urnan av keramik. Så varak
tig att ännu efter 3000 år ligger de fortfarande 
skyddade i sin gravgömma. Detta kan arkeologer, 
inte minst de som grävt och undersökt lämningar 
från bronsåldern, vittna om. Ett därvid näraliggan
de och även exceptionellt exempel är undersök
ningen i nordöstra Skåne av delar av Vætland.

Från undersökningsplatsen vid gravfältet i Gua- 
löv till boplatsen i Arup är det 2,5 km fågelvägen. 
En resa, som på den utbyggda E22:an tar mindre 

av TORBJÖRN BRORSSON än 2 minuter med bil. På denna korta bit av vår nu-
& BIRGITTA HULTHEN tida historia döljer sig lämningar daterade från
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mellersta bronsåldern till tidig förromersk järnål
der, cirka 500-600 år av mänsklig historia. På 
dessa platser har man påträffat spår efter både var 
människorna bodde och verkade och var de visa
de engagemang för sina döda.

Fynden från de arkeologiska undersökningarna 
i Vætland, mellan Kristianstad och Bromölla, inne
håller en betydande mängd keramik, som t.ex. om
kring 50 mer eller mindre hela kärl och lock plus 
ett stort skärvmaterial. Keramiken har huvudsakli
gen påträffats som gravkärl, men från två av loka
lerna finns även boplatskeramik. Det finns ett bety
dande antal intakta eller rekonstruerbara kärl, som 
utgör basen för studiet av keramikens kronologi 
och olika begravningsseder under bronsåldern.

MATERIAL OCH MÅLSÄTTNING

Keramikmaterialet från de olika undersökta loka
lerna varierar betydligt både vad gäller kvantitet, 
kvalitet, struktur och bevaringsgrad (tab. 1). På 
Arup, en av de två boplatserna som har analyse
rats, tillvaratogs t.ex. ett rikligt skärvmaterial be
stående av 7942 skärvenheter med en total vikt av 
drygt 24 kg. En skärvenhet består av en eller flera 
skärvor med samma attribut och som sannolikt 
härrör från samma kärl.

Vid utgrävningarna av de två gravfälten vid 
Gualöv och Sockengränsen framkom däremot ett 
relativt begränsat antal skärvor, men ett stort an
tal kärl som antingen var kompletta eller möjliga 
att rekonstruera i sin helhet. Den samlade gravke
ramiken uppgår till drygt 90 kg eller 138 skärven
heter. Gravkärlen erbjuder en i flera avseende full- 
lödig information om storlek, form och utseende. 
Fakta, som i viss mån kan appliceras på boplats
materialet.

För effektivt utnyttjande av den information, 
som ett keramiskt fyndmaterial kan bidraga med,

är det nödvändigt för analyser och vidare bearbet
ning att förfoga över en detaljerad databas över re
levanta makroskopiskt iakttagbara attribut. Re
gistrering av såväl kvantitativa som kvalitativa 
egenskaper, hantverksrelaterade faktorer och ty- 
pologiska element var därför en viktig del av det 
inledande undersökningsarbetet.

Keramikens fragmenteringsgrad kan ge upp
lysning om t.ex. boplatsytors utnyttjande, kerami
kens deponeringssätt och keramikens kvalitativa 
egenskaper. Exempelvis visar keramiken från Gu
alöv och Årup tydligt, att aktiviteter inom respek
tive område påverkat storleken på skärvorna. Ett 
gravfält, som inte varit utsatt för modern plöjning 
eller annan senare markanvändning, kan innehål
la en samling välbevarade kärl. En boplats däre
mot, vars markområde utsatts för både då- och 
sentida påverkan, innehåller oftast ett i större eller 
mindre grad fragmenterat keramikmaterial. Med 
utgångspunkt i de olika materialen och de möjlig
heter dessa erbjuder, har undersökningen fokuse
rats på följande frågeställningar:

- Flur grupperar keramikmaterialen sig på grav
platserna?

- Föreligger det skillnader mellan gravurnor i 
vuxengravar respektive i barngravar?

- Varför har i vissa fall brukskeramik och i and
ra fall finkeramik använts som gravurnor?

- Hur förhåller sig keramikmaterialen på de oli
ka gravplatserna till varandra?

- Hur förhåller sig det keramiska fyndmaterialet 
från boplatserna till liknande fyndmaterial 
från gravfälten?

Den nu genomförda undersökningen har begrän
sats till keramikförande gravar och boplatsmateri
al där kärlen varit möjliga att rekonstruera i sin 
helhet.

PLATS LOKALTYP
ANTAL
skärv

enheter

VIKT

(g)
KÄRL hela 
& rekonstr.

LOCK
MINI

ATYR
KÄRL

Gualöv Gravfält 81 78187 27 8 1

Sockengränsen Gravfält 57 11812 4

Kråkeslätt Offergrop 192 4297 3 1
Årups Norrevång Boplats 118 1321 2

Årup Boplats 7942 24029 2
S:a 8390 119646 38 8 2

Tabell 1. Numerisk sammanfattning av det keramiska fyndmaterialet.
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METODER

REGISTRERING

Keramiken från samtliga undersökningsplatser 
har behandlats på samma sätt och registrerats i 
datainformationssystemet Intrasis. För samtliga 
skärvor har vikt, antal, kontextuell relation samt 
eventuellt urskiljbar kärltyp registrerats. Begrep
pet skärvenheter har använts, vilket innebär att 
skärvor, som har samma egenskaper och som san
nolikt tillhört samma kärl och har påträffats i 
samma kontext, har registrerats som en skärven
het (Hulthén 1974 s. 11). Detta förenklar registre
ringen och vissa felkällor, som exempelvis att mo
derna brott på skärvorna minimeras.

Ornerade skärvor, mynnings- och bottenpartier 
samt speciell keramik har dokumenterats i detalj 
med avseende på skärvtjocklek, magringstyp och - 
andel, ytbehandling, dekortyp, form, botten- och/ 
eller mynningsdiameter samt bränningssätt.

MIKROSKOPERING AV KERAMISKA TUNNSLIP

Ett tunnslip är ett 0,03 mm tjockt utsnitt av en 
keramikskärva. Tunnslipet undersöks i polarisa
tionsmikroskop i parallellt och korsat ljus vid för
storingar mellan 25x och lOOOx. Analysen ger 
möjlighet till bestämningar av lertyp (dock ej ler- 
mineral), mineralinnehåll i lerans grovfraktioner, 
magringens innehåll av mineral och bergarter, 
dess kornstorlekar och procentuella andel, före
komst av accessoriska mineral, diatoméer, orga
niska rester och andra föroreningar som järn och 
kalk. Vidare kan kärluppbyggnadstekniken läm
na iakttagbara spår i godset.

Sammanlagt 51 tunnslip har framställts om
fattande i stort sett samtliga kompletta eller helt 
rekonstruerbara kärl med tillhörande lock. Hu
vuddelen, 35 skärvenheter, kommer från gravfäl
tet i Gualöv, där förutsättningarna för menings
full statistisk bearbetning av materialet bedömdes 
som gynnsammast.

PROPORTIONALANALYS

Proportionalanalys ger möjlighet till klassificering 
och jämförelse av kärlformer oberoende av kärl
storlek. Detta är viktigt vid undersökning av för
historisk, ”handgjord” keramik, där två kärl ald
rig är helt identiska. Metoden bygger på idén om 
formens stabilitet (Alexander 1973, s. 46ff). Ge
nom etnografiska studier, bl.a. i Afrika, fann

Alexander att speciellt bland folk, som lever ”nära 
naturen” förändras föremålsformer och propor
tioner mycket långsamt. Detta betyder att idén om 
tings form och proportioner, oberoende av storle
ken, vanligen är någorlunda konstant när tingen 
framställts av samma händer eller inom en snäv 
krets av individer. Tillämpad på arkeologi, kan re
sultaten spegla ursprung och samhörighet mellan 
kärl gjorda av samma krukmakerska (-makare) 
eller inom en grupp av individer med samma hant- 
verkstraditioner (Hulthén 1991, s. 173ff).

Keramiken från Gualöv har indelats i sju grup
per på basis av bl.a. proportionalanalys. För att 
undvika intuitiv rangordning på grund av siffer- 
och bokstavsbeteckningar har de respektive grup
perna fått rangneutrala färgnamn.

FINKERAMIK - BRUKSKERAMIK

Keramik kan i många fyndmaterial indelas i fin- 
respektive brukskeramik. Med finkeramik avses 
huvudsakligen polerad och ornerad, oftast tunn- 
väggig keramik som kan ha fungerat som status
symbol, som t.ex. serveringskärl eller som enbart 
gravkärl. Denna typ av keramik tål oftast inte åter
kommande upphettningar över härd (jfr. kokkärl). 
Eftersom den vanligen hade ett estetiskt anknutet 
huvudsyfte var keramikgodsets materialegenska
per av sekundär betydelse och tillverkningstekni
ken således i regel förenklad. Av omagrade grov
leror byggdes kärlen, som sedan gavs dekor och en 
glänsande exteriör. I motsats härtill spelade bruks- 
keramiken en med ekonomiska förtecken viktig 
roll och tillverkades därför enligt beprövade meto
der av noggrant utvalda råmaterial för att kunna 
infria de funktionella kraven. Kärlen, ofta krukor 
i olika storlekar, hade en enkel apparition. Under 
bronsåldern var dessa kärl antingen glättade eller 
rabbade eller bådadera. Om estetiskt/dekorativa 
attribut fanns, hade dessa vanligen en praktisk, än
damålsenlig bakgrund. En viss stabilitet kan iakt
tagas vad beträffar brukskarl med goda funktio
nella egenskaper. De företer inte ändrad form och 
teknik lika ofta, som kärl vars former styrs mer av 
”mode” än av funktion. Små kärl förändras oftare 
än stora.

Det kan vara vanskligt att utifrån kärlens yttre 
egenskaper göra bedömningar beträffande kerami
kens tekniska kvalitet. Så representerade t.ex. de 
tjockväggiga, enkla krukorna under senneolitikum 
inte ett sämre eller slarvigt hantverk, som ofta har
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anförts (Selling 1946, s. 28). De var istället väl an
passade till sin funktion både i estetiskt och tek
niskt avseende. Man framställde ett kärl med ett 
specifikt kärlgods och lämplig form för det till
tänkta ändamålet. De var annorlunda därför att 
keramiken hade en annorlunda roll jämfört med 
tidigare och senare skeden. Analyser av keramiska 
tunnslip från neolitikum, brons- och järnålder 
samt medeltid har visat att keramiken i alla avse
enden motsvarade de krav som den tilltänkta 
funktionen innebar. Det finns exempelvis häng- 
kärl från både neolitikum och från vikingatid med 
mycket likartat gods. Dessa kärl har mer gemen
samt med varandra än med den övriga samtida ke
ramiken (Brorsson 2003a-b). Diskussionen om 
finkeramik respektive brukskeramik är därför 
viktig för tolkningen av grav- och boplatskerami
ken från de aktuella undersökningarna.

RESULTAT

KORNSTORLEKS- OCH 
SKÄRVSTORLEKSFÖRDELNING

Keramiken från de undersökta lokalerna har, som 
nämnts inledningsvis, varit föremål för en detalje
rad registrering för att bl.a. möjliggöra studier av 
likheter och skillnader mellan boplats- och gravke
ramik av kronologisk, typologisk eller funktions- 
mässig art. Stora skillnader föreligger mellan de

undersökta lokalerna vad gäller fyndmaterialens 
storlek och vikt (tab.l). På grund av de disparata 
statistiska analysförutsättningarna har Kråkeslätt 
och Arups Norrevång därför utelämnats. Gravke
ramiken från Gualöv och Sockengränsen redovisas 
i absoluta tal medan det stora boplatsmaterialet 
från Arup presenteras i procent.

Kornstorleksfördelning (fig. 3): I Gualöv do
minerar maximala kornstorlekar mellan 1,5-2,5 
mm. Det kvantitativt mindre materialet från Sock
engränsen har dominerande storlekar mellan 1,0- 
2,0 mm. Keramiken från Årup uppvisar samma 
värden, som de båda gravplatserna. På Årup do
minerar kärl med största korn på 1,5-2,0 mm. 
Skillnaderna mellan de olika platsernas keramik 
vad gäller kornfraktionerna är försumbara. I dessa 
avseenden är godskvaliteterna således likartade.

Skärvtjockleksfördelning (fig. 4a och 4b): 
Skärvtjockleksfördelningen i gravkeramiken från 
Gualöv och Sockengränsen tyder på två likartade 
hantverk. I både Gualöv och vid Sockengränsen 
dominerar kärl med skärvtjocklek mellan 7-9 
mm. Gualöv uppvisar ett större intervall, med 
skärvtjocklek från 3-14 mm, medan Sockengrän
sens snävare intervall ligger mellan 5-9 mm. Bo
platskeramiken från Årup visar att kärl med en 
skärvtjocklek mellan 5-7 mm dominerar. Kärl
materialet från boplatsen Årup är således mer 
tunnväggigt än gravkeramiken.

Antal 
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Figur 3. Kornstorleksfördelning i keramiken från Gualöv och Socken
gränsen.

□ Gualöv n=46

■ Sockengränsen n=25
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Antal

□ Gualöv,
N = 48

■ Sockengränsen, 
N = 23

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Figur 4a. Skärvtjockleksfördelningar.

%

■ Arup, N=304

Figur 4b. Skärvtjockleksfördelning.

Skärvtjocklek/största korn: Korrelationsanalys 
har utförts med största korn och skärvtjockleken 
som de två parametrarna. Analysen har givit föl
jande resultat:
- Gualöv, r = 0,14
- Sockengränsen, r = 0,08
- Arup, r = 0,25
(r = korrelationskoefficient).

Det föreligger således inte något påvisbart sam
band mellan dessa båda parametrar. Hänsyn till 
godstjockleken i de blivande kärlen tycks därför 
inte ha haft en framskjuten plats när lera och mag- 
ring preparerades. Samma grovlek på krossmate
rialet användes för såväl tunn- som tjockväggigt 
gods och vid framställningen av olika föremål som 
krukor, skålar, koppar och perforerade kärl.

MIKROSKOPERING

Tabell 2 och 3 visar resultaten av mikroskopana
lyserna av de 51 keramiska tunnslipen. 35 av dessa 
(tab. 2, fig. 5-19) visar godset i keramik från Gu- 
alövgravfältet. De övriga (tab. 3) visar keramik
gods från grav- och boplatser i Kråkeslätt, Sock
engränsen, Årups Norrevång och Årups boplats.

Som framgår av tabell 2 utgör keramiken i Gu- 
alövgruppen godsmässigt ett mycket homogent 
material. Den glaciala finleran (sorterad, siltig, 
finkornig) dominerar som bas i tillverkningen. An
dra gemensamma nämnare är de accessoriska mi
neralen: zirkon, flusspat och mikroklinpertit. Även 
magringsmetoden visar på enhetlighet i hantver
ket. Med några få undantag har leran magrats 
med krossad granit som värmebehandlats före 
krossningen. Sandsten finns i mindre mängd. Även

270



SKÄRVIDENTIFIKATION LERA M AGRING ÖVRIGT

sl
ip

nr
.

kä
rlt

yp

om
rå

de

fy
nd

nr
.

A
nl

äg
gn

.n
r.

so
rte

ra
d-

 o
so

rt.

gr
ov

-m
el

la
n-

fin

sa
nd

jä
rn

hy
dr

ox
id

jä
rn

ox
ih

yd
ro

xi
d

gl
im

m
er

kv
ar

ts 
m

.u
nd

.u
ts

m
al

m

vä
xt

m
at

er
ia

l

ac
ce

ss
or

isk
a

m
in

er
al

na
tu

rli
g 

sa
nd

Krossad

m
ag

rin
gs

an
de

l
[%

]

m
ax

 ko
rn

st
or

le
k

[m
m

]

gr
an

it

sa
nd

st
en

ch
am

ot
te

1 L Gu. 32 21197 s f + X - X Fl X 13 2,0 Krack, magring
2 K Gu. 12 645 s f X + X • X Zi, Fl, Aug X 21 2,5 Krack, mag ring
3 K Gu. 34 9611 s f X + X • • X X 1 k 25 3,5
4 K Gu. 35 9653 s f X • X • X • X X 25 3,0 Vittrad bergart
5 K Gu. 36 17247 s f X + X X - X X 22 3,0
6 K Gu. 38 7365 X Fl Utgår
7 K Gu. 39 14628 s f X + X - X - Zi, Auq X X 7 2,5 Krack, magring
8 L Gu. 40 14628 s f X + X - X - Fl X X 7 1,5 Krack, magring
9 K Gu. 41 8653 s f X + X + X Fl, Mp X 12 2,0 Avvik, gods
10 K Gu. 45 9182 s f X • X + X • FI+ X 11 1,0
11 K Gu. 46 17490 s f X + X • X - Aug. X 12 2,5 Vittrad bergart
12 L Gu. 47 17490 s f X + X • X - Zi, FI+ X 9 1,5
13 K Gu. 48 17479 s f X + X - X • Fl, Mp X* X 21 2,5 ‘Flusspat
14 L Gu. 49 17479 s f X • X • X - Zi, Fl X X 24 2,5
15 K Gu. 51 16222 s f X + X • X - Fl X X 10 2,5 Krack, maqring
16 L Gu. 52 16222 s f X + + X • X - Zi, Fl, Mp X 12 2,0
17 K Gu. 53 21003 s f X + + - X Fl, Mp X X 2,5 Litet slip
18 S Gu. 54 21003 s f X + X - X - Zi, FL X 19 1,5 Krack, magring
19 L Gu. 56 10517 s f + X - X Fl, Mp X 20 2,5 Siktad magring
20 K Gu. 57 21033 s g X X + X • X - Zi, Mp X 2,5
21 L Gu. 58 21033 s f X + X • X - Fl X 20 2,5 Krack, mag ring
22 L Gu. 61 6697 s f X + X . X - Fl. Mp X X 15 2,5 Krack, magrinq
23 K Gu. 26 474 s f X + X - X - Zi, Fl X X 18 2,5
24 K Gu. 62 23367 s f + X - X - Fl X X 15 2,5 Krack, magrinq
25 L Gu. 63 23367 s f X X + X • X - Zi, Fl X 18 2,0 Krack, magring
26 K Gu. 66 21205 s f + X - X - X Fl, Mp X X X 17 3,0 Krack, magring
27 K Gu. 67 21217 s f + X - X - Fl, Mp X X X 18 3,0
28 K Gu. 68 21080 s f + X • X - Fl, Mp X X 15 3,0 Litet slip
29 K Gu. 69 8663 s f X + X • X - Zi, Fl X X 9 2,5 Krack, magrinq
30 K Gu. 70 17461 s f X - X • X - Zi, Fl, Mp X 16 2,0
31 K Gu. 72 19844 s f + X - X - Fl, Mp X 12 1,5 Siktad magring
32 L Gu. 73 19844 s f • ++ X FI++ X 13 1,5 Krack, magring
33 K Gu. 75 7839 s f X + e.o. • X - Mp X 15 2,5 Siktad magring
34 K Gu. 76 10265 s f + X - X - Zi, Fl, Mp X 18 2,0
35 K Gu. 77 8840 s f X + X • X - X Di, Fl X X 15 2,5
36 K Gu. 79 6746 s f X • X + X - Fl, Mp X X 12 2,5

Tabell 2. Resultat av mikroskopering av tunnslip av bronsålderskeramik från gravfält vid Gualöv, Gualöv sn,

Skåne. Förklaring: Gu = Gualöv, L = lock, K = kruka, S = skål, Siktad magring = De mindre fraktionerna av 
krosskornen har avskiljts, Krack. = Magringens mineralkom är krackelerade. m.und.uts. = med undulerande 
utsläckning.
Symboler: • = medelstor förekomst, - = sparsam förekomst, + = riklig förekomst, * = refererar till Tiotes". 

Mineralkoder: Aug = augit, Di = diopsid, Fl = flusspat, Mp = mikroklinpertit, Zi = zirkon.

en mindre mängd chamotte, dvs. finkrossad 
keramik, har i några fall blandats in i leran. Ett 
annat tecken på enhetlighet i råmaterialen är 
kvartsmineralet, som i samtliga prover har s.k. 
undulerande (vågformig) utsläckning. Magring
ens maximala kornstorlek varierar mellan 1-3 
mm (medeltal 2,5 mm).

Den samlade bilden av keramikgodset från de 
fyra fyndlokalerna i Gualövs omnejd visar inte 
samma grad av enhetlighet (tab. 3). Här finns 
både finlera och osorterad grovlera. Glimmerhal
ten i lerorna varierar från låg till riklig. Frekven
sen av accessoriska mineral är också mer spar
sam. Magringstekniken är däremot densamma 
som i Gualöv. Andelen ligger under 18%. Cha
motte i godset observerades endast i ett fall.

KERAMIKHANTVERKET I GUALÖV

Tillverkningen av keramik under bronsåldern i Gu- 
alövstrakten följde ett snävt mönster vad gäller val 
av råmaterial och framställningsmetoder. Med nå
got enstaka undantag utnyttjade man den glaciala 
leran, som förekommer i och under de isälvsavlag- 
ringar som täcker Gualövsområdet (Ringberg 1991, 
s. 13ff) (se fig. 20). Leran, som huvudsakligen be
står av lermineralet illit (prov nr. 17., a.a. s. 39, s. 
68f. Provtagningspunkter 17-18, se fig. 20), är sor
terad, siltig, kalkfri, järnrik och glimmerfattig. Di
atoméer har ej observerats i leran. Andelen silt kan 
variera från prov till prov, vilket ofta är relaterat till 
olika fynddjup i den aktuella lertäkten. Den är fin
kornig och saknar fraktioner med kornstorlek gröv
re än 1,5 mm. En sådan finlera krymper betydligt
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Figur 5. Kruka från anläggning 17461 
(fnr. 70, slipnr. 30). Den siltiga fin
leran är magrad med 16% krossad 
granit, maxkorn = 2 mm.
Brun grupp.

Figur 6. Kruka från anläggning 8653 
(fnr. 41, slipnr. 9) samma formgrupp 
men med annat gods. Siltig, glim- 
merrik finleran magrad med 12% 
krossad sandsten. Maxkorn = 2 mm. 
Brun grupp.

Figur 7. Kruka från anläggning 9182 
(fnr. 45, slipnr. 10). Den siltiga fin
leran är magrad med 11% fin krossad 
granit med maxkorn = 1 mm.
Blå grupp.

Figur 8. Lock till kruka från anlägg
ning 10517 (fnr. 56, slipnr. 19). Fin
leran är magrad med 20% krossad 
granit. Maxkorn = 2,5 mm.
Blå grupp.

Figur 9. Kruka från anläggning 
21033 (fnr. 57, slipnr. 20). En siltig, 
sandig grovlera med maxkorn = 2,5 
mm. Den naturliga sanden utgör 
magringen. Blå grupp.

Figur 10. Kruka från anläggning 
16222 (fnr. 51, slipnr. 15) tillverkad 
av siltig finlera,magrad med 10% 
krackelerad, krossad granit och nå
got chamotte. Maxkorn = 2,5 mm. 
Reducerad bränning. Gul grupp.

Figur 11. Kruka från anläggning 
17479 (fnr. 48, slipnr. 13). Den sor
terade finleran är magrad med 21% 
krossad granit med maxkorn = 2,5 
mm. Svart grupp.

Figur 12. En udda, dubbelkonisk kru
ka från anläggning 14628 (fnr. 39/40, 
slipnr. 7-8). Den siltiga finleran är 
magrad med 7% krossad, krackele
rad granit och något chamotte. Max
korn = 1,5 mm. ”Udda” grupp.
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Figur 13-15. Tre kärl med identiskt gods från tre in
tilliggande anläggningar nr. 21205, 21217, 21080 (fnr. 
66, 67, 68, slipnr. 26, 27, 28). Jmf. även proportio
nal-analysen. Den sorterade finleran är magrad med 
ca 17% krackelerad, krossad granit och sandsten 
samt något chamotte. Maxkorn = 3mm. Grön grupp.

Figur 16. Locket till krukan fnr. 46 
från anläggning 17490. Locket har 
fnr. 47 (slipnr. 12). Locket och kru
kan har identiskt gods: Siltig finlera 
magrad med 12% krossad granit med 
maxkorn = 2,5 mm. Lila grupp.

Figur 17. Kruka från anläggning 
23367 (fnr. 62, slipnr. 24). Sorterad 
finlera magrad med 15% krackele
rad, krossad granit och något cha
motte. Maxkorn = 2,5 mm.
Lila grupp.

Figur 18. Locket (fnr. 63, slipnr. 25) 
till föregående kruka (fnr. 62) har 
ett gods med något olik lera. Den 
är siltig och sandig men magrad 
som krukan: 18% krossad granit.
Lila grupp.

Figur 19. Lock till krukan från an
läggning 21197 (fnr. 31-32). Slipnr. 1. 
Den sorterade finleran är magrad 
med 13% krossad, krackelerad gra
nit med maxkorn = 2 mm.
Röd grupp.

Mikroskopfoton tagna i polarisationsmikroskop i korsat ljus vid 25x försto
ring. Se även tabell 2. Foto: T. Brorsson.

vid torkning och bränning och spricker lätt sönder. 
För att förhindra att så sker, måste leran magras 
med något icke krympande material. I Gualöv val
de man att använda krossad granit och ofta även 
sandsten som magringsmedel. För att underlätta 
krossningen hettades bergarten upp och kyldes

därefter i kallt vatten. Resultatet blev en krackele
rad, lättkrossad sten. Bruket av tekniken indikeras 
av att de flesta magringskornen i keramikgodset är 
kraftigt krackelerade (tab. 2).

Graniten, benämnd Karlshamnsgranit, före
kommer i området i form av kärnblock, som
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transporterats dit av isströmmar. Karlshamnsgra- 
niten, som är ganska grov och har dålig hållfast
het, innehåller bl.a. mineralet flusspat (Kornfält & 
Bergström 1990, s. 31). Kornfält nämner också att 
kvartsen i graniten överlag har s.k. undulerande 
utsläckning. Dessutom förekommer zirkon, myr- 
mekit och mikroklinpertit. Vad beträffar sandste
nen förekommer denna i stuffer i glaciala avlag
ringar (4%) avsatta från nordöst. I Kråkeslätt har 
sandsten tillsammans med granit påträffats i en 
grustäkt (muntligt kommunikation Lena Adriels- 
son, Geocenter, Lund).

Alla dessa fakta nämns därför att just dessa 
mineral, bergarter och denna lera förekommer 
frekvent i keramikgodset (tab. 2) och stärker anta
gandet om ett dåtida, lokalt keramikhantverk, ba
serat på lokala råmaterial i Gualöv. Godskvalite
ten är så likartad i kärl efter kärl att man skulle 
kunna rubricera den som ”Gualövsgods”. Desto 
klarare framstår det främmande inslaget hos någ
ra få kärl (fnr. 41, 56, 57), som av olika skäl mås
te ha förts till Gualöv från ett annat område.

Beträffande magringsmängder och kornstorle
kar finns dessa redovisade vid respektive keramik
grupp. Kärlen byggdes med rull/remsmetoden - 
N-teknik (Hulthén 1994, s. 7 med referenser). 
Mindre skålar och koppar modellerades upp di
rekt ur en lerklump. Det finns inga tecken, som ty
der på att man använt kavalett. 24 av 29 kärl har 
konkava bottnar. Två kärl har en inre förtjock- 
ning i centrum av bottenplattan, medan 5 kärl har 
plana bottnar utan förtjockning.

För att få kärlytan slät och jämn glättades den 
med våt hand. För en högre glans och lyster pole
rades den antingen direkt på den släta godsytan 
eller på en slamma av finlera, som lagts på kärlet. 
Poleringen skedde när kärlytan var i halvtorr, i 
”läderhårt” tillstånd.

För att bl.a. underlätta hanteringen av de stora 
krukorna kunde kärlen beläggas med en grov, 
sandblandad lerslamma, så kallad rabbning. Med 
ett redskap av trä eller sten (ej med fingrar!) drog 
man ibland fåror (vertikala, horisontella och/eller 
sneda) i den våta rabbningen. Fårorna kunde 
t.o.m. bilda mönster över kärlytan, s.k. Otterböte- 
keramik (Gustafsson 1997).

Keramiken brändes vanligen i öppen eld, dvs. 
oxiderande bränning (fritt syretillträde), men även 
reducerande bränning börjar praktiseras under 
yngre bronsålder, speciellt för finkeramiken. Om 
kärlen hade polerats måste man, för att behålla

den blanka ytan, bränna reducerande. Detta kun
de ske genom att härden och keramiken placerade 
i en grop, som täcktes för att så lite luft (syre) som 
möjligt skulle kunna påverka bränningen. Godset 
blev mörkt, eller t.o.m. svart genom denna teknik. 
Både valet av råmaterial och övriga metoder resul
terade i ett starkt keramikgods av god kvalitet. 
Tillverkningen skedde sannolikt som hemhant
verk i mindre enheter, även om metoderna var ge
mensam hantverkskunskap inom hela området. 
Kärltillverkning på denna nivå lämnar sällan någ
ra synliga spår. Det krävdes god lera, ett bra bräns
le och kunniga händer, enkla redskap av trä eller 
sten, men inga fasta installationer. En ordinär 
kärlbränning i öppen eld tar ca 30-45 minuter. 
När elden har slocknat, kärlen svalnat i askan och 
lyfts bort, kommer kvasten och regnet att utplåna 
alla spår efter det avslutade arbetet.

Proportionalanalyserna tyder på att man har 
haft gemensamma ideer om kärltypernas utform
ning. Kärl med fullständigt identiska diagram har 
sannolikt tillverkats av samma ”händer”. Baserat 
på variationer inom proportionaldiagram, 
godssammansättning och tillverkningsteknik har 
gravkärlen indelats i 8 grupper. Grupperna be
nämnes Brun, Blå, Gul, Svart, Lila, Grön, Röd 
samt Udda.

Brun grupp(fg. 21): Raka öppna krukor med 
svagt konvex övergång från buken till bottenplat
tan, som är konkav. Kärlytan är rabbad eller glät
tad. Tillhörande lock förekommer. Kärlhöjd: 25- 
35 cm.

Blå grupp (fig. 22): a. Öppna, tunnformade 
krukor med konvex profil. Bottenplatan är konkav 
eller plan. Kärlytan är grov- eller finrabbad. Inga 
fynd av lock. Kärlhöjd: 23-29 cm. b. Kärl med 
konvex profil och största diameter under halva 
kärlhöjden (”säckform”). Bottenplattan är konkav 
eller plan. Kärlytan är glättad. Kärlen är försedda 
med tillhörande lock. Kärlhöjd: 15-21 cm.

Gul grupp (fig. 23): Konhalskärl. Konisk hals, 
lågt sittande avsatt eller rundad skuldra. Konkav 
bottenplatta. Kärlytan är relativt grov eller finrab- 
big på nedre delen av buken. Halsen är fint glättad 
eller polerad. Bottenplattan är konkav. Kärlhöjd: 
16-36 cm.

Udda grupp (fig. 24): Det udda kärlet är dub- 
belkoniskt med största vidd på halva höjden. 
Kärlytan är glättad. Bottenplattan är konkav. 
Kärlhöjd: 15 cm. Bottenplattan av ett kasserat 
kärl har fungerat som lock.
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Figur 20. Jordartskarta över Vætland.

Svart grupp (fig. 25): Kärl med högtsittande, 
konvex/ konkav skuldra och konisk, hög hals. 
Kärlytan är glättad. Små hankar på skuldran före
kommer liksom lock av samma gods som urnan. 
Bottenplattan är konkav. Kärlhöjd: 28-34 cm.

Lila grupp (fig. 26): Kärlprofilen är markant 
dubbelkonisk med skarpt profilerad, avsatt, lågt 
sittande skuldra. Kärlyta är antingen helt glättad 
eller med glättad hals/skuldra och finrabbig ne
derdel. Bottenplattan är svagt konkav. Kärlhöjd: 
20-21 cm. Kärlen har tillhörande lock.

Grön grupp (fig. 27): Kärl med konvex buk, 
konkav skuldra/halsparti och konkav bottenplatta. 
Kärlytan är rabbad på urnans nedre del medan

skuldra/hals är polerad. Bottenplattan är konkav. 
Kärlhöjd: 23-25 cm.

Röd grupp (fig. 28): Raka krukor med konvex 
övre och nedre del av kärlväggen. Kärlytan är glät
tad. Bottenplattan kan vara konkav eller plan. 
Kärlhöjd: 13-30 cm. Kärlen har tillhörande lock.

OM FYNDNUMMER OCH KÄRLSTORLEK

Beträffande de dubbla fyndnumren för vissa kärl i 
figurerna 21-28 betecknar det första fyndnumret 
själva kärlet och det andra numret tillhörande 
kärllock. Kärlen har, där ej annat anges, återgivits 
i skala 1:8.
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Fnr Slipnr.
■ _ 61 22

■ 70 30
■ F 75 33

Magring: 15 %
Maxkorn: 2.5 mm

GODSKVALITET
K O D N Y C K E L

I I \/ / A ’////A
Sorterad finlera Siltig något 

grövre finlera
Osorterad
grovlera

MAGRING MINERAL
G|.t O

Sandsten
A F = Flusspat GI = Glimmer

Charmotte

Slip Fig.
22 -

30 5
33 -

9 6

Figur 21. Brun grupp. Fem krukor från lika många gravar, 
samlade i en grupp med högst 10 m avstånd mellan an
läggningarna. De har fyndnummer 13, 41, 60/61, 70 och 
75. De nästan identiska proportionaldiagrammen indike- 
rar ett mycket nära hantverksmässigt samband. Fyra av 
krukorna har också nästan identiskt gods. De har, liksom 
andra gravkärl i Gualöv, tillverkats av den lokala, glacia- 
la leran, magrad med 15% krossad granit med maxkorn 
på 2,5 mm. Avvikande gods har krukan med fnr. 41, som 
har vertikala fåror, dragna i rabbningen på buken och 
horisontella fåror under mynningen. Det är den enda 
krukan i fyndmaterialet med denna ytbehandling. Den 
sorterade finleran är magrad enbart med 12% krossad 
sandsten med maxkorn på 2 mm. Alla fem krukorna har 
konkav bottenplatta. Krukan med fnr. 60 har ,4C-daterats 
till 2670±40 BP, fnr. 13 till 2850+ BP och fnr. 70 till 
2780±40 BP respektive 2800±45 BP (träkol av björk res
pektive ek). Krukan med fnr. 41 har 14C-daterats 2900±40 
BP (datering på fröer).
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Slipnr.
23
10
21

Magring: 12-18% 
Maxkom: 2,5 mm

GODSKVALITET

K O D N Y C K E L

I I \/ / / 1///ZÅ
Sorterad finlera Siltig något 

grövre finlera
Osorterad
grovlera

MAGRING MINERAL
■ t O

Sandsten
A F = Flusspat GI = Glimmer

Chamotte

Fnr. 56 
Slipnr.19

Slip Fig.
23 -

10 7
21 -

19 8
20 9

Gravfåltet I 
vid Gualöv| r5 "—l *45

N

. f I
X. I \

,s ^=1
V *38

\..
N'\26

Eo.—

1

Figur 22. Blå grupp. Fem kärl har samlats i denna grupp 
på basis av proportionalanalysen. Fnr. 26, 38, 45 är öpp
na krukor medan fnr 55 och 57 är ”säckformade” och för
sedda med lock. Inom gruppen kan två godsgrupper av
gränsas. Kärlen 26 och 45, med identiska formdiagram, 
har tillverkats av den si Itiga, glaciala finleran som mag- 
rats med mellan 11-18% krossad granit. Kärlet med fnr. 
26 har även en mindre del sandsten i magringen. Detta 
kärl har 14C-daterats till 2770±40 BP (fröer). En siltig, 
sandig, sorterad grovlera har däremot utgjort råmateri
alet till kärlet med fnr. 57. Detta är det enda exemplet 
bland de undersökta gravkärlen där en så grov lera an
vänts i hantverket. Någon magring utöver den naturliga 
sanden har ej tillsatts. De båda locken, fnr. 56 och 58, 
har däremot formats ur finleran, men denna har givits 
grov struktur genom magring med 20% grovkrossad gra
nit i ena fallet och sandsten i det andra. Tillverkning av 
kärl och lock har ej skett samtidigt. 14C-datering av kär
len nr. 55 och 57 gav 2990±40 BP respektive 2900±40 BP 
(träkol av björk respektive tall). Sannolikt har dessa 
båda kärl ett annat produktionsursprung än de övriga.
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▲ ^ Fnr Slipnr
■ o 51 15

■ 53 17
■ F 69 29

Magring: 10 %
Maxkom: 2.5 mm

GODSKVALITET
K 0 D N Y C K E L

I I IZ z A rzzzzz
Sorterad finlera Siltig något 

grövre finlera
Osorterad
grovlera

MAGRING MINERAL

gS- O
Sandsten

^ F = Flusspat GI * Glimmer
Charmotte

Gravfältet 
vid Gualöv

O 10 20 m

Figur 23. Gul grupp. Tre kärl med fnr. 51/52, 53/54 och 
69 har näraliggande proportionaldiagram, vilket tyder på 
kongruens i formuppfattningen. Även kärlgodset har lik
artad sammansättning. Den siltiga, glaciala finleran har 
magrats med ca 10% krossad, krackelerad granit. Mindre 
andel chamotte har även tillsats leran. Magringens max
imala kornstorleken är 2,5 mm (tab. 2). Skålen med fnr. 
54, som täcker gravkärlet med fnr. 53, har framställs av 
samma slags lera, men magringsandelen och kornstorle
ken är något annorlunda, 19% respektive 1,5 mm. Kärlet 
med fnr 51 har ett något enklare ”lock”, fnr. 52. Det be
står av botten till ett kasserat kärl. Godset i detta kärl 
överensstämmer med det i kärlet med fnr. 51. Godset i 
de båda locken saknar dock tillsatsen av sandsten och 
chamotte. ,4C- datering av träkol från tall i kärlet med 
fnr. 53 gav 4280±40 BP, vilket sannolikt är en alldeles för 
hög ålder. Ännu en 14C-datering av bränt ben gav värdet 
2930±55 BP, vilket kalibrerat placerar kärlet i yngre 
bronsålder.
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Ani. 14628
Fnr. 39/40 Proportionaldiagram [%]

▲ Fnr: Slipnr
■

åk 39 7
m 40 8

■ F

Magring: 7 %
Maxkom: 2.5 mm

GODSKVALITET

K O D N Y C K E L

I I 1/ / yl W///A
Sorterad finlera Siltig något Osorterad

grövre finlera grovlera
MAGRING MINERAL

■ O A F = Flusspat GI = Glimmer
Sandsten Charmotte

Slip Fig.
7
8

12

Gravfältet 
vid Gualöv

0 10 20m

Figur 24. Udda grupp. Gravanläggning 14628 innehöll en 
kruka med fnr. 39, som formmässigt är unikt i materia
let. Formen är dubbelkonisk med största diameter på 
halva höjden. En bottenskärva av ett kasserat kärl hade 
använts som lock, fnr. 40. Godsmässigt avviker inte kär
len från övrig keramik från gravfältet. Den glaciala finle
ran utgjorde råmaterial. Magringen består av 7% kros
sad, krackelerad granit med maxkorn på 2,5 mm., samt 
något chamotte. Kruka och lock hade nästan samma 
gods, dock något grövre lera i locket. Träkol från björk 
gav 14C-dateringen 2960±50 BP.
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10 20 30 40 SO

Proportionaldiagram [%]

▲ ^ Fnr: Slipnr
■ o 48 13

■ 49 14
■ F 77 35

Magring: 15 & 20 %
Maxkorn: 2.5 mm

GODSKVALITET

K O D N Y C K E L
I I IZ Z Z rzzzzz
Sorterad finlera Siltig något Osorterad

grövre finlera grovlera
MAGRING MINERAL

■ O A F = Flusspat GI = Glimmer
Sandsten Charmotte

Figur 25. Svart grupp. Två kärl, ett med f n r. 48 med till
hörande lock f n r. 49, och ett med f n r. 77, har nära över
ensstämmelser både form- och godsmässigt. Den siltiga, 
glaciala finleran hade magrats med mellan 15-20 % kros
sad, vittrad granit. Den maximala kornstorleken är 2,5 
mm. Kärlet med fnr. 48 var försett med ett skålformat 
lock, fnr. 49. Detta har ett gods som helt överensstäm
mer med kärlets, varför de sannolikt har framställts 
samtidigt. Avståndet mellan de båda gravarna är ca 30 
m. Kärlet med fnr. 48 har 14C-daterats till 3075±50 BP. 
Dateringen är utförd på bränt ben.
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Ani. 17490
Fnr. 46/47

23367
62/63

10 20 40 50 60 70

Proportionaldiagram [%]

Magring: 12 & 18 % 
Maxkom: 2,5 mm

Fnr: Slipnr
46 11
47 12
62 24
63 25

GODSKVALITET

K 0 D N Y C K E L
I i \7 7 A W777A
Sorterad finlera Siltig något 

grövre finlera
Osorterad
grovlera

MAGRING MINERAL
g5, O

Sandsten
^ F = Flusspat GI = Glimmer

Charmotte

Gravfältet 
vid Gualöv

0 10 20m

Figur 26. Lila grupp. Två kärl, fnr. 46 och 62, med konisk 
överdel och avsatt, konvex, lågsittande skuldra utgör 
gruppen. Båda är försedda med lock, fnr. 47 och 63. Pro
portionaldiagrammen visar nära släktskap i formuppfatt
ningen. Båda kärlen är tillverkade av den siltiga, glacia- 
la finleran från området. Magringen består liksom i 
övriga gravkärl av krossad, flusspatförande granit. Dess
utom några få korn av chamotte. Magringsandel mellan 
12-18 % och maxkorn på 2,5 mm. Godset i locken är av 
samma typ som kärlgodset, vilket sannolikt tyder på en 
samtidig tillverkning. Kärl 46/47 har 14C-daterats till 
2800±45 respektive 2840±40 BP (fröer). Avståndet mel
lan gravarna var knappt 20 m.
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F

Magring: 18 % 
Maxkom: 3 mm

Fnr Slipnr.
66 26
67 27
68 28

GODSKVALITET

KODNYCKE L
I I \A / A i////a
Sorterad finlera Siltig något 

grövre finlera
Osorterad
grovlera

MAGRING MINERAL

G- O
Sandsten

A F = Flusspat GI = Glimmer

Charmotte

Gravfältet 
vid Gualöv

0 10 20m

Figur 27. Grön grupp. En grupp av tre närmast identiska 
kärl, fnr. 66, 67 och 68, både vad gäller former och gods
kvalitet. Kärlen är tillverkade av den glaciala finleran, 
som magrats med ca 18% grovkrossad, krackelerad granit 
och sandsten med maxkorn på 3 mm (tab. 2). En mindre 
mängd chamotte har tillsats leran. Mineralet flusspat fö
rekommer både i lera och granitkorn i alla tre proven. 
Kärlen kommer från tre gravsättningar i en samlad grupp 
på gravfältet, och har 14C-dateringar till 2860±40-3080 
±40 BP (träkol från hassel resp. björk).
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O 10 20 30 40 SO 60 70

Proportionaldiagram [%]

Fnr Slipnr
■ ■ 32 1

72 31
■ F 73 32

Magring: 13 % 
Maxkom: 2 mm

GODSKVALITET

KODNYCKE L
I I H7 7~A \/////
Sorterad finlera Siltig något 

grövre finlera
Osorterad
grovlera

MAGRING MINERAL

cSr O
Sandsten

A F = Flusspat GI = Glimmer

Charmotte

Gravfältet 
vid Gualöv

0 10 20m

Figur 28. Röd grupp. Till gruppen hör två kärl med lock, 
fnr. 31/32 och 72/73. Krukorna har parallella proportio
naldiagram, vilket tillsammans med det identiska godset 
indikerar ett gemensamt ursprung. Den glaciala finleran 
har magrats med 13% krossad, krackelerad granit med 
maximal kornstorlek på 2 mm. Sannolikt har krukor och 
lock tillverkats vid samma tillfälle. Avståndet mellan 
gravarna är ca 20 m. Kärlet med fnr. 72 är 14C-daterad till 
2890±40 BP, och locket till kärlet med fnr. 31 har ,4C-da- 
terats till 2780±45 BP. Dateringarna har utförts på träkol 
från ljung respektive bränt ben. I gravkärlet 31 (barn
grav) fanns gravfältets enda bikärl, fnr. 33, en 4 cm hög, 
profilerad skål med hank. Skålen ingår ej i röd form
grupp.

283



GUALÖVS GRANNAR

SOCKENGRÄNSEN, KRÅKESLÄTT,
ÅRUPS NORREVÅNG OCH ÅRUP

Olikheter i materialmängd, anläggningstyper och 
dateringar gör det föga meningsfullt att göra de
taljerade jämförelser mellan keramiken från grav
fältet vid Gualöv och den från Sockengränsen, 
Kråkeslätt, Arups Norrevång och Arup. Från Krå- 
keslätt finns t.ex. fyra kärl från en offergrop, och 
från Årup finns endast några få kärl från depone- 
ringsgropar. Vid Sockengränsen har visserligen ett 
mindre gravfält undersökts, men gravarna inne
höll relativt få rekonstruerbara kärl. Dessutom är 
14C-dateringarna härifrån av senare datum.

Vi har valt att presentera keramiken från dessa 
platser med separata beskrivningar av kärlen från 
respektive fyndlokal. Allmänt kan sägas att skill
nader mellan gravgodset från Gualöv och kerami
ken från de nämnda platserna föreligger redan i 
råmaterialet (tab. 3, fig. 29-38). Det typiska ”Gu- 
alövgodset” finns bara i några få kärl. Den mest 
använda leran är en glimmerrik, mycket järnrik, 
sorterad finlera med varierande mängd silt och 
även sand. Magringen består liksom i Gualöv ge
nomgående av krossad, krackelerad granit. Ibland 
finns även en mindre andel krossad sandsten. Cha
motte har inte observerats i något fall. Magrings- 
andelen är lägre och kornstorleken något finare än 
i Gualövhantverket.

SKÄRVIDENTIFIERING LERA MAGRING ÖVRIGT
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37 Kråkeslätt 77
Lager
589 s t - X X Zi X X 13 1,0 Krackelerad, siktad 

magring

38 Kråkeslätt 78
Lager
589 s f X X X X - X 12 2,0

39
Socken
gränsen 241 8697 0 g X X X X • Zi ,FI X 1,5

40 Socken
gränsen

242 7542 s f X X - X - Fl X 13 2,5

41
Socken
gränsen 212 7411 0 g X X X - X • Zi, Fl X 1,5

42
Socken
gränsen 213 7411 s f X • X X X X 13 3,0

Krackelerad
magring

43
Socken
gränsen 220 9066 s f X • X • +

Zi, M
Fl

X X 18 2,5
Myrmekit,

44 Socken
gränsen 235 7475 s t X X • X X ♦ Zi, Fl X 13 2,0

45 Socken
gränsen

234 7591 s f X • X • Fl, Mp X X 10 1,5 Krackelerad magring

46
Socken
gränsen 240 7250 s t + X + X - Zi Fl X X 23 2,0 Krackelerad magring

47
Årups

Norrevång 51 4925 s t X ♦ X + X • FI+ X X 18 1,5 Krackelerad magring

48 Årups
Norrevång

50 4925 s f X + X • Fl , Mp X X 16 1,0 Krackelerad magring, 
Myrmekit. Chamotte

49 Årup 1639 28833 s t X X X e.o. Zi X X 16 2,0 Korn av M-OI.

50 Arup 1544 Lager
105 s f+ - X - X • X* X* 11 2,0 *siktat. Korn av M-Q- 

Ftp-Aug-FI. Pertit.

51 Arup 707
Lager
103 s f X - • - X • Mp X X 12 1,5

Avvikande oods

Tabell 3. Resultat av mikroskopering av tunnslip av bronsålderskeramik från Sockengränsen, Gualöv sn., 
Kråkeslätt, Årups Norrevång och Årup, Ivetofta sn., Skåne.

Siktad magring = De mindre fraktionerna av krosskornen har avskiljts.

Symboler: • = medelstor förekomst, - = sparsam förekomst, + = riklig förekomst, * = refererar till "notes". 

Mineralkoder: Au g = augit, Fl = flusspat, Ftp = fältspat, M = malm, Mp = mikroklinpertit, 01 = olivin,

P = pyroxen, Q = kvarts, Zi = zirkon
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Figur 29. Liten skål från Socken
gränsen, anläggning 7411 (fnr. 212, 
slipnr. 41) har framställts av en osor
terad, siltig, sandig järnrik grovlera 
med maxkorn = 1,5 mm. Ingen till
satt magring.

Figur 30. Sockengränsen. Skål med 
S-formad profil från anläggning 
7591 (fnr. 234, slipnr. 45). Sorterad 
finlera, magrad med 10% krossad, 
krackelerad granit med maxkorn = 
1,5 mm.

Figur 31. Kruka från Sockengrän
sen, anläggning 7250 (fnr. 240, slip
nr. 46). Sorterad, siltig, järn- och 
glimmerrik finlera magrad med 23% 
krackelerad, krossad granit med 
maxkorn = 2 mm.

Figur 32. Sockengränsen. Litet kärl 
med vulst på skuldran med sneda 
streck från anläggning 8697 (fnr. 
241, slipnr. 39) framställt av en osor
terad grovlera med maxkorn 1,5 
mm. Ingen tillsatt magring.

Figur 33. Årups Norre-vång (härd
grop). Kopp med öra och knoppar 
på den vinklade skuldran, anlägg
ning 4925 (fnr. 51, slipnr. 47). Sor
terad, siltig, glimmerrik finlera, 
med 18% krackelerad granit och 
sandsten. Maxkorn = 1,5 mm.

Figur 34. Årups Norre-vång (härd
grop), an-läggning 4925 Kruka (fnr. 
50, slipnr. 48) fram-ställd av sorte
rad, glimmerrik finlera, med 16% 
krackelerad, krossand granit. Max
korn = 1mm.

Figur 35. Kruka från anläggning 
28833 i Årup (fnr. 1639, slipnr. 49). 
Sorterad, siltig, glimmerrik finlera 
magrad med 16% krossad granit. 
Maxkorn = 2 mm.

Figur 36. Kruka med knopp från la
ger 105 i Årup (fnr. 1544, slipnr. 50) 
framställd av sorterad, glimmerrik 
finlera magrad med 11% krossad 
granit. Maxkorn = 2 mm. Siktad mag- 
ring.
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Kråkeslätt

Figur 37. Kopp från Kråkeslätt, an
läggning 589 (fnr. 77, slipnr.37). 
Den sorterade, järn- och glimme- 
rika finleran är magrad med 13% 
krackelerad, finkrossad granit. Mag- 
ringen är siktad. Maxkorn = 1 mm.

Figur 38. Kopp från Kråkeslätt, an
läggning 589 (fnr. 78, slip 38). Sor
terad, siltig, något sandig finlera 
magrad med 12% krossad granit. 
Maxkorn = 2 mm.

Anläggning 589

Fnr41

■ O
Fnr
77 /X/

Fnr
78

■

■
SSpnr
37 7/ SSprr

38

Magrmg 12% 
Maxkorn 1 mm

Maying 12% 
Maxkorn 2 mm

G ODSKVALITBT g oosKVAurer

ODNYCKEL
i i (7 7~7\ 1/ // /A
Sorterad finlera

MAGRING

Siltig nagot Osorterad
grövre finlera grovlera

MINERAL
■ O

Sandsten Sharmotte

Figur 39. Kråkeslätt. En offergrop, A589, innehöll ett mi
niatyrkärl i ett övre skikt och tre stycken öronförsedda 
koppar av olika former i bottenskiktet. Skillnaderna i 
gods och formuppfattning visar att de inte kan ha sitt ur
sprung i samma tillverkning (tab. 3). Den krossade berg
arten i koppen, fnr. 77, är mycket jämnkornig. Den mins
ta fraktionen har avskiljts genom sållning (fig. 37) vilket 
visar på teknisk kunnighet. Även det fint utförda minia
tyrkärlets mycket tunnväggiga gods (3-6 mm) vittnar om 
ett avancerat hantverk. Två 14C-dateringar gav 2935±45 
och 2875±45 BP.
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Sockengränsen

Anl. 7411 7591 7411
Fnr. 212 234 213
Tunn -

slip nr. 41 /fig. 29 nr. 45/fig. 30 nr. 42

7250
240

nr. 46/fig. 31

So212
So234
So213
So240

10 20 30 40 50 60 70 80

Proportionaldiagram [%]

■
■

■ F

m
u

u

%

Maxkom 1,5 mm 
GOOSKVALITET

Magnng 10% 
Maxkom 1,5mm
GOOSKVALITET

Magnng 13% 
Maxkom 3 mm
GOOSKVALITET

Magnng 23% 
Maxkom 2 mm 
GOOSKVALITET
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Figur 40. Sockengränsen. På lokalen har en samling gra
var i kanten av en förstörd gravhög med kantkedja fri
lagts (fig. 2). Tjugo av gravarna innehöll keramik, och i 
fyra fall kunde kärlen rekonstrueras. Grav 7411 innehöll 
två gravsättningar. I det ena fallet utgjordes benbehål
laren av en skål (fnr. 212, slip 41). Den andra gravsätt
ningen hade en urna som gravkärl (fnr. 213, slip 42). Så
väl godssammansättning som formanalys indikerar helt 
skilda tillverkningsursprung för de två kärlen. Urnan är 
tillverkad av en sorterad, siltig finlera med magring av 
ganska grovkrossad, krackelerad granit, medan skålen 
tillverkats av osorterad, siltig, sandig grovlera utan till
satt magring som råmaterial (se fig. 29). Skålen har en 
jämn godstjocklek på 7 mm och konkavt bottenparti. 
Urnan har en plan botten och en skärvtjocklek som tun
nar ut från bottenkantens 8 mm till endast 4 mm vid 
mynningen. De båda kärlen, som placerats i samma 
grav, representerar helt olika ”verkstäder”.

I grav 7591 fanns en skål med S-formad profil (fnr. 234, 
slip 45). Skålen, som är 11 cm hög med glättad yta, har 
liksom urnan i grav 7411 framställts av den lokala, glaci- 
ala finleran magrad med krossad, krackelerad granit (fig. 
30). Graniten innehöll såväl flusspat som mikroklinper- 
tit. I dessa båda fall har godset stora likheter med vad vi 
kallat för ”Gualövsgods”. Detta gäller även den stora 
krukan i grav 7250, även om detta gods är något grövre 
(fig. 31). Krukan, som är 31 cm hög, har glättad yta och 
fyra ovala knoppar placerade 5 cm från mynningskanten. 
Träkol från krukan har ,4C-daterats till förromersk järnål
der.

I gravarna 7475 och 8697 fanns skärvor av små, tunnväg- 
giga kärl med vulster, ornerade med streck- eller nagel
intryck på skuldran. Kärl med sådana vulster har date
rats till övergången bronsålder-förromersk järnålder. 
Kärlet från grav 8697 är gjort av osorterad grovlera utan 
tillsatt magring (fig. 32).
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Figur 41. Årups Norrevång och Årup. Lokalen Årups Nor- 
revång ligger ett par km väster om Årups gods. Boplats- 
lager, husrester och härdgropar men inga gravar har på
träffats inom Årupsområdet. Däremot innehöll en 
härdgrop, A4925, två kärl som eventuellt kan vara en of- 
fernedläggelse. Det ena får betecknas som en skål med 
öra eller en stor kopp, fnr. 51. Koppen som haren avsatt, 
profilerad skuldra, konkavt mynningsparti och ett öra 
från mynningsranden till strax nedom skuldran, har fint 
glättad yta. Längs skuldran har kärlet försetts med åtta 
stycken knoppar (ø = 1 cm). Höjden är ca 10 cm och 
mynningens diameter 14 cm. En siltig, sorterad, glim- 
merrik finlera, magrad med krossad granit har utgjort 
råmaterialet (fig. 33). I samma härdgrop fanns en 19 cm 
hög kruka (fnr. 50, slip 48) med svagt S-formad profil och 
glättad kärlyta. Bortsett från att leran hade en finare 
struktur var råmaterialet detsamma som i koppen (fig. 
33). Flussspat förekom i graniten i båda fallen.

Trots det stora skärvmaterialet vid Årup kunde endast 
två kärl rekonstrueras till sin helhet. Krukan, fnr. 1639, 
som hittades i en grop, är 21 cm hög, har en konvex pro
fil, rabbad yta och konkav bottenplatta. Den är gjord av 
sorterad, siltig, glimmerrik finlera, som magrats med 
16% krossad granit och sandsten (fig. 35). I lager 105 
återfanns en bukskärva av en större kruka (fnr. 1544, slip 
50) med finsandig rabbning. Krukan har varit ornerad 
med en eller flera små knoppar. Godset i krukan var 
framställt av en extremt finkornig lera (glacial), som 
magrats med krossad granit och sandsten. Magringsma- 
terialet är siktat varvid de minsta fraktionerna avskiljts 
(fig. 36). Lager 105 innehöll dessutom skärvor av en liten 
kopp med öra, fnr. 1623, som kunde rekonstrueras. Kop
pen var glättad. Mynningsdiametern var 11cm och höj
den 4,5 cm. Skärvtjockleken är 4 mm, och formen är 
konvex med S-format mynningsparti.
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

De ceramologiska analyserna inom Vætlandspro- 
jektet fördelar sig på fyra definierade lokaler - var 
och en med sina speciella attribut. Lokalerna skil
jer sig på många sätt, t.ex. vad det gäller anlägg
ningstyper, kärlformer, detaljer i hantverkstekni- 
ken och l4C-dateringar. Det finns emellertid även 
gemensamma drag, främst på råmaterialsidan. 
Den sorterade, mer eller mindre siltiga, glaciala 
finleran har på samtliga lokaler utnyttjats för ke
ramikframställning. Magring med krossad karls- 
hamnsgranit är också ett gemensamt drag för hela 
hantverket.

GUALÖV

35 godsanalyser har utförts på keramik från 28 
gravar på Gualövsgravfältet. I 22 fall kunde grav
kärlens form rekonstrueras från botten till myn
ning. Proportionalanalysen av rekonstruktioner
na motiverar en indelning av kärlen i åtta form
grupper. Distributionen av formgrupperna över 
gravfältet studerades och resulterade i en indel
ning av fältet i tre områden: den västra, östra och 
norra delen.

Västra delen
11 gravar: 474, 1053, 6697, 7365, 7839, 8653, 
8663,14628,16222, 17461, 21033.
Keramik: 7 öppna krukor med rak eller konvex 
profil.
1 sackförmig urna med lock.
Formgrupper: Brun och blå.
Kärlhöjd = 23-35 cm.
2 konhalskärl.
Formgrupp: Gul. Kärl 51 hade en kasserad kärl
botten som lock.
Kärlhöjd =16 och 36 cm.
Udda dubbelkoniskt kärl med en kasserad kärl
botten som lock.
Formgrupp: ”udda”
Kärlhöjd = 15 cm.
Gravlagda: 7 vuxna, inklusive 1 tonåring och 4 
barn (varav 3 spädbarn).
14C-dateringar: täcker intervallet 2900-2700+40 
BP.

Östra delen
6 gravar: 8840, 10517, 17247, 17479, 17490, 23367. 
Keramik: 5 urnor med hals.

Formgrupper: Lila och svart samt en urna från 
blå.
Kärlhöjd =15-34 cm.
4 (möjligen 5) av urnorna har haft avpassade lock. 
Ej formgrupperad: Udda, öppen liten kruka med 
konvex profil (17247),
Kärlhöjd = 15 cm.
Gravlagda: 3 vuxna män och 3 barn (varav 1 späd
barn).
14C-dateringar: täcker intervallet 2930-2840±40 
BP. En datering på bränt ben gav emellertid värdet 
3075±50 BP.

Norra delen
7 gravar: 9182, 19844, 21003, 21080, 21197, 
21205, 21217.
Keramik: 3 öppna krukor med konvex eller kon- 
vex/rak profil. Två av kärlen har avpassade lock. 
En miniatyrskål med hank (bikärl i grav 21197). 
Formgrupper: Två kärl från röd samt ett från blå 
grupp.
Kärlhöjd: = 13-29 cm, miniatyrskål = 4 cm.
3 kärl med konvex buk och konkav hals-skuldra. 
Formgrupp: Grön 
Kärlhöjd: = 23-25 cm.
Ett konhalskärl (grav 21003) med konkavt hals
parti och rabbig, konvex buk hade en låg, polerad 
skål med profilerat inre mynningsparti som lock. 
Formgrupp: Gul.
Kärlhöjd = 30 cm.
Skålhöjd = 7 cm och mynningsdiametern är 25 cm. 
Gravlagda: 5 vuxna, varav 1 tonåring samt 3 barn, 
varav 1 spädbarn. Dubbel gravsättning med vux
en och barn fanns i urnan i grav 21205. 
14C-dateringar: täcker intervallet 3080-2780+45 
BP. Observera att en av dateringarna (grav 21197) 
är gjord på bränt ben, vilket ibland ger för höga 
värden. Den lilla urnan med sitt bikärl kan således 
vara av yngre datum.

De tre delarna av bronsåldersgravfältet i Gualöv 
visar vissa specifika skillnader vad gäller formgiv
ningen av gravurnorna, men det finns emellertid 
också många gemensamma parametrar. Trots ma
terialets numerära begränsning, vilket inte moti
verar några ingående statistiska jämförelser, finns 
det ändå tydligt skönjbara tendenser. Så tycks t.ex. 
kärlhöjden variera beroende på den gravlagda/es 
ålder. Ben och aska efter vuxna och tonåringar 
(N=16) vilar i urnor med medianvärdet 29 cm
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(21-36 cm). I barngravarna (N=7) har urnorna 
höjder mellan 13-25 cm med medianvärdet 16 
cm. Gravurnornas form och storlek indikerar att 
tonåringarna i bronsålderssamhället sannolikt 
tillhörde de vuxnas krets och därför begravdes 
som vuxna. Raka respektive konvexa, öppna kru
kor förekommer, med ett undantag för A8653 som 
är en barngrav, enbart i gravar med vuxna indivi
der, inklusive tonåringar.

Skillnaderna mellan den västra, östra och nor
ra delen av gravfältet manifesteras främst i kärl
formerna. I de 11 gravarna på den västra delen var 
enbart 3 barngravar och 6 var vuxengravar med 
urnor i form av öppna krukor (höjdintervall 23- 
29 cm). En eller eventuellt två krukor var försed
da med ett tillhörande lock. Lock som bestod av 
bottnar från kasserade kärl har använts i två av 
barngravarna på den västra delen. Endast ett fåtal 
gravgåvor av brons fanns i de 11 gravarna.

Av den östra delens sex gravar var tre vuxengra
var, alla med urnor med skuldra och hals. Även ur
norna i två av barngravarna hade sådan form. Inga 
konvexa eller raka, öppna krukor. Det fanns tillhö
rande lock till fyra av urnorna. I gravarna fanns 
gravgåvor av brons; i A17479 och A17490 fanns 
fyra bronsföremål vardera medan grav A23367 en
dast innehöll en. Gravar med rika gravgåvor kan 
tolkas som tecken på välstånd hos den gravlagda/e 
eller snarare hos dennes familj. Därmed är det inte 
sagt att gravar med få eller inga gåvor skulle tyda på 
fattigdom. Det var framför allt gravseden som be
stämde gravinventariet (Strömberg 1975, s. 253).

Den norra delens gravar visar en mer hetero
gen bild. Två vuxengravar hade öppna krukor var
av en med tillhörande lock. Tre tätt intilliggande 
gravar innehöll nästan identiska gravurnor (gröna 
gruppen) utan motsvarighet i andra delar av grav
fältet. Likheten gäller både form, storlek och gods 
samt gravgåvor av brons. I var och en av de tre ur
norna låg en rakkniv. Inga andra gravar på norra 
delen innehöll bronsföremål. Ett barn, en tonåring 
respektive en vuxen och ett barn i dubbelgrav var 
gravlagda i de tre urnorna. Tätt intill grav A21003 
med ett konhalskärl med en profilerad skål som 
lock fanns en barngrav, A21197. Den lilla konvexa 
urnan med tillhörande lock innehöll, som enda ex
empel på Gualövsfältet, ett bikärl. Detta bestod av 
en 4 cm hög miniatyrskål med hank. Gravurnans 
form och godsets sammansättning är närmast iden
tiskt lika med gravkärlet i Al 9844 (röd grupp, fig. 
28). Det var ca 20 meter mellan de båda gravarna.

Den gravlagda kvinnan i den sistnämnda anlägg
ningen och det lilla barnet i grav A21197 hade san
nolikt någon form av samhörighet. Kanske var de 
mor och barn? Graven A9182 innehöll en konvex, 
öppen kruka med en vuxenbegravning.

De åtta formgrupperna antyder att gravfältet 
innehöll ett flertal exponenter för olika gravseder. 
Övergripande regler gällde storleken på kärlen i re
lation till den gravlagda/e individen. Var urnans 
form en produkt av skillnader över tid? Under fem
tio till hundra år kan mycket hända beträffande ett 
samhälles gravseder. 1900-talets gravskick erbju
der en illustrativ analogi. Före 1930-talet var eld- 
begängelse en sällsynt begravningsform. Den kom 
i gengäld att dominera under den senare delen av 
seklet, under vilken det även blev mycket vanligt 
med anonym gravsättning i urnelund. Vi har idag 
inga tillräckligt precisa möjligheter att bestämma 
så korta tidsintervaller i vår forntid. Strömberg har 
i en översikt visat hur gravskicket förändrades på 
Löderup 15 under bronsåldern (Strömberg 1975, 
Abb.129). Från senneolitikum-äldre bronsålder 
till övergången yngre bronsålder-förromersk järn
ålder ändrades begravningsskicket elva gånger (!) 
på Löderupsgravfältet.

Förutom sociala skillnader som bakgrund skul
le man kunna se den västra, mer enhetliga delen av 
Gualövsgravfältet med de öppna krukorna som ett, 
jämfört med det övriga fältet, tidigt stadium. Den 
relativt rymliga raka eller konvexa krukan som 
gravurna var vanligt förekommande i Skandina
vien under period IV/V. Strömberg ger ett 20-tal 
exempel på detta från yngre bronsåldersgravfält i 
sydöstra Skåne (1975, s. 196f med referenser).

Gravfältet vid Gualöv återspeglar troligen ett 
samhälle med fasta normer vad gäller hantverk, 
formuppfattning och gravseder. Keramiken reflek
terar de variationer, som vilar på ett antal tillverk
ningsenheter inom ett sammanhållet område. Varje 
gård, familj eller släkt kunde ha sina speciella idé
er om kärlframställning. Variationerna blev dock 
inte större än vad de vedertagna normerna före
skrev. Förutsättningarna för ett lyckat, stabilt 
hantverk var synnerligen gynnsamma tack vare 
god tillgång på funktionsdugliga råmaterial. Man 
förstod att - för ett optimalt resultat - maximalt 
utnyttja och balansera leror mot magringsmedel. 
Därför varierar inte godssammansättningen i nå
gon högre grad i relation till kärltyperna. Uppfatt
ningarna om kärlformernas proportionella egen
skaper är nära besläktade. Det finns tecken såväl
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på kontakter med omvärlden som på viss isole
ring. Försök att inordna Gualövskärlen i färdiga 
typologiska-kronologiska system har bara lyckats 
delvis. Kärlformerna tillåter helt enkelt inte insor
tering i relativt trånga och precisa ”fack”.

Gualöv som ort har sannolikt mycket gamla 
anor. Namnet finns på Skånes äldsta karta från 
1600-talet, ritad av Gerhard von Burman 1683, 
men själva namnet indikerar ett mycket äldre ur
sprung. Ortsnamn med slutändeisen ..löv eller 
..löf bildades före 800-talet. De hör till Skånes 
allra äldsta ortsnamn och kan i vissa fall dateras 
så långt tillbaka som 200-talet e. Kr. (Pamp 1983, 
s. 32f). I Skånes nordöstra hörn - Vætland - hör 
denna slutändeisen till de mest frekventa av de 
äldsta ortsnamnen (Hulthén 2005. s. 225; fig.2).

KRÅKESLÄTT

Från de tre keramikkopparna i offergropen A589 
har två prov, fnr. 77 och 78, uttagits för tunnslips- 
analys. Koppen med fnr. 76 var helt intakt och ett 
tunnslipsprov skulle ha skadat den. I ett senare 
skede har det lilla miniatyrkärlet, fnr. 41, hamnat 
i fyllningen till gropen A589. Den har sannolikt 
ingenting med den ursprungliga nedsättningen av 
de tre kopparna att göra, eftersom den kan date
ras till äldre järnålder.

1 Kråkeslätt (Flellerström denna volym) fanns 
bl.a. lämningar av en skärvstensfylld stensättning 
med dubbel kantkedja. Ett par små (3 g) keramik
fragment hittades i den yttre kantkedjan. Även 
lämningar efter ett långhus har påträffats på plat
sen. I stolphål och mindre gropar fanns ett hund
ratal skärvor av bronsålderskeramik. Det var enk
la buk- och mynningsskärvor utan andra viktiga 
karaktäristika än ytbehandlingen. Det fanns både 
rabbigt och glättat gods. Samtliga mynningsskär
vor visade en utåt böjd form. Ett exempel är gro
pen A8660, som innehöll skärvor av två, sanno
likt deponerade kärl; en grovrabbig kruka, fnr. 
120, och en glättad skål, fnr.121. Endast övre de
len av kärlen kunde rekonstrueras med någorlun
da säkerhet. Krukan var konvex med ett rakt, utåt 
lutande mynningsparti. Skålen har skarpt profile
rad skuldra och konkavt mynningsparti. ^-date
ringar har placerat området någonstans i period 
III—IV (Gedda b denna volym). Trots den någor
lunda samstämmigheten i tid har fyndmaterialet 
från Kråkeslätt ingen motsvarighet i Gualövs grav
kärl.

SOCKENGRÄNSEN

Längs kantkedjan av en förstörd hög låg tjugo ur- 
negravar (fig. 2). Från dessa har åtta keramikkärl 
blivit undersökta. Mikroskoperingen visade ett 
gods som i de flesta fall har utgått från de i områ
det traditionella råmaterialen; sorterad finlera 
magrad med krossad granit och i några fall även 
sandsten. Två av de åtta proven visar ett avvikan
de gods. Osorterade grovleror utan tillsatt mag- 
ring har använts dels i en liten, tunnväggig skål 
(höjd 9 cm), dels i en glättad kruka med streckor- 
nerad vulst. Skärvtjockleken är 8 mm. Finkerami
ken under järnåldern är ofta framställd av sådan 
lera. Det enkelt sammansatta godset doldes under 
en slät polerad yta, mörkfärgad som resultat av re
ducerande bränning. Det måste således ha varit 
viktigt att ge denna typ av keramik ett estetiskt 
tilltalande yttre ”skal”.

Gravarna i Sockengränsen innehåller förutom 
de presenterade kärlen (fig. 40) även skärvor av 
fem krukor med konvex buk och konkav skuldra/ 
hals. Fyra av dessa har finsandig rabbning på bu
kens nedre del och glättad yta på den övre. I två 
fall finns en vulst i övergången mellan rabbning 
och den glättade övre delen. Vulsten är ornerad 
med sneda streck eller med nagelintryck (grav 
A747 och A7557). Slutligen finns en kruka med 
helt glättad yta med en streckornerad vulst på 
skuldran (grav A7557).

Gravinventariet i Sockengränsen har mycket lite 
gemensamt med Gualövfältets gravkärl. Endast 
små fragment av bronsföremål fanns i Socken
gränsens gravar. Krukor med intryckornerade vul- 
ster brukar dateras till yngre bronsålder och över
gången till förromersk järnålder. På gravfältet vid 
Löderup 15 bestod grav 108 av en ”brandplätt”, 
daterad till tidig förromersk järnålder. Graven inne
höll skärvor av två kärl av samma typ som i Sock
engränsens gravar A7475 och A7557. Kärlen har 
haft rabbig nedre del och polerad skuldra-hals. I 
gränsen mellan rabbning och glättning fanns vulst 
med fingerintryck och snedställda streck (Ström
berg 1975, s. 241 samt Abb.112,113,129:14). Grav
formen brandplätt kan knappast åsättas en tidiga
re datering än vad som skett i Löderupfallet. I Gre- 
vie 2:13, Grevie sn., område 4, med fynd från 
förromersk järnålder, fanns en kruka av samma 
typ (Hulthén 2000, s. 18 och pl. 9-11).

Sockengränsens 14C-dateringar har senare vär
den än vad som var fallet i Gualöv och Kråkeslätt.
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Även fyndmaterialets egenskaper tyder på att Soc
kengränsens gravfält representerar ett yngre skede 
av bronsåldern än Gualövs gravar.

ÅRUPS NORREVÅNG OCH ÅRUP

Området består av ett omfattande boplatskom
plex med kulturlager, gropar och lämningar efter 
åtminstone två långhus. Vid Årup fanns en anslu
tande verkstadsyta (Knarrström denna volym). I 
anslutning till långhuset vi Ärups Norrevång fanns 
lämningar efter ca 50 runda eller ovala härdar. Ett 
område av detta slag bör ha haft med en speciali
serad verksamhet att göra. Det skulle kunna röra 
sig om en förnyelse av en till två härdar per år un
der en verksamhetsperiod av kanske 25 år. Här
darna för närmast tanken till någon form av me
tallhantverk, dock knappast bronsgjutning. Röst
ning av malm är något, som fordras i viss 
järnhantering och som i sin tur kräver just härdar. 
Frågan är om det var sådant arbete som utgjorde 
en del av platsens ekonomi. En mängd utfällning- 
ar av järnoxider på träkol och i bottensanden i 
härdarna kan tyda på detta. I avsaknad av adek
vata provmängder från anläggningarna torde det 
dock vara svårt att komma närmare problemen 
med deras funktion (jämför f.ö. Knarrström 
2002).

Liksom i Kråkeslätt fanns det också vid Årup 
en grop med tre nedsatta kärl, som kan tolkas som 
en offernedläggning. Samband mellan offrande 
och ovannämnda verksamhet kan finnas. Offran
det skulle kunna ses som en försäkring om fram
gång i hanteringen. Keramiken och 14C-datering- 
arna placerar sannolikt såväl boplatsen som verk
samheterna i Årupsområdet i den senare delen av 
yngre bronsålder och tidig förromersk järnålder.

KERAMIKPANORAMAT I VÆTLAND

Keramiken från de fyra lokalerna inom Vætlands- 
projektet representerar olika faser av bronsåldern 
och tidig järnålder och visar hur t.ex. gravseder 
kan förändras under förhållandevis kort tid inom 
ett begränsat område. Keramiken speglar också 
hantverket och dess förändringar metodmässigt 
och formmässigt, svarande mot omvandlingar i 
samhället med krav på nya kärl och andra kera- 
miska föremål för nya funktioner. De keramiska

råmaterialen förblev däremot desamma. Dessa 
fanns ständigt lokalt tillgängliga och erbjöd till 
envar tid förutsättningar för bästa möjliga slut
produkt.

VÆTLAND - ETT AV SKÅNES FYRA HÖRN

Den Skånekarta som vi ser idag presenterar en 
landskapsbild av tämligen homogen karaktär, 
med skogar, slätter, samhällen, landsvägar och 
järnvägsnät ganska jämnt fördelade över provin
sen. I själva verket är dock Skåne en skenbar enhet 
med mer eller mindre tydliga gränser mellan olika 
regioner där mark, berggrund, flora, råmaterial
tillgångar, näringar och till och med dialekter är 
specifika för vissa områden. Vid en jämförelse 
bakåt i tiden med exempelvis den tidigaste kända 
Skånekartan, ritad av Gerhard von Burman på 
1600-talet, förmärks hur Skånes olika regioner 
framträder med stor tydlighet. Det mesta av de 
inre delarna upptas av sammanhängande skogs
mark, som i många fall når ända ut till havet. De 
fria ytorna i nordväst, sydväst, sydost och nordost 
bildar från varandra avgränsade landområden - 
Skånes fyra hörn (Hulthén 2005). Varje område 
har sina betydande vattenvägar och viktiga kust
sträckor mot olika delar av Östersjön, Öresund 
och Kattegatt. Med stor sannolikhet var denna re- 
gionalitet en verklighet också under tidigare ske
den (Campell 1928; Werne 1993). Det är i ett av 
dessa hörn, det nordöstra, som vi finner Vætland. 
Omgivet av skogar i norr, väster och öster men 
med öppen kontakt längs kusten är det rimligt att 
anta att området även haft förbindelser över havet 
med kustområden på andra sidan Östersjön. 
”Hörnet” med Vætland har utgjort en egen, sär
präglad sfär. De tecken på både isolering och kom
munikation, som har stöd i analysresultaten är 
sannolikt en följd av denna på samma gång stäng
da som öppna miljö i en avgränsad region.

Ett varmt tack riktas till FD. Esko Daniel, SGU, för vär
defull hjälp med det särskilda utsnittet av jordartskartan 
över Bromöllaområdet. FD. Karl-Axel Kornfält tackas 
för viktig information om bergarterna och speciellt Karl- 
hamnsgranitens sammansättning och utbredning i under
sökningsområdet. Samtliga bilder av keramikkärlen har 
ritats av Annika Jeppsson, UV Syd. Vi vill även rikta ett 
stort tack till kollegerna på RAÄ UV Syd och Region
museet för ett gott och givande samarbete.
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VÆTLAND - ETT VATTEN Rl KE
TANKAR KRING EN BRONSÅLDERSBYGD 2300 500 F.KR.

av MAGNUS ARTURSSON Et TONY BJÖRK

När man arbetar med brett upplagda landskaps
studier så slås man ofta av vilken oerhörd konti
nuitet det finns i utnyttjandet av vissa områden i 
södra och mellersta Skandinavien. Detta gäller 
inte minst i Skåne, där man i varje fall från neoli- 
tikums början och framåt kan se en mycket tydlig 
bild av kontinuitet i landskapsutnyttjandet. När 
olika typer av fornlämningar och föremålsformer 
läggs ut på översiktskartor framträder tydliga 
koncentrationer som kan tolkas som centralområ
den, eller om man så vill, bygder. Tidsdjupet i an
vändningen av dessa områden är ofta svindlande 
och ger intryck av att det måste ha funnits en djupt 
rotad konservatism i hur människor har sett på 
landskapet och dess användning. Naturligtvis har 
olika naturgeografiska faktorer varit viktiga när 
man från början har valt var man skulle placera 
bebyggelsen, men mönstret skvallrar också om att 
man gjort betydande investeringar i olika typer av 
fysiska installationer som sedan har låst fast bil
den av hur man rent mentalt har betraktat sin om
givning. Boplatser, åkrar och betesmarker, gravar 
och gravfält, offerplatser, vägar, vadställen och 
hamnlägen har skapat noder och linjer i landska
pet som sedan har styrt människornas närvaro 
och kontaktvägar under årtusenden. Ibland har 
man visserligen försökt bryta sig ut ur detta möns
ter, men i huvudsak har man följt efter i de gamla 
spåren. Den materiella kulturen har förändrats, 
nya material och föremålstyper har tagits i bruk, 
samtidigt som seder och bruk har tagit sig andra

295



Figur 1. Megaliter och hällkistor i Skåne.

uttryck, men de mentala landskapen tycks ha be
hållit sin makt över människorna.

LANDSKAPET

Vårt studieområde, Vætland, är ett av dessa cen
trala områden eller bygder i Skåne (fig. 1-3). Här 
har man i varje fall sedan neolitikums början cir
ka 4000 f. Kr. och framåt etablerat sig inom vissa 
speciella delar av landskapet (se bl.a. Andersson 
2003; Edring 2005; Artursson m. fl. 2005; Ström
berg 2005; Andersson red. 2007). Vætland har, 
som namnet ju faktiskt anger, präglats av sjöar, 
vattendrag och våtmarker som styckat upp land
skapet i små, naturliga landskapsrum. De områ
den som lämpat sig för bosättningar har varit be
gränsade och därmed har bebyggelsen under lång

tid koncentrerats till mer eller mindre tydliga byg
der. Placeringen av olika typer av gravar, offermil
jöer och gårdar samt byar från och med neoliti- 
kum och framåt visar att de naturgeografiska för
utsättningarna varit ungefär de samma under lång 
tid (se Gedda a denna volym).

Utifrån topografins utseende och fornlämning- 
arnas placering kan man urskilja två övergripande 
landskapsrum inom Vætland (fig. 4) (Edring 2005; 
Gedda a denna volym; Björk denna volym). Den 
västra bygden har varit vänd mot Hammarsjön, 
som under neolitikum och bronsåldern var en havs
vik. Genom denna har man troligen haft sina hu
vudsakliga kontakter riktade mot väster och sydo
ver. Dessutom har Helge å, som rinner ut i havsvi
kens norra del, med största sannolikhet varit viktig 
för kommunikationerna i nord-sydlig riktning,
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Figur 2. Högar och rösen från bronsåldern i Skåne.

upp mot det småländska höglandet. Förekomsten 
av hällkistor, högar, rösen, hällristningar och skål
gropar i området kring Gryt och Knislinge visar att 
delar av Helgeåda Igången har varit viktiga under 
perioden (Carlie 1994, s. 44ff; Coles 2002, s. 
219ff). Helge å leder dessutom vidare upp mot det 
småländska höglandet och de mycket stora koncen
trationer av hällkistor och rösen som finns här (Ry- 
berg 2005; Skoglund 2005). Helgeådalgången an
sluter här mycket nära till Lagans dalgång, vilket 
delvis skulle kunna förklara den stora koncentra
tionen av olika typer av gravar i området Området 
mellan Helge å och Lagan kan ses som ett viktigt 
centralområde, där olika nätverk som har sträckt 
sig över hela södra Sverige har mötts, från öster till 
väster och från söder till norr, upp mot området 
kring Vättern (se bl.a. Nicklasson 2005, s. 70ff).

Åtskiljd av ett band av våtmarker och mindre 
vattendrag ligger den östra bygden, som med störs
ta sannolikhet haft sina huvudsakliga kontaktvä
gar vända söderut. Längs med Östersjökusten har 
det funnits tre förmodade hamnlägen som funge
rat som infallsportar i landskapet (jfr Randsborg 
2006, s. 40ff). De markeras av koncentrationer av 
hällkistor och bronsåldershögar som endast finns 
i tre områden längs med den dåvarande kusten; 
vid Östra och Västra Hammaren, Nymölla och 
Valje. Förekomsten av en hällkista vardera i de tre 
områdena och ett flertal bronsåldershögar under
stryker kontinuiteten i användningen av dessa 
strandnära lägen. En möjlig tolkning är att de tre 
områdena representerar fiske- och hamnlägen som 
har använts under lång tid, åtminstone från sen- 
neolitikum och in i äldre bronsålder. En närmare
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Figur 3. Brandgravar och brandgravfält från bronsåldern i Skåne.

granskning av deras lämplighet som hamnar visar 
att områdena utanför dem har en relativt sett min
dre mängd sten, vilket skulle kunna ha underlättat 
att ta sig in här med skepp och kanoter. Det finns 
även spår efter bosättningar från senneolitikum 
och bronsålder i anslutning till platserna. Så har 
man till exempel vid en hög vid Hamrahuset, Trol
le Ljungby sn, RAÄ 18, hittat stora mängder bear
betad Kristianstadsflinta och fragment av en slipad 
bergartsyxa. Förmodligen har hamnlaget vid Ny- 
mölla, där Skräbeån knyter samman Östersjön med 
sjösystemen längre in i landet, fungerat som en in
fallsport mot Ivösjön och Ivö i norr. Den här sjöle
den har sannolikt varit en viktiga kommunika
tionsväg in i landskapet och vidare upp mot det 
småländska höglandet. Ivöns placering mitt i den
na kommunikationsled visar på dess betydelse,

bland annat bekräftad genom fornlämningsbilden; 
det finns både hällkistor och högar på den sydöstra 
delen av ön.

Eftersom olika metaller och metallföremål under 
lång tid har setts som viktiga för förändringarna 
under perioden, blir de möjliga importvägarna för 
dessa råvaror och föremål till området viktiga för 
vår analys. Koppar, tenn och guld samt exklusiva 
föremål fraktades över långa avstånd från konti
nenten och till södra Skandinavien. Sjövägen var 
med största sannolikhet viktigast, och olika rutter 
över Östersjön förde de eftertraktade varorna från 
kontinenten till olika delar av södra Skandinavien 
(se bl.a. Artursson m. fl. 2005, s. 504f). För östra 
Skånes del var förmodligen rutten från öder och 
över till Bornholm och Österlen viktigast. Däri
från letade sig varorna vidare norrut och västerut
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Figur 4. Uppdelningen av Vætland i två övergripande 
landskapsrum utifrån topografins utseende och fornläm- 
ningarnas placering, här illustrerat med hällkistor och 
övriga gravtyper från senneolitikum och bronsålderns 
period I. Havsnivån ligger på ca 4 m över den nuvarande, 
vilket motsvarar situationen ca 1900 f. Kr. (cal.).

längs med Skånes kuster. Kontrollen över impor
ten av dessa råvaror och färdiga föremål var för
modligen viktig för att skapa nya former för makt
utövning och prestige, som inte bara speglade den 
existerande sociala ordningen utan också skapade 
en helt ny form av social organisation och politisk 
struktur. Över tiden skedde naturligtvis föränd
ringar i kontaktmönster och importvägar. Under 
senneolitikum och äldre bronsålder tycks centrala 
och sydöstra Europa samt i viss mån nordvästra 
Europa och de Brittiska öarna ha varit viktigast, 
medan man under yngre bronsålder huvudsakli
gen har vänt sig mot mellersta Tyskland (för dis
kussion se bl.a. Badou 1960; Jensen 2002, s. 28ff; 
s. 375ff; Vandkilde 2004). Under slutet av yngre 
bronsålder tycks dessutom delar av Alpområdet 
och södra Europa ha haft stor betydelse i de lång
väga kontaktnäten.

Definitionen av de två övergripande bygderna i 
området utifrån topografiska faktorer och fördel
ningen av olika typer av fornlämningar samt lös
fynd och offerfynd, ger oss en god bild av hur sam
hället i stort har varit organiserat (Björk denna vo
lym) . Inom dessa två områden kan man naturligtvis

också urskilja ett mer detaljerat, finare mönster av 
möjliga organisatoriska enheter. Så kan man till 
exempel se ett flertal möjliga högstatusplatser som 
kan definieras med hjälp av placeringen av större 
gravmonument och av fynd av mer eller mindre 
exklusiva metallföremål som offrats i våtmarker 
eller på torr mark under stenar. I kombination 
med en översikt av var olika större koncentratio
ner av gravmonument av mer ordinär storlek har 
funnits i landskapet kan man få en relativt tydlig 
bild av hur indelningen av landskapet i olika 
maktsfärer har sett ut.

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT

Vårt arbete med att försöka skildra samhällsut
vecklingen under senneolitikum och bronsålder i 
Vætland har till stor del präglats av den intensiva 
diskussion kring samhällsstrukturens utseende 
som pågått under många år. Debatten har i stor 
omfattning kretsat kring frågan om hur och när 
en mer komplext uppbyggd, stratifierad samhälls
struktur gjorde sitt intåg i södra och mellersta 
Skandinavien (se bl.a. Vandkilde 1996, s. 259ff). 
Vi anser att det finns tydliga tecken på att en sam
hällsstruktur bestående av mer eller mindre kom
plexa hövdingadömen med ärftliga förtecken suc
cessivt introducerades i södra och mellersta Skan
dinavien från senneolitikums början och framåt. 
Under senare år har ett antal övertygande studier 
presenterats, där den här modellen har förts fram 
(se bl. a. Apel 2001, s. 329ff; Nordquist 2001, s. 
211ff; Lekberg 2002, s. 275ff; Artursson m. fl. 
2005; Varberg 2005a-b). Modellen står i viss 
motsats till en tidigare dominerande forsknings
riktning företrädd av bl.a. Kristian Kristiansen 
(1989; 1998b-c), Helle Vandkilde (1996, s. 259ff) 
och Timothy Earle (2002, s. 288ff), som anser att 
ärftliga hövdingadömen infördes först under 
bronsålderns period II. Båda forskningsinrikt
ningarna delar emellertid åsikten att det existerat 
en mer eller mindre tydlig hierarkisk samhälls
struktur redan under senneolitikum.

I vårt försök att skildra samhällsutvecklingen i 
Vætland under senneolitikum och bronsålder har 
vi med bakgrund i den tidigare diskussionen valt 
att utgå från en tolkningsmodell som baseras på 
ett tydligt maktperspektiv. Vår grundsyn skulle 
kunna kallas strukturmarxistisk (se bl.a. Vandkil
de 1996, s. 260; Kristiansen 1998a, s. 40ff; Blörk 
2005, s. 30ff), men vi har ett antal reservationer
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mot detta sätt att resonera. Den största fördelen 
med denna teoretiska inriktning anser vi vara att 
den tar ett helhetsgrepp på samhället utifrån alla 
dess beståndsdelar, och att den därmed möjliggör 
ett holistiskt arbetssätt. Nackdelen kan vara att 
man överbetonar maktperspektivet, och glömmer 
andra viktiga faktorer. Vi har visserligen valt att 
betona betydelsen av framväxten av en hierarkiskt 
uppbyggd samhällsstruktur i vårt teoretiska per
spektiv, men det finns flera anledningar att modi
fiera tolkningsmodellen. Vårt tydliga ställningsta
gande för den hierarkiska modellen får således 
inte stå i vägen för en nyansering av synen på hur 
samhället var uppbyggt och hur det fungerade. 
Det är enligt vår mening viktigt att man gör vissa 
reservationer mot de mer eller mindre endimensi- 
onella modeller som vanligen presenteras. En av 
de viktigaste reservationerna rör de så kallade stor
männens eller hövdingarnas position i samhället. 
Det rörde sig sannolikt inte om ett helt fristående 
och enväldigt hövdingaskikt i samhället, eftersom 
de var beroende av olika släkt-, klan- och stamre
lationer, varför de inte kunde agera utan att ta 
hänsyn till lokala förhållanden (jfr diskussion hos 
Thedéen 2003; 2004; 2005; Skoglund 2005).

Det fanns således både vertikala och horison
tella förhållanden att ta hänsyn till. De så kallade 
stormännen var i första hand hövdingar, klan
ledare samt släkt- och familjeöverhuvuden och 
hela tiden beroende av andra. Även i de framväx
ande ärftliga hövdingadömena har makten varit 
baserad på ett ömsesidigt förhållande och beroen
de. Hövdingadömena tycks visserligen ha varit dy
namiska och anpassningsbara institutioner, men 
samtidigt relativt instabila sociala konstruktioner 
som utan stöd underifrån lätt kunde förlora sin 
ställning. Makten var under ständig förhandling 
och konflikter uppstod förmodligen ofta. Person
liga relationer och nätverk var antagligen viktiga
re än institutioner, eftersom makten inte var abso
lut (för en teoretisk diskussion se bl.a. Roslund 
2001, s. 69). Därför är ”aktörsperspektivet” vikti
gare än ”institutionsperspektivet”, något som läg
ger ytterligare vikt på den enskilde individens in
flytande och handlande (för en ytterligare diskus
sion se bl.a. Hermansson 2000; 2004 och där 
anförd litteratur; jfr diskussion hos Artursson m. fl. 
2005, s. 502f; Josef son 2005, 32ff).

I ett system som detta, där lokala, regionala och 
interregionala nätverk skapades av människor med 
olika bakgrund och position i maktstrukturen, blir

begrepp som makt och motmakt viktiga; utövan
de av makt skapar alltid någon form av motstånd, 
antingen öppet eller dolt. Förmodligen har vissa 
grupper kämpat för att på många olika sätt göra 
sitt maktinnehav mer permanent, det vill säga att 
man har försökt att införa och institutionalisera 
ärftliga hövdingadömen. I vissa fall har man lyck
ats med detta, men över längre tidsperioder har de 
varit instabila institutioner som hela tiden har fått 
anpassa sig till den lokala situationen (se bl.a. Ear
le 2002, s. 313). En sammanfattande beskrivning 
av dessa institutioner skulle således kunna vara 
att de utgjort nätverksbaserade, instabila hövding
adömen i en decentraliserad maktstruktur som 
haft sin bas i en politisk ekonomi grundad på pre
stigevaror eller s.k. ”wealth finance” (se bl.a. Ear
le 2002, s. 58ff; Kristiansen 2006, s. 177ff).

Strävan att institutionalisera och monopolisera 
makten har således mött motstånd från olika håll, 
vilket har lett till att samhällsstrukturen har haft 
starka inslag av konflikter och diverse förhand
lingssituationer. Det är i det här sammanhanget 
intressant att se att vissa forskare har lagt stor vikt 
vid de problem som finns med att beskriva sam
hällen som enbart egalitära eller enbart hierarkis
ka (se bl.a. Levy 1995; Chapman 2003, s. 76ff). 
Förenklade tolkningsmodeller har en olycklig ten
dens att bortse från att samhällen ofta är mycket 
mer komplexa än vad de först tycks synas. Levy 
(1995) betonar i sin analys den heterarkiska ka
raktären hos bronsålderssamhället i Skandinaven. 
Hon menar att det funnits en variation i den hie
rarkiska strukturen, och att det finns mer eller 
mindre tydliga tecken på att det existerat flera pa
rallella sociala och politiska strukturer i samhäl
let, som haft en varierande grad av hierarkisk 
struktur.

Förmodligen har det inte enbart handlat om in
terna konflikter, utan man måste också ta med 
konflikter mellan olika hövdingadömen i beräk
ningarna. En kamp om regional överhöghet har 
sannolikt påverkat samhällsstrukturen på flera 
sätt. Kanske det är därför som krigarideologin 
tycks ha fått en allt viktigare roll i samhället under 
senneolitikum (Vandkilde 2001, s. 352), men fram
förallt under äldre bronsålder? Vi kan se tydliga 
tecken på att man har skapat aristokratiska nät
verk bestående av hövdingar och mer eller mindre 
professionella krigare som har verkat både lokalt, 
regionalt och överregionalt för att stärka sin makt
bas under den sistnämnda perioden (Treherne
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1995; Kristiansen 1983; 1999b; 2006; Randsborg 
2006, s. 42ff; Vandkilde 2000, s. 41f; 2003). Att 
hålla vältränade, professionella krigarföljen kräv
de emellertid stora ekonomiska resurser; arbetstid, 
utrustning, mat etc., som måste tillhandahållas 
och produceras av andra, antingen ofria eller på 
något annat sätt beroende bönder (se bl.a. Kristi
ansen 2006, s. 180f). Försöken att institutionalise- 
ra och permanenta maktinnehavet har förmodli
gen dessutom understötts med hjälp av en mono
polisering av religiösa och rituella aktiviteter (för 
diskussion se bl.a. Larsson 2002; Kaul 2004, s. 
369ff). Genom att bygga upp en ideologisk över
byggnad som förklarar varför samhällsstrukturen 
ser ut som den gör har man försökt att motivera 
och försvara sina anspråk på maktinnehav.

SENNEOLITIKUM OCH BRONSÅLDERNS 
PERIOD I, 2300-1500 F. KR

Under den senare delen av mellanneolitikum och 
inledningen av senneolitikum kan man se en rad 
förändringar i det arkeologiska materialet i södra 
och mellersta Skandinavien. Metallföremål blir 
allt vanligare samtidigt som byggnadstraditionen 
och offer- samt gravläggningsseder förändras på 
ett mer eller mindre genomgripande sätt (se bl.a. 
Vandkilde 1996; Artursson 2005a-d; Artursson 
m.fl. 2005; Varberg 2005a-b). Samtidigt kan man 
se att den materiella kulturen blir allt mer homo
gen till sitt utseende och sammansättning (för dis
kussion se bl.a. Stensköld 2004, s. 48ff). Detta 
skulle kunna tolkas som ett tecken på en succes
sivt ökande social och ekonomisk konkurrens 
kopplad till framväxten av en allt tydligare strati- 
fierad samhällsstruktur (se bl.a. Artursson m. fl. 
2005, s. 502ff; Kristiansen 2005, s. 681ff). Alla 
tecken tyder på att samhällsstrukturen har ge
nomgått en rad förändringar som bland annat kan 
förklaras med influenser från de metallanvändan
de kulturerna i Mellan- och Västeuropa. De flesta 
moderna forskare anser att utvecklingen i södra 
och mellersta Skandinavien har gått mot en allt 
mer tydligt stratifierad samhällsstruktur redan 
från inledningen av senneolitikum (se bl. a. Apel 
2001; Nordquist 2001; Lekberg 2002; Artursson 
m.fl. 2005; Varberg 2005a-b). Frågan är emeller
tid hur samhället exakt var organiserat och när 
man kan tala om existensen av en mer uttalat hie
rarkisk, ärftlig maktstruktur i området. Här finns 
det delade meningar.

De flesta forskare anser att det finns tre möjli
ga huvudmodeller för hur samhället kan ha varit 
uppbyggt under perioden. Baserat på antropolo
giska studier och teoretiska resonemang har man 
föreslagit att det kan ha rört sig om antingen en 
mer eller mindre egalitär samhällsstruktur, ett 
big-mansystem eller hövdingadömen med upp
nådd eller alternativt ärftlig ställning (Vandkilde 
1996, s. 22f; s. 259ff; för jämförande diskussion 
se bl.a. Chapman 2003, s. 71ff). I de publikatio
ner som har presenterats under senare år har den 
överväldigande majoriteten av forskare fört fram 
teorier om att det har handlat om hövdingadömen 
av olika komplexitet. Diskussionen har till stor del 
koncentrerats till frågan om hur och när ärftliga 
hövdingadömen har införts i området. Jan Apel 
(2001, s. 329ff), Pär Nordquist (2001, s. 211ff), 
Per Lekberg (2002, s. 275ff) och Jeanette Varberg 
(2005) argumenterar för en introduktion av ett så
dant system redan under inledningen av senneoli
tikum, medan exempelvis Kristian Kristiansen 
(1989; 1998b), Helle Vandkilde (1996, s. 259ff) 
och Timothy Earle (2002, s. 288ff) förespråkar en 
senare introduktion under bronsålderns period II 
(se även diskussion hos Goldhahn 1999, s. 183 
ff).

Enligt vår mening talar det mesta nu för att 
ärftliga hövdingadömen har införts redan under 
senneolitikums första hälft, och att den sociala 
stratifieringen successivt blev alltmer uttalad över 
tiden (se bl.a. diskussion i Artursson 2005a-b; 
Artursson m. fl. 2005; Artursson c denna volym; 
Björk denna volym). Alternativa tolkningar som 
förespråkar existensen av en mer egalitär sam
hällsorganisation har emellertid också presente
rats under senare år (se bl.a. Thedéen 2003; 2004; 
2005; jfr. Skoglund 2005). Dessa studier är emel
lertid till stor del baserade på genomgångar av ma
terial med mer lokal prägel, och innebär egentli
gen inte att existensen av övergripande, hierar
kiskt organiserade politiska och ekonomiska 
strukturer kan motbevisas. Enligt vår tolknings- 
modell måste nämligen den hierarkiska samhälls
strukturen ha haft sin bas i en lokal social, ekono
misk och politisk struktur som förutsatt ett ömse
sidigt beroende och ett nätverksbyggande mellan 
olika sociala grupper i samhället.

Diskussionen om hur förändringen av sam
hällsstrukturen under perioden har gått till och 
vad det var som orsakade den har till stor del 
handlat om betydelsen av påverkan och influenser
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utifrån. Många forskare lägger stor vikt vid intro
duktionen och spridningen av metallföremål i om
rådet (för diskussion se bl. a. Vandkilde 1996, s. 
262ff; Stensköld 2004, s. 241 ff; Skoglund 2005, s. 
30ff; Varberg 2005a-b). Kontrollen över impor
ten av metallföremål och kunskapen om metall
hantverk kombinerat med ett inflöde av nya idéer 
kring religion, ideologi och social organisation 
hade en omvälvande effekt på samhällsorganisa
tionen. Långväga kontakter mellan högstatusmil
jöer i Skandinavien, Mellaneuropa och Västeuro
pa har enligt bland annat Thomas B. Larsson 
(1997; 2002) inneburit att en gemensam kultur 
snabbt har spridit sig över stora områden (se ock
så Karlenby 2002, s. 109). Speciellt har man beto
nat klockbägarkulturens betydelse för samhälls
omvandlingen i vissa delar av södra Skandinavien 
under den senare delen av mellanneolitikum och 
inledningen av senneolitikum (se bl.a. Vandkilde 
1996, s. 263; s. 314f; 2004, s. 76ff). Detta gäller 
speciellt på norra Jylland, där influenserna från 
klockbägarkulturen är mycket tydliga i det arkeo
logiska materialet (Apel 2001, s. 157ff). Nya före- 
målstyper och idéer har påverkat det övre sociala 
skiktet, och delar av den främmande materiella 
kulturen har använts för att förändra samhälls
strukturen och manifestera elitens speciella sta
tus. På så sätt kunde eliten efter hand ställa sig ut
anför den kollektivt präglade ideologin som hade 
dominerat bilden, och som tidigare hade förhin
drat en ackumulering av ekonomiska resurser och 
politisk makt till enstaka individer eller familjer 
(se bl.a. Nordquist 2001; Larsson 2002).

Under den senare hälften av senneolitikum har 
kontakterna med den så kallade Unéticekulturen i 
Mellaneuropa enligt flera forskare spelat en viktig 
roll i samhällsomvandlingen. Kontakterna mellan 
södra Skandinavien och Mellaneuropa tycks ha 
varit intensiva, något som man kan se i till exem
pel importen av metallföremål (Sheratt 1993; 
Vandkilde 1996; Jensen 2002, s. 30), samt i likhe
ter i utseende mellan de stora långhusen i delar av 
områdena (Nielsen 1999; Jensen 2002, s. 25f; Ar- 
tursson 2005a). Under bronsålderns period I, och 
framförallt under period IB, det vill säga 1600- 
1500 f. Kr., sker det en ytterligare intensifiering 
av kontakterna och inflytandet från de så kallade 
Tumulus- och Sögel-Wohlde-kulturerna föränd
rar samhällsbilden i södra Skandinavien radikalt. 
Inte minst kan man se en mycket snabb utveckling 
och intensifiering av den lokala tillverkningen av

metallföremål i området, framförallt under brons
ålderns period IB (Vandkilde 1996, s. 317). Kvan
titeten lokalt producerade metallföremål ökar 
markant samtidigt som kvaliteten förbättras be
tydligt. Man kan också se de första tecknen på en 
tydlig regional variation i produktionen av metall
föremål i Danmark (a.a. s. 250ff). Importen av 
metallråvara kommer från Centraleuropa, och de 
metallföremål som importeras kommer från sam
ma område samt från det Karpatiska bäckenet. 
Nya vapentyper som till exempel svärdet, spjut
spetsen och skafthålsyxan i brons introduceras 
successivt, samtidigt som det blir mycket vanliga
re att metallföremål läggs ned i gravarna.

Parallellt kan man se att byggnadstraditionen 
förändras. Under senneolitikum sker det en suc
cessiv ökning av långhusens storlek, så att den 
största kategorin uppnår en längd på ca 47 m un
der SN II. Samtidigt finns det emellertid också 
mindre långhus, varför storleksspannet totalt sett 
har ökat över tiden. Under bronsålderns period IB 
och första hälften av period II, ca 1600-1400 f. 
Kr. ersätts de tvåskeppiga långhusen successivt 
med treskeppiga, en utveckling som tycks ske i 
stort sett samtidigt över stora delar av norra Euro
pa (Ethelberg 2000; Artursson 2005a). Mycket 
stora, treskeppiga långhus med en längd på mellan 
ca 40-60 m uppförs på stormannagårdar i södra 
och mellersta Skandinavien under tidsperioden. 
Denna utveckling kan ses som ytterligare ett teck
en på att makten har koncentrerats på ett färre an
tal personer. Stormannagårdarna med de impone
rande långhusen kan tolkas som de materiella 
symbolerna för en institutionaliserad, ärftlig höv- 
dingamakt.

De alltmer intensiva kontakterna med olika 
metallanvändande kulturer i Europa har alltså 
både inspirerat till en förändring av samhällsstruk
turen och samtidigt aktivt använts av eliten för att 
omvandla den sociala strukturen i en hierarkisk 
riktning. Enligt flera forskare har den materiella 
kulturen använts mycket medvetet av det övre so
ciala skiktet som ett medel i kampen för ett ökat 
inflytande. Nya typer av exklusiva material och fö
remål, gravläggnings- och offerseder samt föränd
ringar av byggnadstraditionen har använts för att 
skapa, framhäva och manifestera de sociala skill
naderna (se bl.a. Vandkilde 1996, s. 260; Larsson 
2002). Mycket tyder alltså på att kampen för att 
öka makten hos vissa enskilda individer eller fa
miljer på bekostnad av det tidigare dominerande
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kollektivet har präglat utvecklingen under hela pe
rioden (Vandkilde 1996, s. 261; jfr Apel 2001; 
Nordquist 2001; Lekberg 2002).

Samtidigt kan man se att den materiella kultu
ren i södra och mellersta Skandinavien blir allt mer 
homogen (för diskussion se hl. a. Stensköld 2001; 
2004). Detta kan med största sannolikhet förkla
ras med just framväxten av en stratifierad sam
hällsstruktur och en successivt ökande konkurrens 
av social karaktär, där en gemensam ideologisk 
bakgrund som uttryckts med hjälp av olika materi
ella symboler har varit viktig. Vissa forskare har 
dessutom betonat betydelsen av en socio-psykolo- 
gisk förklaringsmodell för framväxten av denna 
process. Man menar att personliga egenskaper 
hos vissa individer haft stor betydelse för att de 
skulle kunna distansera sig från en kollektivt präg
lad ideologi av mer egalitär karaktär (se Apel 
2001, s. 323; Lekberg 2002, s. 26ff., s. 283f; Ar- 
tursson m. fl. 2005, s. 503). När den gamla ideo
login successivt försvagades ökade utrymmet för 
de mer konkurrensinriktade individerna, och där
med hade man satt igång en process som var svår 
att vända. Naturligtvis har det funnits motstånd 
mot denna utveckling. Där makt hävdas uppstår 
alltid en motmakt, antingen öppen eller dold. Det 
är emellertid svårt att identifiera säkra tecken på 
ett sådant motstånd i det arkeologiska materialet.

Ett antal forskare har under senare tid mer i de
talj diskuterat hur den materiella kulturen har an
vänts av enskilda individer eller familjer för att 
uppnå en utvald och elitistisk position. Så till ex
empel ser Pär Nordquist (2001, s. 258, s. 279) den 
snabba förändringen av den materiella kulturen 
under perioden som ett exempel på en ”symbolisk 
inflationsspiral”. Intressant nog ser Per Lekberg 
(2002, s. 294) samma företeelse som en ”devalve
ring av elitens sociala och symboliska kapital”. 
Utifrån det här resonemanget har eliten i samhäl
let kontinuerligt tagit till sig nya föremålstyper och 
idéer utifrån med hjälp av sina långväga kontakter 
för att förstärka och upprätthålla sin priviligerade 
position. Man har alltså på ett aktivt sätt använt 
sig av materiella ting för att distansera sig från den 
övriga befolkningen. Successivt spred sig emeller
tid dessa nymodigheter även till lägre samhälls
klasser och därmed minskade deras symbolvärde, 
varför man ständigt tvingades introducera nya ex
otiska och exklusiva föremål och idéer. Detta be
hov av att ständigt förnya uttrycken för elitens spe
ciella position innebar en snabb förändring av både

den ideologiska överbyggnaden och den materiel
la kulturen (jfr. Kaul 2004).

Vad det gäller den ärftliga rätten till elitens ut
valda position, så har man enligt Thomas B. Lars
son (2002) motiverat den genom att på olika sätt 
manipulera med äldre gravmonument och tidigare 
använda offermiljöer. Man har rättfärdigat sin ställ
ning genom att återanvända äldre gravmonument 
och offerplatser. På så sätt har man skapat traditio
ner uppbyggda kring historier om mytiska förfäder 
i de äldre gravarna och genom att lägga ned exklu
siva sten- och metallföremål i de gamla offermiljö
erna. Enligt Oestigaard & Goldhahn (2006) har 
begravningarna dessutom i sig själva varit viktiga 
händelser, där sociala strukturer, allianser och lång
väga kontaktnät omförhandlats och bekräftats.

För att ytterligare särskilja sig från mängden 
och distansera sig från den övriga befolkningen 
har eliten enligt Thomas B. Larsson dessutom ut
nyttjat sina långväga kontakter. Detta har skett 
dels genom att man skapat myter och historier om 
sitt resande och sina kontakter med ”de andra”, 
dels genom att ta med sig exotiska och exklusiva 
föremål, tekniskt kunnande och metallråvara till
baka från sina resor (Kristiansen 2002; Larsson 
2002). Man skulle kunna säga att ”maktens re
sande och resandets makt” har använts på ett 
mycket medvetet sätt för att legitimera den hierar
kiska strukturen (Artursson m. fl. 2005).

Den här beskrivna samhällsutvecklingen mås
te enligt vår mening ses som den mest sannolika 
om man skall döma av hur det arkeologiska mate
rialet från perioden ser ut. De alternativa förkla
ringsmodeller som finns har uppenbara problem 
att förklara variationer och olikheter i materiell 
kultur i gravar, offermiljöer och på boplatser (se 
bl.a. Thedéen 2003; 2004; 2005; Skoglund 2005). 
Bilden i Vætland, ger oss ingen anledning att änd
ra på vår tolkningsmodell. Utifrån placeringen 
och utseendet på gravar, boplatser, offermiljöer 
och förmodade kommunikationsleder kan vi med 
hjälp av de här grundläggande antagandena försö
ka att rekonstruera hur samhället har varit upp
byggt och fungerat.

LANDSKAPET OCH BEBYGGELSEN 
- GÅRDAR OCH BYAR

Som vi har kunnat se tidigare är informationen 
kring naturmiljöns utseende och förändring i Væt
land under perioden bristfällig (Gedda a denna
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volym). På grund av detta är man mer eller mindre 
helt beroende av analogier med närliggande områ
den där materialet är mer fullständigt, som till ex
empel i Ystadsprojektets arbetsområde. Generellt 
sett kan man utifrån detta material säga att land
skapet i Vætland successivt har öppnats upp av 
betning och en mer extensiv odling under neoliti- 
kums gång. Under senneolitikum har förmodligen 
de mer centrala delarna av området varit relativt 
öppna och de tecken på en befolkningsökning som 
vi anser oss kunna se i materialet har förmodligen 
inneburit att mer perifera delar av landskapet har 
tagits i bruk. Bland annat kan man se att antalet 
hällkistor är större i förhållande till antalet mega
litgravar i området, samtidigt som många av häll- 
kistorna har placerats i tidigare ”tomma” områ
den. Det finns tydliga tecken på en allmän befolk
ningsökning och expansion i Skandinavien under 
perioden, och man kan dessutom se att medel
längden samtidigt ökar betydligt, något som tyder 
på en förbättrad näringsförsörjning som kanske 
kan kopplas till ett intensifierat och mer varierat 
jordbruk (se bl.a. Bennike 1993; Apel 2001, s. 
331f; Artursson m. fl. 2005, s. 509; Kristiansen 
2005, s. 681; 2006, s. 181ff; s. 186f).

Något som med största säkerhet har präglat 
landskapet i Vætland är alla de större eller mindre 
vattendragen, sjöarna och våtmarkerna. Under 
vår och höst då högvattnet nått nivåer på cirka 1- 
2 m över normalvattenståndet har säkerligen sto
ra delar av landskapet översvämmats. Detta inne
bär att endast högre områden och väldrenerade 
geologiska formationer som till exempel åsar har 
varit lämpade för åretruntboende. Dessutom mås
te vi ta hänsyn till att den här delen av Skåne med 
största säkerhet har drabbats av en transgression 
under den senare hälften av senneolitikum, då 
vattennivån nådde sitt maximum runt 1900 f. Kr. 
Havet stod då ca 4 m över nuvarande nivå (fig. 4). 
Detta fick naturligtvis stora återverkningar på 
markanvändningen i ett så flackt landskap som 
Vætland. Utifrån de här förutsättningarna är det 
troligt att ekonomin i området främst har varit in
riktad på boskapshållning med en mindre, kom
pletterande andel odling. Naturligtvis kan också 
fiske och jakt ha spelat en viktig roll. Framförallt 
havsfiske och jakt på säl borde ha varit attraktiva 
binäringar i ett så kustnära landskap som Væt
land.

Efterhand som bilden av bebyggelsen under pe
rioden har blivit tydligare, har också vår bild av

samhällsstrukturen i södra och mellersta Skandi
navien klarnat betydligt (Artursson b denna vo
lym). Eftersom byggnadstraditionens och bebyg
gelsestrukturens utseende och utveckling ger oss 
en mer direkt bild av hur samhället var organise
rat, har vi kunnat komplettera den information 
som vi tidigare har fått genom till exempel gravar 
och offernedläggelser (för diskussion se bl.a. Vand
kilde 1996, s. 262). Vad man tidigare har kunnat 
gissa sig till genom att studera dessa material är att 
det skett någon form av intensifiering i markut
nyttjandet parallellt med att tidigare mer perifera 
områden har tagits i bruk. Detta brukar tolkas 
som tecken på en ekonomisk expansion och en på
följande befolkningsökning (se bl.a. Apel 2001, s. 
331f; Gurstad-Nilsson 2001a, s. 145f).

Studier gjorda under de senaste åren har visat 
att bebyggelsen i södra och mellersta Skandinavien 
har haft en mycket mer komplex uppbyggnad än 
vad man tidigare har ansett (se bl.a. Artursson 
2005a-d; Artursson m. fl. 2003; 2005). Redan 
från inledningen av senneolitikum kan man se att 
variationen i storlek på långhusen ökar betydligt. 
Längden varierar då mellan cirka 9-30 m. Denna 
utveckling fortsätter och under andra hälften av 
senneolitikum och bronsålderns period IA varierar 
långhusens längd mellan cirka 9-47 m. Kulmen 
nås under bronsålderns period IB—II, då längden 
varierar mellan cirka 10-60 m. I flera fall kan man 
också se att gårdarnas uppbyggnad blir alltmer 
komplex under senneolitikum. Långhusen kom
pletteras allt oftare med mindre ekonomibyggna
der, och i vissa fall bildar kombinationer av stora 
eller mycket stora långhus och olika typer av eko
nomibyggnader komplexa stormannagårdar.

Det är inte bara variationen i långhusens och 
gårdarnas storlek som ökar, utan också komplexi
teten i bebyggelsestrukturen. I vissa centrala områ
den i södra Skandinavien kan man nu se att olika 
typer av organisationsprinciper har kombinerats 
till omfattande bebyggelsekomplex med hierarkisk 
struktur. Ensamliggande gårdar och utspridda el
ler mer koncentrerade, byliknande strukturer har 
kombinerats och bildat intrikata nätverk i landska
pet. Intressant nog kan man dessutom i flera fall se 
att det i dessa byliknande strukturer ofta finns en 
större gård som kan tolkas som den lokala stor- 
mannagården. Exempel på detta finns från bland 
annat Skåne, Bornholm och Jylland (Artursson 
2005b). De stora gårdarna tillsammans med de 
mindre, omkringliggande enheterna kan tolkas
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som ”chiefly hamlets”, det vill säga ”hövdmgaby- 
ar” som utgjort viktiga nav i den lokala makstruk
turen (Kristiansen 2006, s. 185). Det är möjligt att 
samhället har varit baserat på ett system bestående 
av mer eller mindre komplexa ”hus”, dvs. ett s.k. 
”house-based society”, där de stora långhusen 
symboliskt men också rent fysiskt har fungerat 
fungerat som viktiga centralplatser i landskapet. 
Här har den politiska och rituella makten koncen
trerats, samtidigt som olika typer av specialiserade 
ekonomiska verksamheter samlats i anslutning till 
dem (Artursson c denna volym). I kontrast till be
byggelsestrukturen i de centrala områdena av söd
ra Skandinavien finns det andra, mer perifera om
råden där man i varje fall hittills endast har hittat 
lämningar efter ensamliggande gårdar eller möjli
gen utspridda, byliknande bildningar. Här finns 
det emellertid stora källkritiska problem, eftersom 
de undersökta ytorna i vissa områden är mycket 
små, vilket försvårar bedömningen av bebyggelse
strukturen.

I Vætland med omnejd så är antalet undersök
ta boplatser med en säker datering till perioden 
tyvärr ännu få. Det finns emellertid ett antal ytin- 
venterade och delvis undersökta boplatser i områ
det (se bl.a. Strömberg 1955; Edring 2000; 2005; 
Ericson & Wickberg 2005), men antalet platser 
där man har undersökt långhus från perioden är 
fortfarande inte många (Artursson 2005a; Björk 
denna volym; Artursson denna volym). Vid bland 
annat Hunneberget i Fjälkinge sn (Balic & Edring
2003) och vid Snårarp i Vä socken (Edring 2004) 
finns det dock ett antal mer eller mindre välbeva- 
rade huslämningar från perioden. Långhusen har 
samma utseende som i övriga delar av södra Skan
dinavien, vilket gör det troligt att de typologiskt 
kan dateras till senneolitikum eller bronsålderns 
period I, men antalet 14C-daterade långhus är ty
värr fortfarande begränsat. Detta gör att kvalite
ten på materialet inte går att jämföra med andra 
delar av södra Skandinavien.

Samtliga tvåskeppiga långhus som hittills har 
undersökts i Vætland med omnejd har varit av en 
relativt måttlig storlek, mellan cirka 10-20 m 
långa. Eftersom de inte kan dateras mer exakt är 
det emellertid svårt att jämföra dem med materia
let från övriga delar av Skandinavien. Det finns än 
så länge inga tecken på att det har funnits någon 
större variation i storlek på långhusen i området. 
Om man jämför detta med bilden i till exempel 
sydvästra och västra Skåne, där man redan under

den tidigare delen av senneolitikum kan se en tyd
lig variation i storlek, så ger materialet från Væt
land ett betydligt mer homogent intryck rent stor- 
leksmässigt. Man måste emellertid ha i åtanke att 
materialet från området än så länge är mycket li
tet, varför den här bilden snabbt kan förändras.

Vad det gäller indikationer på hantverk, till ex
empel flint- och metallbearbetning samt keramik
tillverkning på gårdarna i området, så är det klent 
med material. Än så länge inskränker sig indika
tionerna på lokal tillverkning av metallföremål till 
dem som har hittats i grav- och offersammanhang 
och som har en inhemsk prägel. Ofta kan man 
dock ana att de tidiga metallförmålen importerats 
till området från kontinenten och de Brittiska öar- 
na som färdiga produkter. Tydliga indikationer på 
tillverkning av flintdolkar lyser fortfarande med 
sin frånvaro i området, men frågan är hur kvalite
ten på de arkeologiska undersökningarna påver
kar resultatet och därmed vår bild av samhället? 
För att upptäcka produktionsplatser för specifika 
redskapstyper krävs det riktade undersökningar, 
där avfallsmaterialet tas tillvara på ett systema
tiskt sätt, något som hittills endast gjorts undan
tagsvis i området.

Om man ser på produktionen av mer alldagliga 
redskap i flinta så tycks man i stor utsträckning ha 
använt sig av den lokala råvaran, nämligen kristi- 
anstadsflinta. Den här lokala resursen tycks dessut
om ha exporterats vidare till flera områden. Det 
finns tydliga exempel på att man använt sig av kris- 
tianstadsflinta i till exempel Möreområdet vid Kal
marsund under senneolitikum och äldre bronsålder 
(Gurstad-Nilsson 2001a, s. 160f). Kristianstads- 
flintan ger oss en fantastisk möjlighet att analysera 
och rekonstruera hur nordöstra Skånes kontaktvä
gar och långdistanshandel med andra områden ut
vecklats. Redan från mellanneolitikum finns det 
tydliga exempel på att större mängder transporte
rats så långt som till östra Mellansverige, där Kris- 
tianstadsflinta dominerar flintmaterialet på några 
av de gropkeramiska boplatserna i Östergötland 
och i Södermanland (Wyszomirska 1988 s. 86f).

Från senneolitikum finns också ett antal exem
pel på såväl enstaka föremål som mer omfattande 
spridning av Kristianstadsflinta till områden i syd- 
och mellansverige. Genom undersökningarna för 
E22 förbi Kalmar konstaterades en tydlig tendens 
till att Kristianstadsflintan var det dominerande 
råmaterialet i Kalmarsundsområdet under sen
neolitikum och äldre bronsålder. Den dominerar
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helt under senneolitikum och utgör fortfarande en 
stor andel av det samlade sten- och flintmaterialet 
på de studerade lokalerna under äldre bronsålder, 
vilket pekar på täta kontakter med nordöstra Skå
ne och sydvästra Blekinge. Under yngre bronsålder 
utgör Kristianstadsflintan endast en liten andel av 
materialet, vilket tyder på att råmaterialet har häm
tats från annat håll eller att intresset har varit avta
gande av andra skäl under yngre bronsålder och 
äldre järnålder (Gurstad Nilsson 2001a s. 223f). 
Att utveckla distributionen av Kristanstadsflinta 
till en större studie ligger utanför möjligheterna 
inom detta projekt, men vi anser att frågan är 
mycket viktig att lyfta fram för framtida kun
skapsuppbyggnad i området.

GRAVARNA

Under loppet av senneolitikum och bronsålderns 
period I sker det en tydligare diversifiering av grav- 
läggningssederna i södra och mellersta Skandina
vien (se bl. a. Stensköld 2004, s. 129ff för diskus
sion). En ny typ av stenkammargravar med kol
lektivagravläggningar, hällkistan, börjar användas 
samtidigt som man fortsätter att använda megalit
gravarna på olika sätt (se bl.a. Vandkilde 1996, s. 
277ff). Fynd av föremål från perioden i megalit
gravar visar att man har valt att återanvända de 
gamla monumenten som gravrum, förmodligen 
för att knyta an till och utnyttja de traditioner 
som har varit förknippade med dem. Senneoliti
kum är faktiskt den period som är bäst företrädd 
i många av megalitgravarna i Skåne (Strömberg 
1984, s. 50ff).

Förutom sekundärbegravningar i megaliter och 
jordfästande i hällkistor har man också använt sig 
av flera olika typer av sten- och träkammargravar 
(se bl.a Hansen 1996). Det finns dessutom flera ex
empel på att man har använt sig av så kallade döds
hus i begravningsritualen (se bl.a. Lilja 1994a-b; 
Stensköld 2004, s. 129ff). Majoriteten av grav
läggningarna har emellertid gjorts i flatmarksgra- 
var av mer eller mindre komplex typ. I vissa fall 
har de markerats med mindre högar eller stensätt- 
ningar, samt i en del fall med olika typer av trä
konstruktioner. I samtliga typer av begravningar 
från tidsperioden tycks man ha använt sig av ske
lettbegravningar och brandgravar parallellt, vilket 
visar på en stor flexibilitet i gravläggningsseden. 
Skelettbegravningarna dominerar dock totalt ma
terialet.

Många av de döda har placerats i stockkistor, 
men i ett fåtal fall har man använt sig av stockka
noter. Exempel på begravningar i stockkanoter 
finns bl.a. från västra Skåne (Berntsson 2005), 
men också från Vætland (Järbe 1950). Den här 
traditionen tycks ha djupa rötter, exempel på be
gravningar i stockkanot eller i mindre båtar finns 
faktiskt från mesolitikum både i Danmark och 
Skåne (se bl.a. Kannegaard Nielsen & Brinch Pe
tersen 1993, s. 77). Också inom stridsyxekulturen 
tycks man ha använts sig av det här gravskicket, 
eller i varje fall symboliskt givit själva graven en 
båtform (se bl.a. Järbe 1950. s. 82ff; Malmer 
1975, s. 48f; 2002, s. 141).

En genomgång av material från Skåne visar in
tressant nog på en stor variation i konstruktionen 
av flatmarksgravarna (Strömberg 1952; 1984; jfr 
diskussion i Artursson m. fl. 2005, s. 513ff). Om 
man studerar större flatmarksgravfält vid till exem
pel Löderup 15:1, Hagestad 40:1 och Ingelstorp i 
sydöstra Skåne (Strömberg 1975; 1982; 1984) så 
kan man se att det parallellt finns allt från enkla 
skelettbegravningar till sådana som måste beteck
nas som komplexa kammargravar. Ofta innehåller 
kammargravarna flera individer och de har i flera 
fall en komplicerad uppbyggnad och en rik utrust
ning med gravgåvor. Som exempel kan nämnas 
grav 90, 91 och 92 på gravfältet vid Löderup 15:4 
som tillsammans ingår i en kammargrav (Ström
berg 1975). Intressant nog kan man också se att de 
döda i många fall har placerats i ekkistor, något 
som vanligen förknippas med gravläggning i hög 
under bronsålderns period II—III. Det faktum att de 
här olika typerna av skelettbegravningar ligger in
till varandra på samma gravfält visar enligt vår me
ning att man har markerat social status med hjälp 
av olikheter i gravläggningssätt och i gravgåvor.

Något som ytterligare ökar komplexiteten i 
gravläggningstraditionerna från perioden är före
komsten av brandgravar. Undersökningar under 
de senaste 15 åren har visat att det har förekom
mit brandgravar redan under mesolitikum (se bl.a. 
Karsten & Knarrström 2003, s. 90) och tidig- 
(Apel m. fl. 1995) samt mellanneolitikum (se bl.a. 
Artursson 1996; 2006; Lindström 2000; 2006) i 
södra och mellersta Skandinavien. Detta har allt
så inte varit en begravningsform som använts en
dast under brons- och järnålder, något som länge 
har varit en vedertagen åsikt (för diskussion se 
bl.a. Malmer 1962, s. 223ff; Stensköld 2004, s. 
137f). Brandgravskicket tycks ha använts mer eller
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mindre frekvent under lång tid i området, för att 
under bronsålderns period II-III bli alltmer all
mänt. Därefter har det spelat en betydelsefull roll 
ända fram till kristnandet. Visserligen har brand
gravskicket under vissa tidsperioder kompletterats 
med skelettgravskicket i varierande omfattning, 
men aldrig helt förlorat fotfästet i området. Under 
senneolitikum och bronsålderns period I har det 
emellertid generellt sett spelat en underordnad roll 
(se bl. a. Runcis 2005).

Gravläggningarna i olika typer av flatmarksgra- 
var, hällkistor, sten- och träkammargravar samt 
dödshus och återanvändningen av megalitgravar 
under perioden visar, enligt flera forskare, att 
samhället har varit hierarkiskt organiserat och att 
de olika sociala grupperna har haft varierande 
gravläggningsseder (se bl.a. Nordquist 2001, s. 
192ff.). Samtidigt finns det emellertid också en 
tydlig regional variation i hur man har valt att 
gravlägga. I vissa områden, som till exempel i 
nordöstra Skåne, Småland, Dalsland, Värmland 
och östra Mellansverige dominerar hällkistor, 
medan flatmarksgravar utgör den viktigaste kate
gorin i sydvästra och västra Skåne (Artursson m. 
fl. 2005). Vad detta beror på är osäkert. Eventuellt 
skulle det kunna bero på källkritiska faktorer på 
grund av att man i områden med lägre undersök- 
ningsintensitet kan förväntas hitta färre flatmarks
gravar, eftersom de är svårare att hitta än hällkis
tor (Strömberg 1976, s. 42; Nordquist 2001, s. 
196). Mer troligt är dock att det verkligen har 
funnits en regional variation, och detta försvårar 
naturligtvis jämförelser vad det gäller den sociala 
bakgrunden till användningen av skilda gravlägg- 
ningsformer mellan de olika områdena. Detta pro
blem har bland annat diskuterats av Peter Skog
lund (2005), som vill se denna variation som ett 
tecken på regionala skillnader i hur man valt att 
uttrycka och manifestera sig i materiell kultur.

Trots de källkritiska problemen har en del fors
kare försökt sig på att göra en värdering av de olika 
gravläggningsformernas plats i en social hierarki. 
Så har till exempel Pär Nordquists (2001, s. 193 ff) 
diskuterat anledningen till variationen i gravlägg- 
ningstraditionen. Han har fört fram en idé om att 
det parallella användandet av megalitgravar, häll
kistor och flatmarksgravar i vissa områden grun
dar sig på en skillnad i social rang mellan de olika 
gravläggningsformerna. Utifrån jämförelser mellan 
bland annat gravgåvornas sammansättning och 
skillnader i kvalitet mellan de olika gravformerna

anser han att begravningar i hällkistor generellt 
sett har inneburit en högre status. Den här slutsat
sen kan dock ifrågasättas, eftersom gravgåvorna i 
hällkistorna och de i begravningarna i megalitgra
varna i till exempel Skåne tycks vara fullt jämför
bara.

Som vi har sett tidigare kan också flera av de 
mer komplexa flatmarksgravarna tolkas som hög
statusbegravningar, både utifrån sin konstruktion 
och gravgåvornas sammansättning. Om man jäm
för de kammargravsliknande konstruktionerna 
vid exempelvis Löderup 15:4 (Strömberg 1975), 
Ingelstorp (Strömberg 1982) och Hagestad 40:1 
(Strömberg 1984, s. 59ff) med de mer ordinära, 
omgivande skelettgravarna måste de förstnämnda 
betraktas som närmast aristokratiska i sin utform
ning (Artursson m. fl. 2005, s. 514f). Att de dess
utom i många fall är rikt utrustade med gravgåvor 
visar att de verkligen representerar en lokal elit. 
Detta motsäger enligt vår mening Pär Nordquists 
resonemang. Istället tycks det finnas högstatus
gravar inom samtliga gravläggningsformer som 
används under perioden. Därför är det mer sanno
likt att variationen i val av gravläggningsform har 
en bakgrund i ett individualiserat traditionsval 
baserat på familjen eller släkten.

Något som gör resonemanget kring olikheter i 
status hos olika gravformer under perioden ännu 
mer komplicerat är att det i vissa skelettgravar 
med ett mer ordinärt utseende förekommer be
gravningar av kremerade individer (Runcis 2005). 
Brandgravarna i skelettgravarna tycks ha place
rats där samtidigt, och mycket tyder på att det 
handlar om offer i samband med begravningscere- 
monier. Detta skulle kunna betyda att det har fö
rekommit människooffer, och att det kanske har 
funnits ofria människor som ansetts lämpliga som 
beledsagare vid begravningar av individer med 
hög social status. Detta skulle kunna innebära att 
också synbart enkla skelettgravar utan impone
rande uppsättningar av gravgåvor, men försedda 
med en kremering, kan signalera hög status. Ex
empel på den här typen av skelettgravar finns 
bland annat på gravfältet vid Häljarps Mölla i 
västra Skåne (a.a. s. 273ff).

Om man jämför den här bilden med hur det 
ser ut på till exempel Själland och Jylland under 
samma tid, så kan man se vissa likheter. Här finns 
det en rad olika typer av gravformer som bland 
annat skulle kunna vara ett uttryck för ett hierar
kiskt uppbyggt samhälle. Förekomsten av mycket
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komplicerade gravformer, där både de yttre grav
markeringarna och själva begravningarna i sig ut
trycker hög social status, parallellt med enklare 
gravar kan enligt bland annat Jeanette Varberg 
(2005a-b) ses som tecken på existensen av en elit i 
området. Så finns det till exempel gravar som mar
kerats med högar av olika storlek, parallellt med så
dana som markerats med mer eller mindre omfat
tande sten- och träkonstruktioner (Schiellerup 
1992; Ebbesen 2004). Samtidigt finns det också ex
empel på olika typer av kammargravar och döds
hus uppförda i sten och trä som ofta har täckts med 
högar (Hansen 1996). Det rör sig ofta om kompli
cerade konstruktioner, bakom vilka man kan ana 
existensen av komplexa gravläggningsritualer. I fle
ra fall kan man dessutom se att vissa av dem har 
bränts ned med de döda placerade på golvet inne i 
konstruktionerna. Det finns också exempel på mer 
konventionellt utformade brandgravar från senneo- 
litikum, framförallt på norra Jylland (Petré 1962, s. 
73f). Vad det gäller gravgåvor i de olika typerna av 
gravar så är bilden svårare att tolka. Metallföremål 
är relativt sällsynta som gravgåvor ända fram till 
bronsålderns period IB, då det sker en radikal ök
ning (Vandkilde 1996, s. 246f).

Enligt vår mening måste slutsatsen av den här 
diskussionen bli att det utan tvivel finns tydliga 
tecken i gravmaterialet på att samhällsstrukturen 
i södra och mellersta Skandinavien har varit hie
rarkiskt organiserad under perioden. Variationen 
i de olika gravtypernas komplexitet och i utrust
ningen med gravgåvor visar att det finns tydliga 
markeringar av olikheter i social status redan från 
senneolitikums början. Successivt kan man se en 
utveckling mot en allt tydligare markering av soci
al ställning i gravskicket, och under bronsålderns 
period II kulminerar denna trend med de rikt ut
rustade gravarna i hög.

Den variation i begravningsskick som vi kan se 
i södra och mellersta Skandinavien under perio
den finns också i Vætland (Strömberg 1955, s. 
33ff). Det finns exempel på begravningar i mega
litgravar, hällkistor i hög eller röse (Ström 1971), 
vanliga skelettgravar, skelettgravar under små hö
gar, förmodade båtgravar (Järbe 1950), i dödshus- 
liknande anläggningar (Lilja 1994a-b) och i 
brandgravar (Hansen 1937). De olika typerna av 
gravar är koncentrerade till ett antal områden som 
kan tolkas som centrala i Vætland (fig. 5).

Antalet megaliter i de centrala delarna av områ
det är relativt litet, och av dem har endast tre varit

föremål för mer eller mindre professionella under
sökningar (Bagge & Kaelas 1950). Inget säkert 
daterbart material från senneolitikum eller brons
ålderns period I har tillvaratagits i dessa. Däremot 
finns det keramikkärl från yngre bronsålder och 
järnålder i flera av dem, något som visar att de an
vänts även under andra perioder. Eftersom endast 
ett fåtal megaliter har undersökts och de flesta un
dersökningarna gjordes tidigt är det svårt att utta
la sig om de även har använts under senneolitikum 
eller bronsålderns period I. Om man skall döma 
av materialets sammansättning i megaliter från 
övriga södra Skandinavien, så har det emellertid 
varit mycket vanligt att man har använt dem som 
gravar under den aktuella tidsperioden (se bl.a. 
Artursson m. fl. 2005, s. 513ff).

Intressant nog så finns det faktiskt ett intres
sant exempel på en sekundäranvänd gånggrift vid 
Öllsjö, Skepparslöv sn, strax väster om Helge å 
(Hommerberg 1944; Magnusson 1947; Bagge & 
Kaelas 1952, s. 14ff). Här har man byggt om en 
gånggrift till en hällkista genom att plocka bort 
ett antal stenar ur konstruktionen och försegla de 
mellanneolitiska begravningarna med ett tjockt 
sten- och lerlager. Minst fjorton personer har grav
lagts i hällkistan, och av dessa var en stor andel 
barn. Intressant nog har man dessutom uppfört en 
ny hällkista strax bredvid, vilket skulle kunna tol
kas som att man först fyllt den ombyggda gång- 
griften med avlidna, för att sedan uppföra en ny 
hällkista strax bredvid, när den gamla var full. 
Något som gör gravmiljön vid Öllsjö än mer in
tressant är ett fynd av ett bronsbleck till en klapp
stol från bronsålderns period II i den ombyggda 
gånggriften, vilket visar på en lång kontinuitet i 
användandet av den (Bagge & Kaelas 1952, s. 23). 
De två hällkistorna vid Öllsjö visar på ett mycket 
pedagogiskt sätt hur en gravmiljö har använts 
kontinuerligt under tusentals år. Fynd från tratt- 
bägarkultur och stridsyxekultur i det undre grav- 
läggningslagret visar att gånggriften använts un
der lång tid redan innan den byggdes om till häll
kista under senneolitikum.

Vad det gäller hällkistor så är Vætland ett av de 
områden i Skåne där de är relativt vanliga (se bl.a. 
Petersson 1955; Strömberg 1955). På Österlen ut
gör hällkistorna också en relativt stor andel av de 
kända gravarna, medan de i till exempel sydvästra 
eller västra Skåne är sällsynta (Artursson m. fl. 
2005). Intressant nog förbinder Helge å Vætland 
med de delar av södra Småland där man finner
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några av de största koncentrationerna av hällkis- 
tor i hela Skandinavien (se bl. a. Ryberg 2005). 
Helge å har med största sannolikhet utgjort en 
viktig kommunikationsled mellan kustområdet 
och det småländska höglandet, och ansluter dess
utom till Lagans dalgång, som förmodligen har 
varit en av de mest lättframkomliga färdvägarna 
norrut mot Vätternområdet (för diskussion se bl.a. 
Nicklasson 2005, s. 70ff).

Det finns en rad olika typer av hällkistor i Væt- 
land (se bl.a. Hommerberg 1944; Magnusson 
1947; Magnusson-Strömberg 1950; Petersson 
1955; Strömberg 1955; Ström 1971). Storlek och 
komplexitet tycks ha varierat betydligt. Också an
talet gravlagda individer varierar stort, det finns 
allt från en individ upp till ett tjugotal. Oftast lig
ger hällkistorna i hög eller röse och omges i flera 
fall av tydliga kantkedjor. En intressant hällkista 
som har uppförts på en tidigare offerplats har un
dersökts vid Råbelöv, Fjälkestads sn (Petersson 
1955; Karsten 1994). Hällkistan har uppförts pre
cis intill ett stort flyttblock, i vilket man har knack
at in tre skålgropar och där man dessutom bland 
annat har offrat håleggade flintyxor samt förarbe
ten till ythuggna pilspetsar. Detta visar på en in
tressant kontinuitet i det rituella användandet av 
en plats, eventuellt redan från stridsyxekultur och 
vidare in i senneolitikum. Kanske har man velat 
bygga in den kraft som fanns i offerplatsen i häll
kistan, och på så sätt ge ytterligare skydd eller sta
tus åt de gravlagda? Något som ytterligare förstär
ker platsens speciella karaktär är att man under 
äldre bronsålder uppförde en hög över hällkistan 
och flyttblocket. På så sätt förstärkte man ännu 
mer monumentets betydelse och utnyttjade för
modligen den kraften för att förbättra sin lokala 
maktställning. Tyvärr finns inget bevarat av den 
eller de gravar som man kan förmoda anlades i 
samband med att högen byggdes under äldre brons
ålder, på grund av att man gjort en illegal och ore
gistrerad undersökning under 1800-talet. Däre
mot hittade man lämningarna efter två urnegravar 
från yngre bronsålder i de övre delarna av högen.

Om man ser på hällkistornas placering i land
skapet, så finns det några koncentrationer i de mer 
centrala delarna av Vætland (fig. 5). Framförallt 
koncentreras de runt Fjälkinge backe, Balsby, No
saby, Österslöv och på Ivö. I övrigt finns det sprid
da hällkistor runt om i landskapet. Vid kusten 
finns det endast tre stycken; vid Dala-Hammaren, 
Nymölla och Valje. De ligger alla på platser som

har haft relativt gynnsamma förhållanden för 
hamnlägen, och intressant nog kan man se att av 
det fåtal bronsåldershögar som ligger vid kusten i 
Vætland, har samtliga placerats i samma områden 
som de tre hällkistorna, vilket måste betyda att 
dessa lägen har varit viktiga landningsplatser un
der lång tid (fig. 6).

Hypotetiskt kan man utifrån hällkistornas och 
andra gravars placering rekonstruera 15 mindre 
landskapsrum som eventuellt kan representera ut
sträckningen för territorierna hos underliggande, 
lokala politiska enheter eller maktcentra i en eller 
flera övergripande politisk-sociala organisationer i 
form av hövdingadömen (fig. 6). Om man ser på 
fördelningen av de lokala enheterna så delas de 
upp i två större ansamlingar, en i öster och en i 
väster. Detta skulle kunna innebära att det funnits 
två hövdingadömen i Vætland under tidsperio
den.

Flatmarksgravar verkar vara en relativt säll
synt gravform i Vætland, i varje fall om man skall 
döma av det nuvarande kunskapsläget. Skelettgra
var har undersökts i bland annat Nosaby och Kia- 
by socken (Hansen 1930; Kjellmark 1940; Ström
berg 1955; Järbe 1956). Dessutom framkom en 
dåligt bevarad flatmarksgrav med en 14C-datering 
till senneolitikum vid Hunneberget under förun
dersökningen (Balic & Edring 2003, s. 20). Om 
man ser på utformningen av flera av flatmarksgra- 
varna, så finns det många exempel på kontinuitet 
mellan stridsyxetid och senneolitikum. Detta gäl
ler både för gravarna från Vætland, men inte minst 
på gravfältet vid Föderup 15:1 i sydöstra Skåne 
(Strömberg 1975; Artursson m. fl. 2005, s. 515).

Vad det gäller mer komplexa gravar så finns 
det ett antal exempel på sådana i området. En 
dödshusliknande konstruktion som innehöll fyra 
vuxna män och ett spädbarn har undersökts vid 
Fjälkinge backe, Fjälkinge socken (Lilja 1994a-b). 
Dödshuset bestod av en ca 2,2 x 2,4 m stor oval, 
grund nedgravning. I kanten av nedgravningen 
fanns det ett mörkare band med inslag av sot och 
träkol, och dessutom spår efter stolpar. De fyra 
männen har placerats på rygg, två med huvudet i 
norr och två i söder. Spädbarnet har placerats på 
mannen längst i öster. I anslutning till två av män
nen hittades en respektive två hjärtformade pil
spetsar med urnupen bas. Helén Lilja anser att de 
har utgjort gravgåvor, men enligt vår mening ty
der placeringen av dem i anslutning till kropparna 
samt skador på spetsarna snarare på att de har
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Figur 5. Megaliter som kan antas ha använts sekundärt 
samt hällkistor och andra typer av gravar som har an
lagts i Vaetland under senneolitikum och bronsålderns 
period I, 2300-1500 f. Kr. Havet ligger 4 m över nuvaran
de nivå, vilket motsvarar situationen cirka 1900 f. Kr.
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A Hällkista 
□ Megalitgrav 
O Andra typer av gravar

\ Hypotetiska kommunikationsvägar 
och hamnlägen 
Våtmark

Figur 6. Hypotetisk uppdelning av Vætland i 15 mindre be
byggelsesrum som antas motsvara lokala maktcentra. 
Uppdelningen har gjorts utifrån fördelningen av megaliter 
och hällkistor och andra typer av gravar. Havet ligger 4 m 
över nuvarande nivå, vilket motsvarar situationen cirka 
1900 f. Kr.
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skjutits in i kropparna och att de därmed har ut
gjort dödsorsaken.

Förutom dödshuset vid Fjälkinge har en båt- 
gravsliknande konstruktion som också innehöll 
fyra vuxna samt ett spädbarn undersökts vid Kia- 
by, Kiaby socken (Järbe 1949; 1950; 1951). Den 
båtgravsliknande kollektivgraven har vissa likheter 
med konstruktioner som kan knytas till stridsyxe- 
kulturen, bl.a. vid Vellinge (Järbe 1950, s. 82ff) och 
Lilla Bedinge i södra Skåne (Malmer 1962, s. 
232ff), och skulle därför kunna vara ännu ett bra 
exempel på en kontinuitet i gravläggningsseden. 
Kollektivgravarna vid Fjälkinge och Kiaby visar på 
en variation och komplexitet i gravläggningsseden 
som är intressant. Det tycks ha funnits en stor per
sonlig frihet och öppenhet vad det gäller gravarnas 
utformning.

Vad det gäller brandgravar, så finns det ett an
tal exempel i området. Vid Bäckaskog i Kiaby 
socken framkom det lämningar efter två brända 
individer i något som beskrivs som en röseliknan- 
de lämning (Flansen 1937). De brända benen låg 
utspridda på ett plant stengolv i något som en gång 
tycks ha utgjort en stenkista. I anslutning till de 
brända benen hittades delar av en bränd flintdolk, 
en flintsåg, en stridsyxa i grönsten och två bennå
lar, vilka daterar gravläggningen till senneoliti- 
kum. I stenpackningen över stenkistan framkom 
två skelettbegravningar som troligen kan dateras 
till bronsålderns period II. Återigen ser vi här ett 
intressant exempel på sekundäranvändning av ett 
gravmonument.

Som sammanfattning kan man säga att den sto
ra variationen i hur man har gravlagt sina döda an
förvanter visar att man också i Vætland har marke
rat någon form av olikhet i gravläggningssederna, 
och det är väl inte helt otroligt att det bl.a. handlar 
om en markering av skillnad i social rang.

OFFERMILJÖER OCH HÄLLRISTNINGAR

Den tydliga tillbakablickande tendens som vi har 
sett i gravmaterialet kan man också se i offerskick
et i Skåne under perioden. Samma offerplatser som 
togs i anspråk under tidigare perioder har i många 
fall använts (Karsten 1994, s. 182ff; 2005; Arturs- 
son m.fl. 2005). De flesta offernedläggelserna har 
gjorts i våtmarker och olika typer av vattendrag, 
men det finns också exempel på att de lagts ned på 
torr mark under stora stenar. Också den generella 
spridningen av offerfynden i Skåne är i stort sett

densamma som tidigare. Den sammanfaller i 
huvudsak med de tidigare definierade neolitiska 
bygderna (se bl.a. Karsten 1994; Andersson 2003). 
Intressant nog handlar det också i de flesta fall om 
nedläggelser av samma typer av redskap som 
innan. I första hand har man offrat yxor av olika 
typer. Emellertid har man samtidigt börjat offra en 
del nya föremålsformer i flinta, som till exempel 
dolkar, spjutspetsar, skäror, mejslar, skedskrapor 
och pilspetsar samt bergartsyxor, stenklubbor och 
skifferhängen (Karsten 1994, s. 76ff).

Majoriteten av offerfynden i Skåne från perio
den består alltså fortfarande av flint- och stenföre- 
mål, men det finns naturligtvis också många ex
empel på offer av metallföremål, som till exempel 
så kallade flat- och kantyxor av koppar eller brons 
(Oldeberg 1974). Det finns emellertid också ett få
tal fynd av mer exklusiva föremål som har offrats. 
Som exempel kan nämnas olika typer av importe
rade metallföremål och guldsmycken. De kan i de 
flesta fall dateras till den andra hälften av senneo- 
litikum och bronsålderns period I. Nedläggning
arna av de olika materialslagen och föremålsty- 
perna representerar med största sannolikhet offer 
med en varierande kronologisk, ideologisk och so
cial bakgrund. Det är intressant att se att flint- 
eller stenföremål aldrig förekommer tillsammans 
med metallföremål, något som förmodligen beror 
på att olika kategorier av människor har offrat 
olika saker. En möjlig tolkning är att flintföremål 
av hög kvalitet, flat- och kantyxor i koppar eller 
brons och de mer exklusiva brons- och guldföre
målen har offrats av eliten i ett försök att särskilja 
sig från de mer ”vanliga” offerhandlingarna, där 
mer ordinära flint- och stenföremål har lagts ned 
(jfr diskussion hos Karsten 1994, s. 182ff).

En bedömning av offergåvorna utifrån olikhe
ter i kvantitet och kvalitet visar enligt vår mening 
på en variation som har sin bakgrund i ett hierar
kiskt uppbyggt samhälle. Nedläggelser av mer ex
klusiva föremål och stora, samlade offerdepositio
ner har använts av personer med hög social rang 
för att demonstrera deras utvalda position, medan 
nedläggelser av enstaka, mer vardagliga föremål 
har gjorts av människor eller grupper med lägre so
cial position. Detta är något som också har disku
terats innan av vissa forskare. Enligt bland annat 
Jeanette Varberg (2005a-b) finns det en tydlig hie
rarkisk dimension i offermaterialet. Detta kontras
terar mot bland annat Helle Vandkildes (1996, s. 
275ff) resonemang i hennes avhandling, där hon
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betonar offerhandlingarnas kollektiva karaktär i 
motsats till gravläggningarnas mer individuella in
riktning. Hon anser att nedläggningarna av metall
föremål i offersammanhang och den kontrasteran
de, nästan totala frånvaron av sådana i gravarna, 
visar att metallen sågs som en gemensam angelä
genhet som endast i undantagsfall fick läggas ned i 
de mer individuellt präglade gravarna. Vi anser 
emellertid att Jeanette Varbergs resonemang passar 
bättre in på hur det mångskiftande offermaterialet 
ser ut, och att det verkligen har funnits en tydlig 
hierarkisk dimension i offerceremonierna.

Vad det gäller offrade flint- och stenföremål i 
Vætland dominerar olika typer av yxor, dolkar, 
mejslar, spjut- och pilspetsar (Karsten 1994, s. 
76ff). Det finns dessutom ett fåtal offerfynd av 
stenklubbor, skedformiga skrapor och skifferhäng- 
en. Ett märkligt faktum är att det inte finns några 
offerfynd av bredeggade flintyxor eller flintskäror 
från området, något som annars är relativt vanligt 
i andra delar av Skåne (Karsten 1994, s. 81ff). Det
ta visar att det funnits lokala variationer i offer
skicket, som skulle kunna ha sin bakgrund i en del
vis lokalt präglad rituell och religiös föreställnings
värld.

De offrade metallföremålen i området utgörs 
som tidigare nämnts i de flesta fall av enstaka kant
yxor gjorda av olika naturliga kopparlegeringar 
eller den klassiska bronslegeringen (Karsten 1994, 
s. 342ff). Ett av de äldsta metallfynden från perio
den är en irisk ornerad koppar-Zbronsyxa, som ny
ligen hittades i Grödby, Ivetofta sn (Lilja 1997, s. 
31f). Yxan plöjdes upp i en åker och är delvis ska
dad i skaftningsdelen. Med största sannolikhet 
kan den dateras till SN II (Vandkilde 1996, s. 87ff; 
s. 192). Ett speciellt fynd utgör också en samlad 
nedläggning av fyra kantyxor av brons och två spi- 
ralarmringar av guld vid Lilles backe, Fjälkinge sn, 
som förmodligen också kan dateras till SN II (Ol- 
deberg 1974, s. 25). Det måste ses som ett högsta- 
tusoffer i ett viktigt centralområde under tidsperi
oden. Ytterligare ett unikt offerfynd från området, 
med en förmodad datering till samma period, är en 
dolkstav tillverkad helt i brons som hittades vid 
Arup i Ivetofta socken (Oldeberg 1974, s. 56, nr. 
363; Vandkilde 1996, s. 193ff). Dolkstaven från 
Årup är ett av två unika fynd från södra Skandina
vien. Ett liknande fynd finns från Västra Klagstorp 
i sydvästra Skåne (Oldeberg 1974, s. 137, nr. 925). 
Troligen har de importerats från Unéticeområdet i 
Mellaneuropa och de är de enda kända exempla

ren av den här typen av dolkstavar i hela Skandi
navien (Vandkilde 1996, s. 194). Ytterligare ett 
speciellt offerfynd, som med stor sannolikhet kom
mer från Unéticeområdet, är en stor kopparring, 
en så kallad ”Blutegelring” (Vandkilde 1996, s. 
204f) som hittades i Nosaby, Nosaby socken (Ol
deberg 1974, s. 86, nr. 563). Föremålstypen är re
lativt sällsynt i Skandinavien, men intressant nog 
ingår flera föremål av den här typen i det unika of
ferfyndet vid Pile i sydvästra Skåne, något som vi
sar på dess exklusivitet i området.

I ett fåtal fall består offerfynden i Skåne av 
skafthålsyxor av brons, vilka kan förmodas ha en 
datering till den senare hälften av bronsålderns pe
riod I (se bl.a. Vandkilde 1996, s. 238). Ett unikt 
offerfynd från Vætland som förmodligen kan date
ras till bronsålderns period IB kommer från Balsby 
i Nosaby socken, där tre skafthålsyxor i brons och 
ett diadem av guld hittades tillsammans (Oldeberg 
1974, s. 85, nr. 557). Fyndomständigheterna är 
oklara eftersom det gjordes tidigt, men enligt Ol
deberg hittades föremålen nedgrävda liggande på 
en stenplatta. Gulddiademet är förmodligen en im
port från södra Tyskland eller Karpatiska bäcke
net (för diskussion se bl. a. Vandkilde 1996, s. 
242), medan skafthålsyxorna är av en inhemsk, 
sydskandinavisk typ (a.a. 1996, s. 238). Fyndet är 
ett mycket bra exempel på ett högstatusoffer i ett 
viktigt centralområde i Vætland.

Ytterligare ett högstatusoffer i form av en strids
yxa med skafthål har hittats i Norra Strö sn. Det 
är ett unikt fynd för Skandinavien och den har 
tydliga likheter med en typ av stridsyxor från Ung
ern som vanligen dateras till den andra hälften av 
den mellersta bronsåldern i området, dvs. ca 1700- 
1500 f. Kr, vilket skulle placera den i bronsålderns 
period I (Oldeberg 1974, s. 83, nr. 547; 1976, s. 4; 
Kristiansen 1998b, s. llOf, map 5.1).

Om man ser på var i landskapet de offrade fö
remålen har hittats så kan man urskilja ett antal 
tydliga koncentrationer i Vætland, vilka kan tol
kas som centralområden (fig. 7). Bland dessa kan 
nämnas områdena kring Fjälkinge backe, Nosaby 
och Skräbeån. Om man ser på var man har offrat 
de riktigt unika och exklusiva förmålen i området 
så blir koncentrationen ännu tydligare. Fjälkinge- 
området utmärker sig även här, men också Nosa
byområdet samt i viss mån Skräbeåns dalgång in
tar en speciell ställning (Björk denna volym).

Vad det gäller hällristningar som säkert kan da
teras till senneolitikum och bronsålderns period I,
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Figur 7. Spridningen av offerfynden från senneolitikum 
och bronsålderns period I, 2300-1500 f. Kr., i Vaetland. 
Havsnivån ligger 4 m över den nuvarande.
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så är de relativt sällsynta i södra och mellersta Skan
dinavien. Det begränsade antal som sannolikt kan 
dateras till perioden är koncentrerade till ett fåtal 
områden. I Simrisområdet i sydöstra Skåne finns 
det till exempel ett antal ristningar som bland annat 
avbildar bronsyxor som med stor sannolikhet kan 
anses tidiga (se bl.a. Burenhult 1973a; 1980; 1983, 
s. 30ff; Randsborg 1993, s. 80ff). På hällarna vid 
RAÄ 19 och RAÄ 27 i Simris socken har man bland 
annat ristat olika typer av yxor, yxbärande män, 
skepp och hästar som i vissa fall kan tolkas som 
sammanhängande motiv med någon form av sym
bolisk innebörd (Hellerström & Söderberg 2003, s. 
61ff; Artursson m. fl. 2005, s. 516). Yxornas utse
ende visar med största sannolikhet att de har ristats 
någon gång under bronsålderns period IB-II.

I Vætland består ristningarna uteslutande av 
skålgropar på flyttblock, lösa stenar, hällar och i 
vissa fall på stenar som ingår i megalitgravar eller 
hällkistor. På grund av detta är det i de flesta fall 
svårt att uttala sig om skålgroparnas datering. I 
vissa fall finns de emellertid i låsta kontexter, vil
ket gör att de kan dateras någorlunda säkert. Som 
exempel kan nämnas den tidigare diskuterade 
hällkistan vid Råbelöv, Fjälkestads sn (Petersson 
1955), som uppförts precis intill ett stort flytt
block med tre skålgropar, där man dessutom har 
offrat håleggade flintyxor samt förarbeten till yt- 
huggna pilspetsar. Skålgroparna skulle utifrån 
fynden möjligen kunna dateras till övergången 
mellanneolitikum-senneolitikum. Kontinuiteten i 
det rituella användandet av platsen understryks 
ytterligare genom att man under äldre bronsålder 
har uppfört en hög över hela komplexet, vilket 
borde innebära att skålgroparna inte kan ha gjorts 
senare än bronsålderns period II eller III.

ETT LANDSKAPSRUM
- EXEMPLET FJÄLKINGE BACKE-HUNNEBERGET

Om vi ser på var i landskapet megalitgravarna, häll- 
kistorna och de olika typerna av flatmarksgravar 
har placerats så kan man, som vi har sett tidigare, 
urskilja en tydlig gruppering av dem (fig. 5-6). 
Också offerfynden och de kända bebyggelseläm
ningarna ligger koncentrerade till vissa områden, 
som i flera fall sammanfaller med var gravarna 
återfinns (fig. 7). Dessa koncentrationer av läm
ningar kan enligt vår mening tolkas som central
områden inom Vætland. Intressant nog kan man se 
att det finns en kontinuitet mellan den bild vi kan

se under mellanneolitikum och senneolitikum 
samt bronsålderns period I. Skillnaden är att det 
tycks ske en tydlig förtätning av strukturen över 
tiden, så att intensiteten i utnyttjadet av landska
pet ökar.

Området kring Fjälkinge backe är ett av dessa 
centrala delar av landskapet som har en tydlig 
kontinuitet från neolitikums början och framåt 
(Edring 2005). Här finns megalitgravar, hällkis
tor, ett dödshus (Lilja 1994a-b), flatmarksgravar 
av olika typer, exklusiva offerfynd och bebyggelse 
(fig. 8). De höga backarna och omkringliggande 
låglänta områdena med inslag av våtmarker ger 
ett speciellt utseende åt landskapet. Fjälkinge 
backe står fram som en urbergsmonolit i landska
pet, men konstigt nog har man inte placerat några 
monumentala lämningar just här. Det finns i varje 
fall inga kända gravar eller andra framträdande 
lämningar registrerade på själva backen. Kanske 
har området varit ansett som heligt eller skyddat 
av olika tabuföreställningar? I öster framträder 
Lilles backe som ytterligare ett höjdstråk, dock 
inte lika imponerande som Fjälkinge backe. I an
slutning till denna höjd har emellertid ett av de ri
kaste offerfynden från perioden gjorts. Vid plöj
ning hittade man fyra kantyxor och två spiralarm- 
ringar av guld. Fyndet kan förmodligen dateras 
till SN II (Oldeberg 1974, s. 25).

Drygt två km söder om Fjälkinge backe ligger 
ytterligare en höjdsträckning, Hunneberget. Här 
har man undersökt två mindre långhus med en da
tering till andra hälften av senneolitikum, samt en 
flatmarksgrav som 14C-daterats till 2130-1950 f. 
Kr. (cal. 1 sigma) (Balic & Edring 2003, s. 20; 
Magnell 2007, s. 68). Hunneberget omges av min
dre vattendrag och våtmarker, vilket har givit om
rådet ett bra försvarsläge under förhistorisk tid. I 
kanten av en gammal bäckfåra strax väster om 
Hunneberget har fynd av ett förarbete till en flint- 
dolk samt ett flintblock med bearbetningsspår och 
diverse avslag hittats (Balic & Edring 2003, s. 20). 
Detta kan tolkas som en indikation på att områ
det har använts för offernedläggelser.

I området i övrigt finns det också ett stort an
tal registrerade boplatser och åtminstone en tydlig 
boplatsindikation från perioden inne i Fjälkinge 
by (Edring 2000). Flera av de registrerade boplat
serna har ett fyndmaterial som förmodligen kan 
dateras till senneolitikum eller äldre bronsålder 
period I. Dessutom finns det ett relativt stort antal 
skålgropsstenar i området. Dateringen av dem är

315



Fjälkinge backe

Hunneberget

l - ekeved

Figur 8. Detalj ur Skånska rekognosceringskartan från 
1812-1820 över Fjälkinge backe och Hunnebergsområdet. 
Gravar, offerfynd, skålgropslokaler och undersökta bo
platser med en datering till senneolitikum och bronsål
derns period l är markerade. Skala 1:30 000.
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▲ Hällkista 
B Offerfynd 
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visserligen osäker, men vissa av dem kan ha gjorts 
under tidsperioden. Möjligen markerar de boplats
lägen enligt en tolkningsmodell som tycks gälla 
för östra Mellansverige, där just skålgropsföre- 
komster är vanliga i anslutning till bebyggelsen 
under bronsåldern (se bl.a. Ullén 2003).

EN BILD AV EN TID SOM FLYTT

Som vi har sett så överensstämmer bilden av 
tidsperioden i Vætland väl med den i övriga södra 
Skandinavien. Man kan se tydliga tecken på en in
tensifiering i utnyttjande av landskapet under sen- 
neolitikum och bronsålderns period I. Antalet 
gravmonument ökade i centrala delar av Vætland, 
samtidigt som nya områden togs i anspråk. Med 
största sannolikhet kan den här förändringen i 
landskaputnyttjandet förknippas med en intensi
fiering och expansion av jordbruket samt en be
folkningsökning. Intressant nog kan man se att 
samhällsstrukturen parallellt med denna utveck
ling har fått en allt tydligare hierarkisk uppbygg
nad. Det finns flera tecken i det arkeologiska ma
terialet på att en alltmer tydligt stratifierad sam
hällsstruktur successivt har etablerats i området. 
Den sociala strukturen har påverkats av bl.a. utö
kade långväga kontakter och en monopolisering 
av import av metallföremål och meta 11 råvara samt 
lokal tillverkning av metallföremål. Även speciali
serad tillverkning av flintdolkar i avancerad flat- 
huggningsteknik under monopolliknande förhål
landen kan ha skett på vissa platser i Vætland un
der senneolitikum och tidig bronsålder, och 
därmed påverkat den sociala strukturen i hierar
kisk riktning (för diskussion se bl.a. Apel 2001, s. 
323ff).

Tecken på förändring kan ses tydligt i bygg
nadstraditionens och bebyggelsens utseende under 
perioden. Successivt har spannet i storleksuppdel- 
ningen av långhus och gårdar ökat, vilket visar att 
den framväxande hierarkiska samhällsstrukturen 
har återspeglats allt tydligare i bebyggelsen. Paral
lellt har dessutom bebyggelsestrukturens kom
plexitet blivit större, och man kan se att det finns 
en tydlig variation i organisation samt täthet mel
lan centralområden och mer perifera delar av söd
ra och mellersta Skandinavien, vilket visar på 
framväxten av en allt tydligare bebyggelsehierarki 
i området. Förändringar kan också ses i gravma
terialet, där en ökande variation i gravskick och 
gravgåvornas mängd samt sammansättning visar

på en växande social komplexitet. Samtidigt som 
nya gravformer börjar införas använder man sig 
emellertid också av gamla gravmiljöer och monu
ment. Denna återblickande tendens visar att det 
har varit viktigt att återknyta till förfäderna, kan
ske för att motivera en successivt ökande makt hos 
vissa familjer och släkter. Vad det gäller offer
skicket så förändras det något, men man kan sam
tidigt se en tydlig återblickande tendens också här. 
Vissa metallföremål läggs visserligen ned, men 
majoriteten av offernedläggelserna utgörs fortfa
rande av samma föremålsformer som tidigare, 
nämligen olika typer av yxor i flinta och bergart. 
Dessutom har samma offerplatser i stor utsträck
ning fortsatt att användas, vilket visar att man ve
lat knyta an till gamla seder och bruk. Det är in
tressant att se att det finns en tydlig variation i 
kvalitet och kvantitet mellan de enskilda nedläg- 
gelserna, vilket visar att det måste ha funnits en 
statusmarkerande funktion även i offerritualen.

BRONSÅLDERNS PERIOD ll-lll, 
1500-1100 F. KR.

Från och med inledningen av bronsålderns period 
II, cirka 1500 f. Kr., förändras landskapets utse
ende successivt i hela södra och mellersta Skandi
navien i och med att man börjar uppföra gravhö
gar och rösen i stor omfattning. Ofta har man 
gravlagt individer med rika och ibland exklusiva 
utrustningar i de nya, stora gravmonumenten. De 
tidigaste dateringarna i Vætland av den här grav
formen kommer från Nymölla, där primärgraven 
i en stor hög har daterats till just period II utifrån 
gravgåvornas utseende och sammansättning. Pe
ter Skoglund argumenterar dock i sin avhandling 
(2005, s. 115ff) för att graven istället skall dateras 
till period III, och använder sedan detta som ett 
argument för att Vætland skall betraktas som ett 
område med ett arkaiskt gravskick. Plan anser att 
man istället för att bygga gravhögar har fortsatt 
att använda hällkistor ännu en tid i området. Det 
här påståendet är svårt att förstå, eftersom inte 
bara primärgraven i den stora högen vid Nymölla 
innehöll fynd som med stor sannolikhet kan date
ras till just period II, utan även den tidigaste sekun
därgraven i samma hög kan placeras i samma pe
riod (Petré 1962).

Skoglunds resonemang om att man skulle ha 
börjat anlägga begravningar i hög senare i områ
det är därför felaktigt. Det är emellertid intressant
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att se att vissa hällkistor i området användes även 
under äldre bronsålder (se bl. a. Skoglund 2005, s. 
115ff), men det är ju inte speciellt ovanligt inom 
andra områden i södra och mellersta Skandina
vien heller (se bl.a. Runcis 2005), varför grav
skicket i Vætland inte på något sätt kan beskrivas 
som arkaiskt. Det finns faktiskt många belägg för 
att man har fortsatt att använda många hällkistor 
in i äldre bronsålder i södra och mellersta Skandi
navien, och att man dessutom har anlagt nya un
der perioden. Nordöstra Skåne kan således inte 
betraktas som mer arkaiskt än något annat områ
de. Snarare tyder föremålsuppsättningarna i gra
var och offernedläggelser på att det varit ett cen
tralområde med goda kontakter utåt. Hällkistor 
av olika typ tycks emellertid ha använts in i åt
minstone bronsålderns period 11—III i området, 
parallellt med hög- och rösebegravningar samt 
skelettbegravningar under flatmark.

Det var inte bara uppförandet av gravhögarna 
som förändrade landskapet i södra och mellersta 
Skandinavien. Det finns många tecken på att land- 
skapsutnyttjandet successivt blev allt mer inten
sivt (se bl. a. Gurstad-Nilsson 2001a, s. 145f; Ged
da a denna volym). Om man jämför antalet häll
kistor och gravhögar samt rösen i till exempel 
Vætland och dessutom tittar på deras spridning i 
landskapet, kan man se att det skett en intensifie
ring i landskapsutnyttjandet och en expansion un
der inledningen av bronsålderns period II. Nya 
områden har alltså tagits i bruk, och kanske kan 
man här se spåren efter en ytterligare befolknings
ökning som efter hand lett till att mer perifera de
lar av bygderna har tagits i bruk. Denna utveck
ling kan man också se exempel på i andra områ
den i Skandinavien (se bl. a. Apel 2001, s. 331f; 
Gurstad-Nilsson 2001a, s. 145f).

Det finns även andra förändringar i det arkeo
logiska materialet under bronsålderns period IB 
och första hälften av period II, det vill säga cirka 
1600-1400 f. Kr., som motiverar att man betrak
tar tidsavsnittet som en viktig brytpunkt i sam
hällsutvecklingen. Byggnadstraditionen förändra
des så att man övergick från en två- till treskeppig 
konstruktion i långhusen (Artursson 2005a; Ar- 
tursson b denna volym), samtidigt som storleks- 
spannet ökade ytterligare och nådde sitt maxi
mum, där längden på långhusen varierade mellan 
cirka 10—60 m. Det ökande storleksintervallet kan 
ses som en tydlig indikation på att man på ett 
mycket medvetet sätt har använt sig av bland

annat långhusens storlek för att manifestera och 
institutionalisera ekonomisk, social och politisk 
makt. De riktigt stora långhusen på stormanna- 
gårdarna kan enligt vår mening ses som ett av de 
tydligaste materiella uttrycken för ansträngning
arna att institutionalisera de ärftliga hövdingadö- 
mena. Tecken på den här utvecklingen mot en be
tydligt mer uttalad hierarkisk samhällsstruktur- 
kan kan också iakttagas i grav- och offermaterialet 
(Artursson m. fl. 2005, s. 523ff; Artursson c den
na volym).

Vad det gäller föremålssammansättningen i of- 
fernedläggelserna så förändras den på flera sätt. 
Från att man under senneolitikum och bronsål
derns period I huvudsakligen offrade verktyg och 
vapen som till exempel yxor av olika slag, över
gick man under slutet av period I och inledningen 
av period II till att lägga ned mer renodlade vapen 
i brons som svärd, spjut- och lansspetsar samt oli
ka typer av utsmyckningsdetaljer (Larsson 1986, 
s. 174ff; Karsten 2005). En annan tendens i mate
rialet är att inslaget av exklusiva och unika me
tallföremål som många gånger kommit långväga 
ifrån ökar. Detta kan tolkas som ett tecken på att 
olika typer av statusmarkeringar i offerhandling
arna successivt har fått en allt större betydelse, 
och att offret som sådant kopplats närmare till en
skilda personers eller familjers sociala ställning. 
Ett intressant faktum är att man i stor utsträck
ning har fortsatt att utnyttja samma offerplatser 
som tidigare för sina offerhandlingar. På så sätt är 
offerhandlingarna, liksom under den tidigare pe
rioden, tillbakablickande. Kanske har man på 
samma sätt som under föregående period försökt 
att förändra betydelsen hos de platser som tidiga
re hade en tydligare koppling till större grupper av 
människor med en mer kollektivt inriktad ideolo
gi (jfr Vandkilde 1996, s. 276). Man skulle kunna 
tolka detta som att enskilda mäktiga individer el
ler familjer genom att deponera mer eller mindre 
exklusiva metallföremål på traditionellt betydelse
fulla platser har velat rättfärdiga och förstärka sin 
maktposition i lokalsamhället.

Diskussionen kring samhällsstrukturens utse
ende under bronsålderns period II—III har pågått 
under lång tid och fortfarande dyker nya inlägg i 
debatten upp (se bl.a. Thedéen 2003; 2004; 2005; 
Skoglund 2005). Redan Broholm och Brøndsted 
förde en debatt i frågan, där analysen av ett och 
samma arkeologiska material resulterade i diame
tralt olika slutsatser (Nordquist 2001, s. 232).
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Broholm (1942) presenterade en tolkningsmodeli 
där han hävdade att samhället präglades av en ega
litär social struktur dominerad av självständiga 
bönder, medan Brøndsted (1966) valde att tolka 
bronsåldersamhället som en socialt skiktad, hierar
kisk struktur. Trots att debatten fortfarande pågår 
kan man nog säga att den mer hierarkiskt präglade 
tolkningsmodellen numera har flest förespråkare.

Oftast presenterar man samhällsmodeller som 
är baserade på någon form av mer eller mindre 
komplicerade hövdingadömen (för diskussion se 
bl.a. Vandkilde 1996, s. 259ff; Kristiansen 1998a, 
s. 44ff; Earle 1997, s. 31f; 2002; Earle m. fl. 1998). 
Det huvudsakliga diskussionsämnet under senare 
tid har istället varit när en verkligt uttalad, hierar
kisk samhällsstruktur med ärftliga förtecken har 
tagit plats på scenen. Som vi har redovisat innan, 
så talar mycket för att dessa hövdingadömen suc
cessivt har utvecklats från relativt enkla makt
strukturer med begränsat inflytande under den 
första hälften av senneolitikum, till allt mer sofis
tikerade maktapparater med allt tydligare institu
tionaliserade maktcentra under den andra hälften 
av senneolitikum och inledningen av äldre brons
ålder (se Apel 2001, s. 340ff; Nordquist 2001, s. 
192ff; Lekberg 2002, s. 253ff; Artursson m. fl. 
2005; Artursson c denna volym).

I linje med detta resonemang kan det tidiga 
bronsålderssamhället enligt Flemming Kaul (2004, 
s. 374; s. 405) närmast karakteriseras som en teo
krati, där bland annat införandet av en ny religion 
med elitistiska förtecken har använts för att snabbt 
omvandla den sociala strukturen. Han håller det 
för troligt att den nya religionen har skapats av en 
mindre grupp människor som har haft direkta 
kontakter med Centraleuropa och kanske också 
östra Medelhavsområdet (a.a., s. 390). De långa 
resorna och kontakterna med avlägsna kulturer 
har i sig varit en viktig del och en betydelsefull in
spirationskälla i skapandet av den nya religionen. 
Just betydelsen av de långväga kontakterna för för
ändringen av samhällsstrukturen är något som har 
diskuterats intensivt under senare år. Detta gäller 
inte bara för bronsålderns period II—III, utan ock
så för föregående period. Forskare som Kristian 
Kristiansen (2002; 2004) och Thomas B. Larsson 
(2002) resonerar med utgångspunkt från bl.a. 
Mary Helms (1988; 1998) grundläggande diskus
sion kring hur dessa grupper av människor kan 
tänkas ha rättfärdigat sin position och monopoli
sering av religiös samt sekulär makt, och vilka

medel man använt för att uppnå och behålla denna 
position (se också Kristiansen & Larsson 2005).

De långa resorna har förmodligen möjliggjorts 
och underlättats genom en snabb utveckling av 
sjökommunikationerna. Med största sannolikhet 
har det funnits ett symbiotiskt förhållande mellan 
kraven på långväga kontakter för import av me
tallföremål samt metallråvara och utvecklingen av 
mer sjövärdiga, havsgående farkoster. Konkurren
sen mellan de framväxande hövdingadömena har 
förmodligen inneburit att mycket energi har lagts 
ned på just förbättringar av skepp och kanoter 
samt navigation till sjöss. Kanske har en stor del 
av de långväga kontakterna skötts av specialister 
på skeppbyggande och på havssjöfart, eftersom 
investeringarna för att klara av de här färderna 
måste ha varit stora (för diskussion se bl.a. Kristi
ansen 2002). Om man tittar på de avbildningar av 
sjögående farkoster som finns på hällristningar 
och metallföremål, så tycks de flesta avbilda 
smäckra stridskanoter med många besättnings
män. Ibland avbildas också rituella scener som ut
spelar sig ombord på dessa stridskanoter, med ak
robater, krigare i full stridsmundering eller lurblå- 
sare (Kristiansen 2002; Kaul 2003).

Om man istället tittar på de fullskaliga avbild
ningar som finns av skepp och kanoter i området, 
nämligen skeppssättningarna, blir bilden mer va
rierad. Skeppssättningar byggs från senneolitikum 
och framåt, men de flesta tycks ha uppförts under 
yngre bronsålder (se bl.a. Nicklasson 2005, s. 61). 
Under bronsåldern har det funnits en stor variation 
vad det gäller formen på skeppssättningarna. Det 
finns allt från långsträckta och smäckra skrovfor
mer till korta och breda, vilket skulle kunna betyda 
att det också har funnits en varierad uppsättning av 
verkliga farkoster som har varit avsedda för olika 
ändamål (se bl.a. Althin 1945, s. 49ff; Strömberg 
1961, s. 104f; Burenhult 1983, s. 166ff). Det finns 
även tecken på att vissa skepp kan ha haft segel, nå
got som ytterligare understryker möjligheterna för 
långväga kontakter över havet (Burenhult 1973b; 
Rausing 1984; Artursson 1987). Utifrån en hel
hetssyn på materialet skulle man kunna dra slutsat
sen att det har funnits olika typer av sjögående far
koster som har varit anpassade för olika ändamål. 
Dels långa, smäckra stridskanoter som har varit 
viktiga för snabba, kustnära transporter, dels mer 
sjövärdiga, skeppsliknande farkoster med större 
lastförmåga anpassade för långfärder över haven 
(jfr dock diskussion hos Berntsson 2005).
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Enligt Flemming Kaul (2004) har monopolise
ringen av kontakterna med de högre krafterna på 
kort tid förändrat samhällsstrukturen i en tydligt 
elitistisk och aristokratisk riktning, där religiös, 
politisk och ekonomisk makt har koncentrerats 
till ett fåtal människor. Enligt bland annat Timo
thy Earle (2002, s. 8ff) är detta de tre enskilt vik
tigaste faktorerna som man måste ha kontroll över 
för att uppnå och behålla en dominerande posi
tion i ett hövdingadöme. Inte minst betonar han 
betydelsen av att kontrollera den ekonomiska sfä
ren för att kunna tillskansa sig överskottsproduk- 
tionen av exempelvis jordbruksprodukter för att 
försörja den ideologiska överbyggnaden (för dis
kussion se bl.a. Kristiansen 1987; 1999b; Arturs- 
son m. fl. 2005, s. 519f).

Mycket riktigt betonar Flemming Kaul att kri- 
garidentiteten har varit viktig för denna aristokra
tiska grupp. Genom att skaffa sig en närmast mo- 
nopolliknande ställning vad det gäller våldsutöv
ning har en begränsad grupp i samhället kunnat ta 
och behålla makten. Under vad han kallar den for- 
mativa fasen av bronsåldern, som han vill placera i 
period IB och första hälften av period II, cirka 
1600-1400 f. Kr., kan man se att det är krigaride- 
alet som träder fram tydligast i grav- och offerma
terialet (kaul 2004, s. 373). Den manliga identite
ten som idealiserad krigare dominerar helt under 
perioden (jfr. Treherne 1995; Kristiansen 1999b; 
2004; Vandkilde 2000, s. 41f; 2003; Randsborg 
2006, s. 42ff).

Först under andra hälften av period II kan man 
se att den aristokratiska kvinnan som idé och rea
litet börjar markeras tydligt i gravar och offer. 
Kaul uppfattar detta som ett tecken på att en präst- 
och krigararistokrati växer fram under period IB 
och första hälften av period II, och att det är först 
när den ideologiska överbyggnaden har konsolide
rats under period II som man väljer att markera 
också kvinnornas position inom eliten. Under 
bronsålderns lopp har det enligt Kaul (2004, s. 
405) emellertid skett en successiv reformering av 
religionen och ideologin i allmänhet. Den har fått 
en ökad spridning bland befolkningen och därmed 
förlorat något av sin särskiljande funktion. Kanske 
har detta också inneburit att inte bara eliten har 
haft inflytande på hur religionen skulle tolkas, ut
övas eller påverka det dagliga livet. Denna refor
mation kan också ha fått återverkningar på sam
hällsstrukturens uppbyggnad, så att aristokratins 
maktposition successivt har försvagats.

Det är inte bara kontakter med avlägsna cen
tralområden och maktcentra som använts på ett 
aktivt sätt för att för att bygga upp elitens position. 
Många forskare diskuterar också hur man på ett 
mycket medvetet sätt har manipulerat med olika 
typer av gravar och offermiljöer för att motivera 
sin speciella ställning (se bl.a. Nordquist 2001, s. 
278; Larsson 2002). Genom att utnyttja lokala se
der och bruk från det förflutna för att visa på sina 
nära kontakter med förfäderna har man rättfärdi
gat sin upphöjda sociala status och sin ärftliga rätt 
till makten. Återanvändningen av megalitgravar 
och hällkistor, samt anläggandet av gravhögar över 
dem, kan ses som tydliga tecken på att den här ty
pen av tankar har varit vanliga. Oestigaard & 
Goldhahn (2006) har, som tidigare nämnts, dess
utom betonat betydelsen av begravningar i sig som 
viktiga händelser, där sociala strukturer, allianser 
och långväga kontaktnätverk har omförhandlats 
och på nytt bekräftats. Begravningarna har inte 
minst fungerat som unika möten, där stormän och 
hövdingar från stora områden har mötts för att 
stärka sina positioner i nätverken och skänka den 
döde samt hans anförvanter exklusiva gåvor.

Också återanvändningen av offermiljöer kan 
ses på samma sätt (för diskussion se Artursson m. 
fl. 2005, s. 532). Genom att lägga ned metallföre
mål och andra exklusiva materiella symboler som 
gravgåvor och som offer har man visat på sina 
långväga kontakter och de allianser man knutit 
med andra elitgrupper i när och fjärran. Svärd, 
spjut, yxor, fällstolar, utsmyckningsdetaljer och 
exklusiva dryckesbägare i trä med tennitar (Jen
sen 2002, s. 258), som i vissa fall har haft förebil
der i Centraleuropa, östra Medelhavsområdet och 
Främre Orienten, kan tolkas som symboler för 
makt och för långväga resor samt allianser (Wer
ner 1987; Larsson 2002, s. 96ff). Tillsammans 
med andra symboliska handlingar, som till exem
pel rituellt festande, bortskänkande av gåvor och 
offer av värdefulla föremål i ett nästan ”potlatch”- 
liknande system, har man visat att den rådande 
sociala hierarkin har haft en stark ställning och 
att den varit ett naturligt tillstånd.

Förmodligen har dock inte etablerandet av en 
hierarkisk samhällsstruktur med ärftliga förtecken 
skett utan ett visst motstånd. Inom bronsålders- 
forskningen har man emellertid oftast bortsett från 
det faktum att existensen av en hierarkisk sam
hällsstruktur oundvikligen medför konflikter. Eta
blerandet av en maktposition för en grupp leder

320



oundvikligen till att någon form av motmakt for
merar sig (för diskussion se Artursson m.fl. 2005, 
s. 519 och där anförd litteratur). Kanske är detta 
en av huvudorsakerna till att krigaridentiteten 
tycks få en alltmer betydelsefull roll under äldre 
bronsålder? Dels har det förmodligen pågått en 
ständig kamp om den politiska makten inom de 
etablerade hövdingadömena, dels har det med 
största sannolikhet förekommit stridigheter i en 
glidande skala från boskapsstölder till större stri
digheter om regional överhöghet mellan olika po
litiska enheter i området (Kristiansen 2006, s. 
179ff; s. 186f).

Krigaridentiteten och krigföringens betydelse 
för förändringen av samhällsstrukturen under 
bronsåldern har följdriktigt diskuterats ingående 
under senare tid (se bl.a. Harding 1999; Kristian
sen 1999b; 2006; Treherne 1995; Vandkilde 2000, 
s. 41f; 2003; Artursson m. fl. 2005; Fyllingen 
2005). Flera forskare har betonat den samhälls- 
omvälvande kraft och den ideologiska betydelse 
som finns i krigaridealet och i stridshandlingar i 
sig. Framväxten av ett aristokratiskt krigarsam- 
hälle har på många sätt accelererat maktkampen 
inom de framväxande hövdingadömena, men ock
så mellan de politiska enheterna. De idealiserade 
bilder av krigare som finns iscensatta i gravarna 
under de stora högarna och rösena berättar om ett 
samhälle där krig och professionella krigare har 
haft en betydelsefull roll. Också på hällristningar
na kan vi se dem agera. I det sammanhanget är det 
intressant att se att skeppet och dessutom ibland 
hästen samt hjulsymboler eller stridsvagnar tidigt 
dyker upp i nära anknytning till avbildningar av 
krigare eller vapen, bl.a. vid Simris och i Kiviks
graven i sydöstra Skåne (se bl.a. Artursson m. fl. 
2005, s. 516; s. 533). Kanske har de tillsammans 
utgjort symboler för makt och styrka?

LANDSKAPET OCH BEBYGGELSEN 
- GÅRDAR OCH BYAR

Liksom för tidigare period är det klent beställt med 
information kring landskapets utseende och ut
veckling under äldre bronsålder (Gedda a denna 
volym). Generellt kan man emellertid säga att de 
centrala delarna av Vætland nu förmodligen har 
varit helt öppna (Welinder 1998, s. 186ff). Dessa 
öppna områden har omgivits av skogar och de al- 
lerstädes närvarande vattendragen och våtmarker
na. Trots att havsnivån börjat dra sig tillbaka under

äldre bronsålder har landskapet fortsatt att vara 
präglat av bäckar, åar, sjöar och vattendrag. Havs
nivån har dragit sig tillbaka med cirka 1 m per 
hundra år under den här tidsperioden, vilket har 
inneburit att stora landområden frigjorts för bete 
längs med den dåvarande kusten. Kanske har de 
nya strandängarna varit en av de viktigaste resur
serna i en ekonomi som med största säkerhet fort
farande varit dominerad av boskapshållning. Hur 
stort inslaget av odling egentligen har varit är svårt 
att uttala sig om. Det finns tendenser i vissa områ
den i södra Skandinavien till att man varit mer öp
pen för att experimentera med nya grödor och me
toder under perioden, något som skulle kunna tyda 
på ett ökat intresse för odling (se bl. a. Ethelberg 
2000, s. 264; Robinson 2000, s. 286ff).

Vad det gäller utvecklingen i Vætland så tycks 
befolkningsökningen och expansionen av bebyg
gelsen ha fortsatt. Om man tittar på antalet synli
ga gravar, så kan man se att antalet gravhögar och 
rösen är mångdubbelt större jämfört med hällkis- 
tor, samtidigt som de nya gravtyperna finns i om
råden som tidigare var mer eller mindre outnyttja
de. Förmodligen har man intensifierat markan
vändningen i de centrala delarna av landskapet, 
samtidigt som ny mark har tagits i bruk i tidigare 
perifera delar. Som vi har sett innan kan Vætland 
på många sätt anses tillhöra några av de viktigaste 
centralområdena i södra Skandinavien. Utifrån 
fördelningen av fynd av guldföremål från äldre 
bronsålder kan man enligt Thomas B. Larsson 
(1986, s. 109f) urskilja fyra överordnade central
områden i Skåne. De fördelar sig på fyra större 
koncentrationer som ligger med jämna avstånd 
längs med kusten. Nordöstra Skåne är ett av dessa 
centralområden, och det gäller inte bara förekom
sten av guldföremål utan även antalet exklusiva 
bronsföremål samt antalet högar och rösen som 
kan förmodas ha en datering till perioden (Olaus
son 1992, s. 277; 1993, s. Ill, fig. 26). Om man 
tittar på en översikt över var koncentrationerna av 
högar och rösen ligger i Skåne, så ser man att nord
östra Skåne framträder som ett av de tydliga cen
tralområdena. Detta gäller även om man ser på var 
storhögarna i Skåne är belägna (Larsson 1993).

Som vi har sett innan så ökar komplexiteten i 
bebyggelsens uppbyggnad och struktur successivt 
under senneolitikum och inledningen av bronsål
dern. Denna utveckling fortsätter och förstärks 
under bronsålderns period II—III (Artursson 2005 
a-d). Storleksspannet för långhusen når sitt max-
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imum under period II, längden varierar då mellan 
cirka 10-60 m. Samtidigt blir gårdarnas uppbygg
nad mer komplex. Det blir allt vanligare att lång
husen kompletteras med mindre ekonomibyggna
der, och på stormannagårdarna kan man i vissa 
fall ha flera olika typer av specialiserade byggna
der. Samtidigt kan man se att bebyggelsestruktu
ren i vissa områden i södra och mellersta Skandi
navien blir alltmer komplex. I mer centrala områ
den blir det allt vanligare att de ensamliggande 
gårdarna och de utspridda byarna kompletteras 
med tätare byar. Exempel på detta finns från Jyl
land, bland annat vid Højgård (Artursson 2005b). 
I vissa områden, som i till exempel Thy, anser man 
sig kunna se komplexa nätverk bestående av ut
spridda gårdar med olika storlek som sysslat med 
specialiserad ekonomisk verksamhet, som tillverk
ning av flintskäror, sädesodling och boskapshåll- 
ning. De stora gårdarna i området tycks ha utgjort 
viktiga noder i dessa nätverk och här kan man ock
så se tecken på att man har sysslat med specialise
rat hantverk för produktion av prestigevaror, som 
till exempel bearbetning av bärnsten och även me
tallhantverk (Kristiansen 1998b; Earle m. fl. 1998; 
Earle 2002). Enligt Kristian Kristiansen (2006, s. 
180f) har det dessutom med största sannolikhet 
funnits någon form av ofri arbetskraft eller slavar 
knutna till de stora gårdarna.

En fråga som diskuterats intensivt är om be
byggelsens placering i landskapet är densamma 
som gravmonumentens. Eftersom man endast i ett 
fåtal områden har kunnat undersöka så stora ytor 
att man verkligen har kunnat se hur bebyggelse
strukturen har sett ut, har man ofta velat använda 
sig av dels de synliga gravmonumentens, gravhö
garnas och rösenas placering, dels skärvstenshö- 
garnas placering i landskapet. I vissa områden i 
södra och mellersta Skandinavien är skärvstenshö- 
gar en av de vanligaste fornlämningskategorierna, 
och ofta förknippas de just med bebyggelseläm
ningar från bronsåldern, varför de är lämpliga att 
använda i en sådan analys (se Hellerström denna 
volym). Slutsatsen som de flesta forskare har kom
mit fram till är att bebyggelsen i de flesta fall verk
ligen ligger nära eller i varje fall i närheten av grav
monumenten och att skärvstenshögar kan anses 
vara en tydlig indikation på en bosättning (Wigren 
1987; Säfvestad 1993; Rasmussen 1993; Ethelberg 
2000, s. 248ff). Därför har man i ett flertal studier 
utgått från just dessa lämningar för att analysera 
bebyggelsestrukturen (se bl.a. Artursson m. fl.

2005, s. 525ff). I Vætland har man undersökt 
skärvstenshögar med en 14C-datering till äldre 
bronsålder precis norr om Valje, Raä 23, Ivetofta 
sn (Wallin 2000). De har tolkats som boplatsindi- 
kerande.

Ett av de mer spektakulära exemplen på en 
stormannagård i Skåne har intressant nog under
sökts just i Vætland, vid Hunneberget, Fjälkinge 
sn. Här hittade man lämningarna efter ett mycket 
stort, cirka 44-46 m långt och 9,2-9,6 m brett 
långhus i samband med E22-projektet (Balic & 
Edring 2003; Björk & Carlie 2003; Artursson a 
denna volym; Björk denna volym). Gården med 
det stora långhuset har legat på en mindre höjd 
som varit helt omgiven av våtmarker och vatten
drag, vilket givet gården ett närmast befäst läge 
mitt ute i ett flackt och våtmarkspräglat landskap. 
Strax intill byggnaden har det enligt Skånska re- 
cognosceringskartan (fig. 13) dessutom legat en 
gravhög som kan förmodas vara samtida med går
den, men tyvärr finns det inte några spår efter 
denna idag. Långhuset har tydliga paralleller med 
mycket stora byggnader från bland annat Halland 
och Jylland, och det passar väl in i en byggnads
tradition som generellt sett kan knytas till stor- 
mannagårdar med en datering till bronsålderns 
period IB—II i södra Skandinavien. Rent utseende
mässigt finns det således stora likheter mellan 
långhusen i den här storlekskategorin över hela 
området (Artursson 2005a-b; Artursson b denna 
volym). Intressant nog har vi kunnat bekräfta den 
typologiska dateringen av långhuset med hjälp av 
en 14C-analys. Med största sannolikhet kan bygg
naden placeras i tidsintervallet 1610-1410 f. Kr. 
(cal. 1 sigma), dvs. bronsålderns period IB och 
första hälften av period II. Den här 14C-datering- 
en stämmer väl överens med dem som man fått 
från liknande mycket stora långhus på södra Jyl
land vid till exempel Højgård och Brdr. Gram (Et
helberg 2000).

Intressant nog har det framkommit fynd av 
slagg som kan knytas till metallbearbetning och 
benföremål som kan förknippas med textiltill
verkning i ett kulturlager och en grop i anslutning 
till långhuset vid Hunneberget (Balic & Edring 
2003, s. 20; s. 31; Artursson b denna volym). Det
ta skulle kunna vara tecken på att man har kon
centrerat mer krävande, specialiserade hantverks- 
uppgifter till en av stormannagårdarna i området, 
och att en viss grad av ekonomisk specialisering 
har börjat ta fart.
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I området kring Hunneberget och Fjälkinge 
backe har det dessutom hittats många andra teck
en på att bygden utgjort en central del av Vætland 
under lång tid. Som vi har sett tidigare finns det 
tydliga tecken i form av megalitgravar, hällkistor, 
flatmarksgravar, dödshus och offernedläggelser 
på att detta har varit en viktig del av landskapet 
redan från slutet av tidigneolitikum och under 
mellan- samt senneolitikum (Edring 2005; An
dersson red. 2007). Dessutom finns det ett relativt 
stort antal högar i området som kan förmodas ha 
en datering till äldre bronsålder.

I övrigt är de säkert daterade bebyggelseläm
ningarna från Vætland få. Det finns ett antal mer 
eller mindre säkra huslämningar från äldre brons
ålder vid Norra Asum, Norra Asum sn (Edring 
1999) och Snårarp, Vä sn (Edring 2004), strax 
väster om Hammarsjön. Tyvärr har dateringarna 
av byggnaderna baserats endast på typologiska be
dömningar. I de få fall då man har gjort 14C-date- 
ringar har de i de flesta hamnat i mesolitikum. 
Detta gör det svårt att diskutera byggnadstraditio
nens och bebyggelsestrukturens utseende i områ
det under perioden (Artursson 2005a; 2005c; Ar- 
tursson b denna volym). Det finns emellertid inget 
i det nu kända materialet som talar för att Vætland 
skulle skilja sig på något avgörande sätt från övri
ga södra och mellersta Skandinavien. Ytterligare 
en indikation på bebyggelselämningar från äldre 
bronsålder finns vid Södergård, Fjälkinge sn, i 
form av två brunnar med 14C-dateringar till perio
den (Ericson & Wickberg 2005, s. lOff).

GRAVARNA

Under äldre bronsålder har man fortfarande haft 
ett varierat gravskick i södra och mellersta Skan
dinavien med begravningar i megalitgravar, ny
byggda eller sekundäranvända hällkistor, olika 
typer av flatmarksgravar (Runcis 2005), skelett- 
eller brandgravar under hög eller röse, och i ett få
tal fall även brandgravar utan bevarad markering 
ovan mark, en gravtyp som successivt blir vanli
gare över tiden (se bl.a. Feveile & Bennike 2002). 
Utvecklingen av brandgravarna under bronsål
derns period II är intressant. I början har man 
fortfarande lagt de brända benen i manslånga kis
tor, precis som man gjort tidigare med de obrända 
kropparna, men efterhand har man anpassat grav
gömmans storlek och utformning efter de nya för
utsättningarna. Generellt sett kan man således

säga att det liksom under tidigare tidsperiod finns 
en stor variation i de enskilda gravarnas komplex
itet och utformning. I vissa fall kan man se spår 
efter mycket komplexa begravningsritualer. Detta 
gäller inte minst de utstuderat symboliska begrav
ningarna i långhus som sedan har rivits eller bränts 
ned och därefter täckts av högar (se bl.a. Svanberg 
2005a-b; denna volym).

Sammanfattningsvis kan man säga att det fort
farande funnits mycket starka inslag av tillbaka
blickande i begravningsritualen, men också att det 
finns tydliga tecken på förändring. Framförallt är 
det hög- och rösegravskickets totala genomslag 
som dominerar bilden. Med största sannolikhet 
ser vi här ett av de tydligaste tecknen på att strati- 
fieringen i samhällsstrukturen har blivit alltmer 
uttalad och att den hierarkiska strukturen nu visas 
upp på ett spektakulärt sett genom det elitistiska 
gravskicket i form av skelett- och brandgravar un
der hög eller röse. Troligen har endast hövdingar, 
krigsledare och krigare samt deras familjer be
gravts i den här typen av monument. Högbyggan
dets ursprung kan förmodligen knytas till den så 
kallade Tumuluskulturen i norra och mellersta Eu
ropa. Enligt Helle Vandkilde (2004, s. 88ff) kan 
ursprunget till det nya gravskicket spåras till den 
mellersta delen av Donau, där hon anser att en ny 
kulturell och politisk enhet skapades under infly
tande av radikala förändringar inom det Karpatis- 
ka bäckenet. Hon vill se fenomen som gravhögar
na och användningen av svärd, spjut samt häst- 
dragna stridsvagnar som delar av ett och samma 
paket av idéer och materiell kultur som snabbt 
spred sig västerut och norrut från Donauområdet.

Parallellt med hög- och rösebegravningar fort
sätter man, som vi har sett tidigare, att använda 
hällkistor i vissa delar av södra och mellersta Skan
dinavien. Exempel på sekundäranvända hällkistor 
eller hällkistor som har anlagts under bronsålderns 
period II—III finns på en rad platser i området. Det
ta gäller också i Vætland (se bl.a. Ström 1971; 
Skoglund 2005, s. 115ff). Särskilt intressant att no
tera är att det finns ett fynd av ett beslag till en 
klappstol i en av hällkistorna vid Öllsjö, Skep- 
parslöv sn, strax väster om Vætland. Detta är ett 
mycket ovanligt fynd och måste tolkas som en indi
kation på att en person med hög status har begravts 
här (Werner 1987). Intressant nog så har hällkistan 
vid Öllsjö, som tidigare nämnts, konstruerats ge
nom en ombyggnad av en gånggrift. Gravmonu
mentet har alltså en mycket lång användningstid,
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från övergången tidig-mellanneolitikum till i var
je fall äldre bronsålder, vilket skulle innebära att 
den använts under åtminstone 2000 år (Bagge & 
Kaelas 1952, s. 14ff). Som vi har sett tidigare är 
det relativt vanligt att megalitgravar har använts 
som gravrum under senneolitikum, och använd
ningstiden har alltså ibland sträckt sig ännu läng
re, in i äldre bronsålder och till och med in i yng
re bronsålder och järnåldern i vissa fall.

Det finns ytterligare exempel på sekundäran- 
vända hällkistor i området. Vid Råbelöv undersök
tes två bronsåldershögar 1969, där man i den störs
ta av dem kunde spåra ett kontinuerligt användan
de från senneolitikum och fram i yngre bronsålder 
(Ström 1971). Intressant nog ligger högarna precis 
norr om den 1953 undersökta högen som nämnts 
tidigare, och som innehöll en intressant hällkista 
som har uppförts på en tidigare offerplats. Platsen 
har använts som offerplats från mellanneolitikum 
och som gravplats från senneolitikum fram i yngre 
bronsålder, men på grund av en förmodad illegal 
undersökning under 1800-talet var den svårtolkad 
(Peterson 1955). Tyvärr har den större av högarna 
som undersöktes 1969 också utsatts för en omfat
tande plundring, varför den i vissa delar är svår att 
rekonstruera. Under senneolitikum har man i var
je fall anlagt två hällkistor på platsen, vilka för
modligen har täckts av ett mindre stenröse. Sanno
likt har man sedan under äldre bronsålder anlagt 
en grav i de centrala delarna av stenröset, men av 
denna finns nu inga spår. Över den här graven har 
man därefter uppfört en hög, och i denna har man 
under tidens gång satt ned åtminstone två urnegra- 
var från yngre bronsålder. Som vi kan se så har 
man alltså intressant nog använt de två större hö
garna på platsen under i stort sett samma tid och 
på samma sätt. Den mindre högen innehöll däre
mot endast en centralgrav som inte har kunnat da
teras närmare än till bronsålder.

Det finns också exempel på andra typer av sen- 
neolitiska gravar som har använts sekundärt un
der äldre bronsålder. Den tidigare nämnda graven 
vid Bäckaskogs kungsgård, Kiaby sn, är intressant 
i det här sammanhanget (se bl.a. Skoglund 2005, 
s. 115ff). Här undersöktes ett stenröse som inne
höll två skelettgravar med en förmodad datering 
till bronsålderns period II, samt en underliggande 
brandgrav från senneolitikum som bland annat 
innehöll delar av en bränd flintdolk, en flintsåg, en 
stridsyxa i grönsten och två bennålar (Hansen 
1937; Oldeberg 1974, s. 58f).

Om vi återgår till den vanligaste gravformen i 
södra och mellersta Skandinavien under perioden, 
det vill säga begravningar under högar och rösen, 
så dominerar de landskapsbilden helt och de måste 
ha utgjort viktiga landmärken i det allt mer öppna 
landskapet (fig. 9). Många har varit synliga från 
havet, sjöar samt vattendrag, och vissa har för
modligen också legat placerade väl synliga längs 
med färdvägar till lands (se bl.a. Randsborg 2006, 
s. 40ff). I flera fall kan man faktiskt misstänka att 
de legat i direkt anslutning till viktiga vägar och 
vägkorsningar. Gravmonumentens storlek varierar 
mycket i området. Merparten av dem har dock en 
volym på mellan 100-1000 m3, men högar mellan 
1000 och enda upp till 4400 m3 finns (se bl.a. Säf- 
vestad 1993, s. 165f; Strömberg 2005, s. 182). I 
Vætland varierar storleken på högarna mellan cir
ka 100-2200 m3. Intressant nog kan man se att 
högarna med en storlek över 1000 m3 eller 25 m i 
diameter ligger jämnt utspridda i landskapet med 
ett avstånd på cirka 2-4 km mellan varandra. Det
ta skulle kunna representera någon form av hierar
kisk, social organisation. Intressant nog kan man 
se en liknande, jämn fördelning av de stora högar
na i till exempel västra Skåne (Strömberg 2005, 
Artursson m. fl. 2005) och sydvästra Skåne (Säf- 
vestad 1993, s. 166ff). I vissa centrala områden lig
ger de emellertid relativt tätt. Om man ser på var 
de fyra största högarna, som har en volym över 
1400 m3, ligger i Vætland så kan man se att det 
finns två i den västra delen, vid Balsby respektive 
Rolfshögar, en centralt placerad vid Kjugekull, och 
en i den östra delen vid Nymölla. Den sistnämnda 
är den gravhög som undersöktes av Rolf Petré 1959 
(1962), och som bl.a. innhöll två rikt utrustade 
gravar från bronsålderns period II.

Om man ser på var och hur gravmonumenten 
har placerats i landskapet, så finns det en stor vari
ation i södra och mellersta Skandinavien (se bl.a. 
Lambert Johansen m. fl. 2004). I vissa områden 
ligger de samlade i större eller mindre agglomera- 
tioner, ofta på högre partier i landskapet, medan de 
i andra delar huvudsakligen ligger placerade på lin
jer, ofta längs med höjdsträckningar, kuster eller 
förmodade vägar. I Vætland är en linjär placering 
vanligast, men det finns också exempel på anhop
ningar i vissa områden (fig. 9). Vad den här skill
naden beror på är svårt att säga, men man kan 
förmoda att dels landskapets karaktär och utseen
de har spelat en viss roll, dels att det kan ha fun
nits olikheter i den sociala organisationen som
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Figur 9. Högar och rosen i Vætland som kan dateras till 
bronsålderns period ll-lll, 1500-1100 f. Kr. Havsnivån lig
ger 2,5 m över nuvarande, vilket motsvarar situationen 
cirka 1500 f. Kr. Storleken på högarna och rösena har 
markerats med olika symboler.

Rösen
O <1000 m3
Q >1000 m3 eller >25 m i diameter 

Högar
• <1000 m3
0 >1000 m3 eller >25 m i diameter 

F=l Våtmark
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kan ha påverkat placeringen av gravmonumenten. 
Man kan också fråga sig om gravmonumentens 
placering i landskapet återspeglar var huvuddelen 
av bebyggelsen har legat? Frågan har, som tidiga
re nämnts, diskuterats intensivt och det finns 
många olika åsikter beroende på vilka material 
man har baserat sin modell på (för diskussion se 
Artursson m. fl. 2005, s. 525ff). De flesta forskar
na är emellertid överens om att det finns ett mer 
eller mindre nära förhållande mellan gravmonu
mentens och bebyggelsens placering. Skillnaderna 
ligger oftast endast i hur stort avståndet anses ha 
varit (se bl.a. Säfvestad 1993; Rasmussen 1993; 
Ethelberg 2000, s. 248ff).

Problematiken kring högarnas tillkomsthisto
ria och deras varierande storlek har diskuterats 
under lång tid (se bl.a. Jennbert 1993; Olausson 
1993, Säfvestad 1993; Strömberg 2005). Antalet 
undersökta bronsåldershögar är i de flesta områ
den för få för att vi skall kunna få en representativ 
bild av till exempel användningstid och kontinui
tet, monumentens komplexitet samt variation i 
gravgåvornas antal och kvalitet. En av huvudfrå- 
gornar är därför om de stora högarna bara är så
dana som har byggts på efterhand och som inne
håller flera begravningar från främst äldre brons
ålder, eller om det finns stora högar som uppförts 
i en sekvens? Om man skall döma av det material 
som har undersökts hittills i södra Skandinavien, 
så tycks det som om antalet högar som uppförts i 
en enda sekvens är relativt få. I de flesta fall har 
man byggt på dem och anlagt flera gravar i dem, 
både under äldre och yngre bronsålder (Jennbert 
1993; Goldhahn 1999; Strömberg 2005). Tolk
ningen av stora högar som tecken på hög status 
kan dock trots detta kvarstå, eftersom ett uppre
pat användande med flera rika gravar i samma 
hög måste betraktas som prestigehöjande för en 
viss gård och en lokal stormannafamilj (Olausson 
1993, s. 107). Ett bra exempel på en sådan myck
et komplex gravhög är den vid Nymölla, Ivetofta 
sn, som tidigare har diskuterats.

Den stora högen vid Nymölla har haft en vo
lym på cirka 1450 m3, och man kunde konstatera 
att den har uppförts i tre faser. Totalt innehöll den 
fem gravar med en datering från period II till peri
od IV (Petré 1962; Oldeberg 1974, s. 54, nr. 359b). 
Intressant nog är centralgraven, grav 1, en mycket 
tidig brandgrav placerad i en urholkad ekstock 
som täckts med björknäver. De brända benen 
kommer från en ung man i tjugoårsåldern som

fått med sig en delvis sönderbränd fibula som grav
gåva (Petré 1962, s. 72ff). Gravläggningen kan ut
ifrån fibulans utseende dateras till period II och 
därmed är graven en av de tidigaste indikationer
na på förekomsten av brandgravskick under äldre 
bronsålder i området. Till centralgraven hör ytter
ligare en brandgrav, grav 5, som placerats i en 
mindre stenkista strax över centralgraven. Grav 5 
har av Rolf Petré tolkats som ett offer kopplat till 
grav 1. De brända benen i stenkistan tillhör en 
yngre man. Strax efter det att grav 1 och 5 anlagts 
har man konstruerat en skelettgrav, grav 2, som 
bland annat innehöll ett svärd och ett spjut som 
gravgåva. De kan också med säkerhet dateras till 
period II. Den döde har på klassiskt manéer lagts 
i en kohud och sedan placerats i en urholkad ek
stock som täckts med sten.

Därefter anläggs ytterligare en skelettgrav, 
grav 3, som troligen har plundrats strax efter an
läggandet och därför är fyndtom. Samtliga dessa 
gravar har täckts av eller grävts ned i det som ut
gjorde högens första fas, och i samband med detta 
har man också byggt en kantkedja. På ytan av 
denna hög har man sedan anlagt ytterligare en 
grav, grav 4. De brända benen av en ung individ i 
tjugoårsåldern har placerats i en mindre ekstock, 
som täckts med björknäver och sedan med sten. 
Den döde har försetts med en rik utrustning be
stående av ett svärd, en kniv, en rakkniv och tre 
dubbelknappar. Samtliga föremål kan med stor 
säkerhet dateras till bronsålderns period IV. De 
brända benen och gravgåvorna hade lindats in i en 
mantel av ull. Graven har sedan täckts med flera 
lager grästorv, vilka utgör fas två i högens till
komsthistoria. Slutligen har högen byggts på en 
tredje gång och höjts med 1 meter, samtidigt som 
ytterligare en kantkedja har tillfogats. Det finns 
ingen bevarad grav som kan knytas till den här fa
sen, men ett antal stenar i fyllningen kan tolkas 
som rester efter en plundrad eller söndergrävd 
grav.

De gravar i högen som hade bevarade gravgå
vor måste beskrivas som manifestationer av hög 
status. Samtliga föremål är av hög kvalitet och vi
sar på kontakter med centrala områden i södra 
Skandinavien och längs med den kontinentala Öst
ersjökusten i söder. Högen vid Nymölla har med 
största sannolikhet inte använts kontinuerligt, utan 
möjligen fungerat som gravplats för en stormanna- 
gård tillsammans med ytterligare en större hög, 
som ligger precis på andra sidan Skräbeån. De två
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högarna ligger placerade vid det första vadstället 
från havet sett (fig. 9). Högarnas placering visar 
på platsens speciella betydelse ur kommunika- 
tionshänseende, och läget skulle kunna förklara 
deras storlek och gravgåvornas karaktär samt kva
litet.

Ytterligare exempel på undersökta gravhögar 
med en förmodad datering till bronsålderns peri
od II finns bl.a. vid Fjälkinge backe, Fjälkinge sn, 
där en hög med en mindre kammarkonstruktion 
eller dödshus undersökts (Larsson 1976, s.lhff). 
Liknade kammargravar i hög finns bl.a. vid 
Herslev Kirke och Grønlund på östra Jylland (Jen
sen 2002, s. 228f). Graven vid Fjälkinge backe har 
daterats utifrån ett fynd av en sen flintdolk, som 
sekundärt har använts som eldslagningsflinta. 
Från Mjöhög, Fjälkinge sn, finns det en '^-date- 
ring av människoben från ett grävlingsgryt i en 
gravhög (muntlig uppgift Anders Edring). Skelett
delar från minst tre individer hittades, varav ett 
barn. Dessutom hittade man oornerad keramik. 
14C-dateringen av benen visar att de kan placeras 
någonstans i tidsperioden 1520-1300 f. Kr, det 
vill säga bronsålderns period II. Vid Österslöv nr. 
1, Österslöv sn, undersökte Hans Hildebrand 
1887 en gravhög som innehöll två stenkistor med 
en skelettbegravning respektive en brandgrav (Ol- 
deberg 1974, s. 143, nr. 143). Brandgraven inne
höll en komplett krigarutrustning bestående av ett 
svärd, en kniv, rakkniv samt en fibula. Utifrån 
fynden kan graven förmodligen dateras till den 
första hälften av bronsålderns period III.

Gravhögarna har under lång tid varit det vikti
gaste materialet när man diskuterat samhälls
strukturens utseende under perioden. I debatten 
framförs ofta argumentet att det finns alldeles för 
många högar för att endast eliten skall kunna ha 
begravts i dem. Man anser att det helt enkelt har 
funnits ”too many chiefs and not enough 
indians”(Broadbent 1982). Man utgår då natur
ligtvis från att endast hövdingar och dem närstå
ende kvinnor och barn har begravts i högar. Var 
eventuella krigsledare eller krigare och deras fa
miljer har begravts diskuteras vanligen inte i de 
här sammanhangen. Om man emellertid antar att 
det funnits ett övre, aristokratiskt skikt bestående 
av sekulära och religiösa ledare samt krigare som 
tillsammans med sina familjer kanske utgjort cir
ka 20% av befolkningen (se bl.a. Kristiansen 
2006, s. 180f för diskussion), och att hela eller de
lar av denna grupp av människor har gravlagts i

högar, så får man ett annat utgångsläge för dis
kussionen. Som vi har sett tidigare finns det en 
uppdelning av högarna i olika storlekskategorier, 
och detta skulle kunna återspegla en rangordning 
inom den här aristokratiska gruppen (för diskus
sion se bl.a. Olausson 1992, s. 105ff; Säfvestad 
1993). Stora högar över cirka 1000 m3 skulle en
ligt den här tolkningsmodellen kunna vara monu
ment som uppförts över hövdingar och dem när
stående personer, medan de mindre högarna har 
uppförts över krigsledare och krigare samt deras 
familjer. Det går naturligtvis inte att bortse från 
att det kan finnas bl.a. kronologiska orsaker bak
om en del av storleksskillnaderna, men för att få en 
utgångspunkt för att diskutera dessa förhållanden 
menar vi att det är rimligt att anta att flertalet hö
gar i området har anlagts under äldre bronsålder.

Om man tittar på antalet högar i till exempel 
Skåne så är det enligt vår tolkningsmodell inte alls 
för stort. Om man antar att det totalt har anlagts 
cirka 10 000 högar i Skåne under äldre bronsålder 
och att de huvudsakligen har uppförts under peri
oden 1400-1200 f. Kr., får man alltså en anlägg
ningstid på 200 år (för diskussion kring datering
en av högarna se bl.a. Jensen 2002, s. 185ff; för 
diskussion kring antal högar se bl.a. Säfvestad 
1993, s.l61ff; Olausson 1992, s. 260; Strömberg 
2005, s. 180). Det innebär att man i snitt har upp
fört cirka 50 högar om året i området. Om man 
utgår från att varje större koncentration av högar 
i Skåne representerar ett hövdingadöme, kan man 
anta att det funnits cirka 15 stycken sådana (fig. 
10). De har naturligtvis inte varit av samma stor
lek, utan areal, antal högar och tätheten mellan 
dem varierar mycket. Utifrån de förutsättningar
na kan man anta att det i genomsnitt byggts 1-5 
högar om året i varje hövdingadöme beroende på 
befolkningens storlek. Om vi antar att det i ge
nomsnitt funnits ungefär 2000-3000 personer i 
varje hövdingadöme (för diskussion se bl.a.; Poul
sen 1983; Olausson 1992, s. 259f; Welinder 1998, 
s. 187f), och att 20% av dessa ingått i familjer 
med anknytning till det övre skiktet, det vill säga 
hövdingar som varit politiska och rituella ledare, 
krigsledare och krigarföljen, innebär detta att 
gruppen som skulle kunna ha gravlagts i högar to
talt har bestått av cirka 400-600 personer i varje 
område om man räknar in samtliga familjemed
lemmar, män, kvinnor och barn. Om man antar 
att endast 200 av dessa verkligen hade en sådan 
position i samhället att det berättigade till en
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Figur 10. En hypotetisk indelning av Skåne i förmodade hövdingadömen utifrån fördelningen av högar 
och rösen i området.

begravning i hög, så är det knappast orealistiskt 
att i genomsnitt 1-5 av dessa har dött varje år 
inom varje hövdingadöme. Det skulle alltså inne
bära att det byggts uppskattningsvis 15-75 högar 
om året i hela Skåne, en siffra som i stort sett över
ensstämmer med vårt tidigare antagande, dvs. 50 
stycken. Resultatet förändras inte nämnvärt om vi 
tar hänsyn till att det kan finnas flera begravning
ar i varje hög. Om vi antar att man i genomsnitt 
har gravlagt 3 personer i varje hög under perioden 
1400-1200 f. Kr. (se Olausson 1992, s. 260), 
innebär det att totalt 30 000 personer har grav
lagts i hög i Skåne under den aktuella perioden. 
Således skulle det totalt ha gravlagts ca 150 perso
ner i hög per år, en siffra som inte är orealistisk 
om man antar att det totala antalet personer som

var berättigade till en sådan begravning och som 
levde samtidigt uppgick till cirka 3000 i hela Skå
ne.

Om man applicerar den här modellen på Væt- 
land får man ett liknande resultat. Den användba
ra ytan i området kan grovt uppskattas till cirka 
400 km2. Om man antar att befolkningstätheten 
har legat mellan 3-8 personer per km2 (för diskus
sion se bl.a.; Poulsen 1983; Olausson 1992, s. 
259f; Welinder 1998, s. 187f) så har det alltså fun
nits mellan 1200-3200 personer i området, vilket 
skulle kunna motsvara totalt cirka 200-300 sam
tida gårdar med mellan 6-16 personer per gård. 
Om man antar att 20% av dessa gårdar har haft 
en sådan status att det varit tradition att uppföra 
högar eller rösen, innebär detta att 40-60 gårdar
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Figur 11. Hypotetisk uppdelning av Vætland i 12 mindre 
bebyggelserum som antas motsvara lokala maktcentra. 
Uppdelningen har gjorts utifrån fördelningen av gravhö
gar och rösen av olika storlek. Storleken på högarna och 
rösena har markerats med olika symboler. Havsnivån lig
ger 2,5 m över nuvarande, vilket motsvarar situationen 
cirka 1500 f. Kr.
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har använt sig av denna gravform. Om vi tänker 
oss att endast personerna högst i rang har begravts 
i hög eller röse, och att man i genomsnitt haft ett 
generationsskifte var 25:e år så skulle det alltså 
anläggas 8 gravar av den här typen per större gård 
under perioden f400-1200 f. Kr. Detta skulle 
innebära att det totalt har anlagts cirka 320-480 
högar och rösen, om man antar att varje död indi
vid fick ett eget monument. Så är emellertid inte 
fallet, eftersom man vet att det är vanligt att flera 
personer har gravlagts i en och samma hög eller 
röse och att man ofta har byggt på monumenten 
efter hand. I så fall kan man anta att det har an
lagts kanske 3-6 högar eller rösen per gård under 
perioden, vilket skulle ge ett totalt antal på mellan 
120-360. Totalt finns det registrerat 253 högar 
och 29 rösen i Vætland som kan antas ha anlagts 
under perioden 1400-1200 f. Kr. Om man lägger 
till en klumpsumma på cirka 50% för monument 
som nu är helt borttagna och därför inte är regist
rerade, får vi ett totalt antal på 423 för hela områ
det, vilket alltså stämmer bäst med en summa nå
gonstans i den övre delen av det antagna interval
let (för jfr diskussion se bl.a. Olausson 1992, s. 
260; Säfvestad 1993, s. 161ff; Strömberg 2005, s. 
180). Det här är naturligtvis bara ett tankeexperi
ment med många okända faktorer, men modellen 
visar ändå att det inte alls finns för många högar i 
området. Snarare är det så att de hypotetiska siff
rorna visar att högarna med stor sannolikhet verk
ligen kan tolkas som gravar för aristokratin.

Hur kan då områdets politiska organisation ha 
sett ut? Frågan är naturligtvis svår att svara på, 
men om man utgår från det tidigare resonemang
et och antar att Vætland utgjort ett hövdingadöme 
där cirka 3000 personer levt samtidigt, och att de 
har varit fördelade på cirka 12 mindre lokala be
byggelserum eller maktcentra, där i genomsnitt 
cirka 250 personer bott samtidigt, får man en bas 
att utgå ifrån (fig. 11). Som vi har sett så finns det 
en relativt jämn spridning av stora högar och rö
sen med en volym över 1000 m3 eller en diameter 
över 25 m spridda över hela landskapet. Dessa an
tas representera platsen för lokala stormannagår- 
dar och maktcentra där en lokal släkt- eller klan
ledare har residerat. I nära anslutning till dessa, 
men också mer utspridda i landskapet finns det ett 
stort antal mindre högar och rösen som antas re
presentera platsen för gårdar där personer med 
nära anknytning till den lokale ledaren har levt, 
som t.ex. krigsledare, krigare etc. Totalt har den 
här gruppen utgjort cirka 20% av befolkningen,

alltså i genomsnitt cirka 50 personer per lokalt 
maktcentra. Förmodligen har dessa mindre grup
per av människor i varje centra tillhört samma 
släkt eller klan och utgjort den grundläggande or
ganisatoriska enheten i hövdingadömet. Kring 
dessa stora gårdar med tillhörande högar där per
soner med en högre social status har bott, har det 
funnits mellanstora och mindre gårdar där famil
jer med lägre social status har levt. De har utgjort 
majoriteten av befolkningen och varit den ekono
miska basen i det här samhället. På de här gårdar
na har man framställt huvuddelen av livsmedel 
och andra förnödenheter som behövts. De här 
personerna har alltså inte gravlagts i högar, utan 
har begravts på annat vis.

Mellan dessa lokala maktcentra och deras res
pektive ledare har det förmodligen pågått en stän
dig kamp om hövdingamakten. Kanske har det 
funnits två eller tre mäktigare familjer eller släkter 
i Vætland som legat i ständig fejd med varandra om 
makten. Detta skulle rent geografiskt kunna repre
senteras av den uppdelning i två områden som Tony 
Björk (denna volym) tidigare diskuterat. Uppdel
ningen skulle antingen kunna representera två min
dre hövdingadömen som existerat parallellt i områ
det, eller två maktcentra inom ett och samma höv
dingadöme. Naturligtvis kan man också tänka sig 
att den politiska organisationen har varierat i om
rådet över tiden, så att det under vissa perioder har 
varit uppsplittrat i två eller flera mindre hövdinga
dömen, och ibland varit samlat i ett större.

Samhällsstrukturen har på så sätt varit starkt 
präglad av konkurrens och inre stridigheter, vilket 
skapat en dynamisk men samtidigt instabil politisk 
struktur. Enligt flera författare har den centrala 
hövdingamakten innefattat det politiska och rituel
la ledarskapet, medan de övriga lokala stormännen 
har utgjort krigsledare och krigare, som kallats in 
av hövdingen vid behov (se bl. a. Kristiansen 2006, 
s. 180f). Samhällsstrukturen i Skandinavien har 
alltså enligt den här tolkningsmodellen varit base
rad på många små, decentraliserade hövdingadö
men, där den lokala hövdingamakten endast haft 
inflytande på de mer övergripande frågorna (a.a. 
177f). Makten har innehafts av den familj eller 
släkt som för tillfället stått högst i status, och krigs
ledare samt krigare har rekryterats från andra be- 
tydelsfulla grupper i området. Vid vissa tillfällen, 
då den styrande familjen eller släkten har befunnit 
sig i en svagare position, har maktkampen vuxit i 
styrka och ibland resulterat i att en ny grupp tagit 
över den politiska och rituella makten.
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Det finns naturligtvis stora källkritiska pro
blem med det här resonemanget, men i stora drag 
ger förmodligen tolkningsmodellen en realistisk 
bild av hur det egentligen förhöll sig. Enligt vår 
mening visar modellen tydligt att endast ett fåtal 
personer per generation och gård har gravsatts i 
hög eller röse, vilket ytterligare stödjer teorin om 
att den här begravningsformen har signalerat hög 
social status under äldre bronsålder. Tolknings
modellen kan naturligtvis upplevas som alldeles 
för enkel och stereotyp, samtidigt som det finns 
flera andra anledningar till att diskutera trovär
digheten hos denna något förenklade ”hövdinga- 
modell” (för aktuell diskussion se bl.a. Thedéen 
2003; 2004; 2005; Gröhn 2004; Skoglund 2005). 
De olika möjliga organisationsformer som disku
teras för den äldre bronsålderns del har alla sina 
för- och nackdelar, men det mesta i materialet ta
lar dock enligt vår mening för att någon form av 
hierarkisk samhällsstruktur som liknar den vi be
skrivit är den mest sannolika.

Förutom skelett- och brandbegravningar un
der hög eller röse finns det intressant nog också 
exempel på tidiga brandgravar som inte ligger un
der den här typen av gravmonument. Vid Norra 
Åsum hittades två manslånga, stensatta nedgräv- 
ningar som innehöll varsin brandgrav (Edring 
1999, s. 56ff). En av dem, grav 23, har daterats till 
period III utifrån utseendet på en dubbelknapp 
som hittades i gravgömman. Denna datering be
kräftas av en 14C-datering av träkol från fyllning
en till 1380-1050 f. Kr.

Som vi kan se så har det funnits en stor varia
tion i hur man har valt att gravlägga de döda under 
perioden. Visserligen har skelettbegravning under 
hög eller röse varit den vanligaste gravformen, men 
andra typer av mer eller mindre komplexa gravfor
mer finns parallellt. Hur den här variationen skall 
tolkas är svårt att säga, men just den stora bredden 
i sättet att gravlägga är något som har blivit tydli
gare och tydligare när materialet har växt. Detta 
gäller inte bara för äldre bronsålder, utan också för 
senneolitikum och yngre bronsålder. Ju fler grav
monument vi undersöker desto större blir alltså va
riationen. Kanske döljer sig människor som haft en 
lägre social status bland dessa gravar?

OFFERMILJÖER OCH HÄLLRISTNINGAR

Om vi ser på hur offerritualen generellt sett ut
vecklades i södra Skandinavien under bronsål
derns period II—III, så finns det ett antal trender

som är tydliga. En stor del av de platser som an
vändes under den föregående tidsperioden har 
fortsatt att brukas (Larsson 1986; Karsten 1994; 
2005; Artursson m. fl. 2005, s. 533), och på så 
sätt kan man verkligen tala om en tillbakablickan
de tendens även nu. Man kan emellertid se att an
talet offernedläggelser som har gjorts på fast 
mark, till exempel under större stenar, har ökat 
något. Fortfarande är det dock vanligast att offer- 
nedläggelserna görs i våtmarker av olika typ, vil
ka ofta har brukats under tusentals år tidigare. 
Vad det gäller antalet föremål som har offrats per 
gång, så fortsätter nedläggelserna av enstaka före
mål att dominera. Endast cirka 20% av offerfyn
den består av två eller fler föremål. Detta kan man, 
liksom för den tidigare perioden, tolka som tecken 
på att det har funnits en hierarki även i offerhand
lingarna, så att enstaka, mer ordinära föremål har 
lagts ned av personer eller grupper av människor 
som har haft en lägre social position i samhälls
strukturen, medan offer av unika, exklusiva före
mål och större mängder av vapen och olika typer 
av utsmyckningar har offrats av eliten.

När det gäller nedläggelser av enstaka föremål 
består fortfarande majoriteten av offerfynden av 
olika typer av yxor, men även andra typer av red
skap och vapen har offrats. En kategori av föremål 
som nu för första gången dyker upp i någon större 
omfattning är olika sorters utsmyckningsdetaljer 
och föremål med uppenbart rituella funktioner, 
som t.ex. solvagnar och den unika Balkåkratrum- 
man. Offernedläggelser där man har lagt ned flera 
föremål samtidigt domineras nu av olika typer av 
yxor och vapen, medan mer vardagliga redskap 
inte längre utgör någon större andel.

Offerritualen i Vætland följer i stort sett tren
den i övriga södra Skandinavien, och det finns ing
et som skiljer ut området på något sätt. Det är de
finitivt fortfarande ett av de viktigare centralom
rådena i Skåne om man ser till antalet offerfynd 
och deras karaktär samt kvalitet. I stort sett kan 
man säga att de offrade föremålen har samma 
spridning i landskapet som under tidigare period 
(fig. 12). De socknar som dominerar materialet 
under senneolitikum och bronsålderns period I 
har fortfarande en stark ställning. I enstaka fall 
kan man dock se att unika föremål dyker upp i 
oväntade områden.

Exklusiva offerfynd med en datering till period 
II—III har gjorts på ett relativt stort antal platser i 
området. Så hittades t.ex. vid Gonarp nr. 3, Nä- 
sum sn, en avsattsyxa med ankfotsformat blad
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Figur 12. Spridningen av offerfynden från bronsålderns 
period ll-lll, 1500-1100 f. Kr., i Vaetland. Havsnivån ligger 
2,5 m över nuvarande, vilket motsvarar situationen cirka 
1500 f. Kr.
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(Montelius 1917, s. 56, nr. 864; Oldeberg 1974, s. 
87, nr. 572). Dess ursprung och datering är okänd, 
något liknande föremål finns inte i Skandinavien 
enligt Oldeberg (1976, s. 4). Han utesluter emeller
tid inte att det rör sig om ett lokalt tillverkat före
mål. Montelius daterar yxan till period II, men det 
är okänt på vilka grunder. Ett annat exklusivt of
ferfynd har gjorts vid Balsby, Nosaby sn, där en av- 
sattsyxa med mycket välgjord ornamentik har hit
tats (Oldeberg 1974, s. 85, nr. 558). Yxan kan da
teras till bronsålderns period II (Montelius 1917, s. 
55). Dessutom kan ett fynd från Karsholm, Östers
löv sn, nämnas. Här hittades en bältesdosa av 
brons som innehöll två armringar av guldtråd (Ol
deberg 1974, s. 143, nr. 978). Fyndet gjordes 1882, 
och bältesdosan med de två guldarmringarna inu
ti hittades under en jordfast sten. Fyndet kan för
modligen dateras till period III.

Vad det gäller hällristningar så sker det en 
formlig explosion av antalet ristningslokaler och i 
motivval i vissa områden i Skandinavien under 
bronsålderns period II—III. Karaktären på hällrist
ningarna förändras så att kvaliteten och komplex
iteten i de enskilda ristningarna men även i kom
positionerna ökar. Detta är emellertid inte något vi 
kan se i Vætland, där det endast finns spridda skål- 
gropsförekomster och ett fåtal rännor vid Branta
hallar i den östra delen av området. Trots att det 
finns en relativt god tillgång på lämpliga hällar i 
framförallt den norra delen av området har man 
valt att inte rista några mer avancerade motiv. Man 
skall dock vara försiktig med att uttala sig helt sä
kert i den här frågan, eftersom senare tiders stu
dier av ”ristningstomma” landsdelar har visat att 
det trots allt finns hällristningar också här. Strax 
nordväst om Vætlands kärnområde, i centralområ
det kring Gryt och Knislinge, finns det en mycket 
intressant hällristningspanel vid Frännarp med ett 
drygt tjugotal avbildningar av olika typer av två- 
hjuliga vagnar (Burenhult 1973a, s. 62f; Carlie 
1994, s. 113ff) och dessutom en koncentration av 
hällkistor samt högar och rösen. Eftersom rist
ningen ligger i Helgeådalgången har det funnits 
bra kontaktvägar upp hit från Vætland, vilket vi
sar att hällristningar med största sannolikhet inte 
har varit ett okänt fenomen för människorna i om
rådet. Dessutom finns det hällristningar på nära 
håll även österut, i Blekinge vid t.ex. Vä by, Bräk- 
ne-Hoby sn. Här finns det häll ristningspaneler 
med bland annat skeppsavbildningar, hjul och 
skålgropar (Burenhult 1973a, s. 76).

Ett intressant faktum vad det gäller mindre 
skålgropslokaler i t.ex. östra Mellansverige, Bo
huslän och västra Norge är att de ofta ligger i nära 
anslutning till bebyggelsen från bronsåldern, med
an ristningar med mer bildrika motiv i de flesta 
fall ligger mer perifert i landskapet eller i närheten 
av den dåvarande havsstranden (se bl.a. Ullén 
2003; Ling 2005, s. 448). Kanske kan man också 
i Vætland se samma bild, men ännu är kunskaplä
get för dåligt för att man skall kunna uttala sig sä
kert. Eventuellt kan man dock se skålgropsloka- 
lerna i området som indikationer på gårdslägen 
från tidsperioden.

ETT LANDSKAPSRUM
- EXEMPLET FJÄLKINGE-RINKABYOMRÅDET

Liksom under tidigare period utgör Fjälkinge och 
Hunneberget med omgivningar ett viktigt område 
under bronsålderns period II—III i den centrala de
len av Vætland. Antalet gravhögar och andra grav
typer är relativt stort i området, och det finns dess
utom ett betydande antal registrerade, ytinvente- 
rade boplatser, varav en del utifrån ytfyndens 
utseende kan förmodas ha en datering till perioden 
(fig. 13). De skålgropsförekomster som finns i om
rådet skulle mycket väl kunna vara indikationer på 
gårdslägen från tidsperioden, enligt ett mönster 
som man har kunnat observera i östra Mellansveri
ge, men antalet undersökningar i området är tyvärr 
för litet för att kunna bekräfta detta. Den tidigare 
nämnda stormannagården på Hunneberget kan ses 
som ett viktigt nav i området. Det stora långhuset 
har l4C-daterats till bronsålderns period IB och för
sta hälften av period II, ca 1600-1400 f. Kr. Läget 
uppe på Hunneberget, som omgivits av våtmarker 
och vattendrag, kan nästan betraktas som naturligt 
befäst till sin karaktär. Det finns emellertid inga 
spår efter några konkreta försvarsinrättningar i 
form av palissader eller spärrar i området.

Strax intill det stora långhuset finns det en hög 
markerad på Skånska rekognosceringskartan, 
men nu finns det tyvärr inte några spår efter den. 
Den är inte heller registrerad i Forminnesregistret. 
Borttagande av högar är också vanligt i övriga de
lar av det specialstuderade området vid Hunne- 
berget-Rinkaby. Längs med Hammarsjöns östra 
strand, uppe på kanten av en åssträckning, finns 
det en lång rad högar markerade på Skånska re
kognosceringskartan, men idag är många försvun
na. Detta visar på den stora bortodling av högar
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Hunneberget

• Hög 
E3 Offerfynd 

Skålgropar
X Delundersökt boplats 
O Registrerad boplats

900 Meter

Figur 13. Detalj ur Skånska rekognosceringskartan från 
1812-1820 över Fjälkinge- och Rinkabyområdet. Gravar, 
offerfynd, skålgropslokaler och undesökta boplatser 
med en datering till bronsålderns period ll-lll är marke
rade. Skala 1:30 000.
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som skett i centrala delar av Vætland, vilket vi dis
kuterat tidigare. Kanske så många som 50% av 
högarna har försvunnit under de senaste 200 åren! 
Högarna längs Hammarsjöns strand ligger på en 
tydlig rad och markerar troligen sträckningen för 
en viktig nord-sydlig kommunikationsled. Intres
sant nog kan man se att landsvägen på Skånska re- 
kognosceringskartan tycks följa denna sträckning 
relativt väl, vilket visar att vägar placerats i sam
ma zoner under lång tid, förmodligen beroende på 
att de för det mesta placerades i väldränerade om
råden som var användbara året runt. Detta var ju 
speciellt viktigt i ett så vattenpräglat område som 
Vætland, där årliga översvämmningar måste ha 
varit ett ständigt återkommande problem. Något 
som är underligt med den nord-sydliga linjen av 
högar är att flera av dem som markerats på Skån
ska rekognosceringskartan inte finns registrerade 
i fornlämningsregistret. Detta beror troligen på 
att de har tagits bort innan registreringen påbör
jades och att deras markering på kartan sedan inte 
har uppmärksammats vid inventeringen.

Vad det gäller offerfynd och andra rituella 
lämningar, så är det sämre beställt just under den 
här perioden. Det enda kända offerfyndet utgörs 
av ett svärd från bronsålderns period II funnet i en 
mosse i närheten av Legeved (SHM 459; Oldeberg 
1974, s. 26, nr. 156). Dessutom finns det skål- 
gropslokaler i området strax sydost om Legeved 
samt söder om Hunneberget och Fjälkinge.

EN BILD AV EN TID SOM FLYTT

Som vi har sett så har det skett en fortsatt förtät
ning och expansion av bebyggelsen i södra och 
mellersta Skandinavien under bronsålderns period 
II—III. Detta gäller också för Vætland, vilket man 
bl.a. kan se genom att antalet gravmonument i 
form av högar och rösen har ökat betydligt, sam
tidigt som det också skett en expansion rent rums
ligt. Troligen har detta berott på en fortsatt be
folkningsökning i området. Samtidigt som byg
derna har ökat i storlek har landskapet öppnats 
upp och förmodligen har de centrala delarna av 
Vætland nu varit helt öppna. Dessutom har nya 
landområden för bete frigjorts vid kusterna ge
nom att havsnivån har börjat sjunka. Det är tro
ligt att de nya strandängarna har varit en av de 
viktigaste resurserna i en ekonomi som med störs
ta säkerhet fortfarande varit dominerad av bo- 
skapshållning. Det är osäkert hur stort inslaget av

odling egentligen har varit, men det finns tenden
ser i vissa områden i södra Skandinavien till att 
man varit mer öppen för att experimentera med 
nya grödor och metoder. Detta skulle kunna tyda 
på ett ökat intresse för odling, vilket till viss del 
också skulle kunna förklara befolkningsökning
en. Genom att utveckla och intensifiera odlingen 
har man kunnat mätta fler munnar, vilket gett 
större tillgång till arbetskraft som kanske bestått 
av både fria och ofria människor.

Hand i hand med denna utveckling kan man 
följdriktigt se tydliga tecken på att samhällstruktu- 
ren blivit alltmer hierarkiskt uppbyggd. Makten 
har manifesterats på ett allt tydligare vis genom att 
man uppfört monument av olika slag. De stora går
darna och högarna samt rösena kan ses som mani
festationer av den successivt förstärkta ärftliga 
hövdingamakten. Mäktiga familjer och släkter har 
försökt att institutionalisera detta ärftliga maktin
nehav genom att tydligt markera sin position i 
landskapet. En omfattande förändring av land
skapsbilden har därmed skett, där bl.a. ansamling
ar och linjer med gravmonument har skapats, vilka 
har placerats på framträdande naturformationer 
som höjdsträckningar och åsar samt i flera fall 
följt förmodade färdvägar till lands och till sjöss. 
På så sätt har landskapet blivit en sinnebild för 
makten, den har alltid funnits närvarande vart 
man än har låtit blicken falla. Denna konsolide
ring av den ärftliga hövdingamakten har varit 
starkt beroende av utökade långväga kontakter 
och en intensifiering av metallhantverkets omfatt
ning i området. Genom att upprätthålla dessa 
kontakter och hela tiden ta till sig ny materiell kul
tur samt nya idéer har aristokratin lyckats bevara 
och förmodligen också utöka den sociala stratifie- 
ringen i samhället, vilket dessutom har under- 
stötts genom införandet av en tydligt elitistisk ide
ologi samt religion.

BRONSÅLDERNS PERIOD IV-VI, 
1100-500 F. KR.

Under period IV och V, från 1100-700 f. Kr. sker 
flera tydliga förändringar i det arkeologiska mate
rialet. Brandgravskicket slår igenom med full 
kraft, samtidigt som boplatsorganisationen och i 
viss mån långhusens arkitektur får ett något an
norlunda utseende. Bronsföremålen och deras or
namentik, liksom keramiken, förändras och depo
sitioner av bronser får också i någon mån en annan
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karaktär. Ytterligare en markant förändring av fö- 
remålsformer, ornamentik och offerseder gör sig 
gällande från och med period VI, 700-500 f. Kr 
(Baudou I960, s. 148). Vissa av dessa förändring
ar sker ganska abrupt, medan andra är mer grad
visa. Trots detta är det befogat att sammanfatta 
samhällsutvecklingen på ett övergripande plan 
inom ramen för den traditionella indelningen yng
re bronsålder. Det är uppenbart att samhället är 
statt i förändring under den aktuella perioden, 
men också att många av de fenomen vi kan se i fö
regående faser lever kvar, även om uttrycken i det 
arkeologiska materialet förändras successivt.

Införseln av brons till nordeuropa var tidigt ett 
kärt ämne i den skandinaviska arkeologin. Hypo
teserna kring bakgrunden till bronsimporten är 
många, men gemensamt för de flesta är att brons 
ses som ett eftertraktat och exklusivt material. 
Under yngre bronsålder skiftar bronsets prove
niens från centrala och sydöstra Europa till mel
lersta Tyskland, vilket avspeglas i offer och varu
depåer (Baudou 1960, s. 148; Thrane 1975, s. 
244ff). Förändringen i bronsets ursprung speglar 
främst förskjutningar i politiska och ekonomiska 
tyngdpunkter, men förmodligen i någon mån ock
så vilka områden som det har varit attraktivt för 
människorna här i Skandinavien att upprätta för
bindelser med.

Kontakterna mellan Skandinavien och de kon
tinentala Urnenfelder-, Lausitz- och Hallstattkul- 
turerna har betonats som mycket väsentliga för att 
förstå samhällsutvecklingen i Skandinavien vid 
den här tiden. Influenser i form av nya gravseder, 
nya former av keramik och bronsföremål är några 
exempel på inflytande som varit påtagligt. Nya fö- 
remålstyper kan i hög grad ha kommit hit som 
handelsvaror eller gåvor, och de förändrade grav
sederna pekar också i riktning mot djupare kon
takter, som fått konsekvenser för religiösa och ide
ologiska förhållanden (se t.ex. Larsson 1986; Mag
nusson Staaf 2003, s. 313ff).

Trots ansatserna att studera de kontinentala 
influenserna i Skandinavien vid denna tid, kan det 
konstateras att den yngre bronsåldern överlag inte 
har tilldragit sig samma intresse hos forskarna 
som den äldre bronsåldern. Diskussioner kring 
samhällsstrukturen och förekomsten av social 
stratifiering under bronsåldern har allt som oftast 
tagit utgångspunkt i material i form av olika typer 
av gravar och bronsdepositioner i skilda kontex
ter. Detta kan grovt generaliserat sägas ha berott

på att det länge var en befäst uppfattning att hö
garna sågs som indikatorer på en utpräglat hierar
kisk samhällsform i äldre bronsålder, medan 
brandgravskicket och de mer eller mindre renod
lade urnegravfälten under yngre bronsålder an
sågs spegla en egalitär samhällsform.

Denna uppfattning omfattas av många förfat
tare, framför allt fram till 1970-talet, men till och 
med så sent som under 1980-talet förekommer ib
land svävande beskrivningar som ger intryck av 
att de sociala skillnaderna varit ganska små under 
yngre bronsålder (se t.ex. Burenhult 1983, s. 12ff; 
s. 156ff; s. 162f). Bilden har reviderats många 
gånger, inte minst utifrån danskt material, där Lu- 
sehoj och andra rika begravningar visat att det 
finns mycket tydliga tecken på att det existerat 
aristokratiska miljöer i sydskandinavien även un
der yngre bronsålder (se t.ex. Thrane 1983, s. 17; 
1998, s. 127ff; Jensen 2002, s. 376ff). I någon 
mån används dock fortfarande begrepp som ”jäm
likt” eller ”utan att indikera social ojämlikhet” 
om den yngre bronsålderns gravsed, även om det
ta faktum kanske snarare ska ses som ett ideal än 
en realitet. Den nya gravseden kan kanske till viss 
del vara ett försök att tona ned en existerande so
cial hierarki, och att dölja den bakom en mer ano
nym fasad (Jensen 2002, s. 384; Vandkilde 2004, 
s. 92ff; Olausson 2004, s. 138f).

På senare år har alltså synen på samhällsstruk
turen under yngre bronsålder förändrats väsent
ligt och många forskare menar idag att det funnits 
en likartad stratifiering i samhället under denna 
del av bronsåldern som under äldre bronsålder, 
men att den har tagit sig nya uttryck. Prestigeföre
målen börjar nu förekomma i offerfynden istället 
för i gravar, och Kristian Kristiansen menar att 
detta speglar en konsolidering av elitens position 
(Kristiansen 1991, s. 30; 1998a, s. 75; 2006, s. 
191f). Flera olika perspektiv under 1980- och 90- 
talen på hur den yngre bronsålderns sociala repro
duktion sett ut finns utförligt redovisade av Anna 
Gröhn (2004, s. 114ff). De har alla det gemen
samt att de ser samhället under den här tiden som 
hierarkiskt strukturerat i någon mening. I det här 
sammanhanget kan vi nöja oss med att slå fast att 
förekomsten av högar, kulthus och brandgravar 
med varierande komplexitet och innehåll, klart in- 
dikerar att samhället fortsätter att vara stratifierat 
under yngre bronsålder (Jensen 2002, s. 375ff; 
Artursson m. fl. 2005, s. 534). Detta synsätt har 
vi anslutit oss till i detta arbete. Det är därför
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särskilt väsentligt att problematisera påståendet så 
att den sociala skiktningen inte får drag av en för
enklad evolutionär eller deterministisk förklaring. 
Exempelvis är det tydligt att gravskickets föränd
ring under övergången till yngre bronsålder, peri
od III—IV, i hög grad speglar en förändring i ideo
logi och religion - men den måste också ha innebu
rit att den sociala identiteten förändrades (Kaliff 
1992, s. 60ff; Vandkilde 2004, s. 93). En föränd
rad föreställningsvärld innebar rimligen föränd
ringar i sättet att manifestera händelser och platser 
som var betydelsefulla.

Synen på bronsålderns samhälle som beståen
de av mer eller mindre komplexa hövdingadömen 
är idag närmast ett allenarådande paradigm inom 
bronsåldersforskningen. Vi måste därför hålla i 
minnet att det finns vissa risker med att oreflekte
rat understryka betydelsen av hövdingadöme- 
modellen och även att enbart argumentera för in
dividualitet som en stark instrumentell kraft. Fa
ran är att vi alltför ensidigt betonar en sida av 
samhället (Gröhn 2004, s. 136). En stor del av 
samhällets grundläggande struktur låg med störs
ta sannolikhet fortfarande i olika släktskaps- och 
nätverksrelationer, så som det gjort ända fram till 
våra dagar. Den hierarkiska strukturen var troli
gen enbart en del i ett komplext system av makt- 
och nätverksrelationer.

Ett intressant bidrag till diskussionen om den 
sociala strukturen under bronsåldern tar sin ut
gångspunkt i utbredningen av gravhögar på södra 
Jylland och deras innehåll utifrån ett centralitets- 
perspektiv (Lambert Johansen m.fl. 2004). Uti
från detta exempel menar man sig kunna se att 
gravhögarna i området gradvis växer fram efter 
ett tydligt rumsligt mönster, från mellanneoliti- 
kum till äldre bronsålder. Idag kan vi se detta 
mönster i form av långa räckor av gravhögar i 
landskapet. Deras primära tolkning av fenomenet 
ligger i linje med Sophus Mullers insikt om att de 
ligger utmed förhistoriska vägsträckningar: ”The 
barrow lines are thus an accumulated long-term 
structure” och ”the unintended consequence of 
the barrow construction was a fixation of the in
frastructure over time” (a.a. s. 37ff). Lambert Jo
hansen och hans medförfattare vänder sig också 
tydligt mot vad de anser har varit en allmän kon
sensus under 30 år och hävdar att det inte fanns 
några hövdingadömen under äldre bronsålder i 
sydskandinavien. De platser som hade en centrali- 
tet hade det i kraft och egenskap av att de fungerade

som noder i ett kommunikationsnätverk mellan 
parter i ett relativt egalitärt samhälle (för kritik se 
bl.a. Kristiansen 2006, s. 178f). Istället menar för
fattarna att en tydligare stratifiering och regelrät
ta hövdingadömen etablerades under yngre brons
ålder. Från denna tid finns exempel på centralplat
ser, monumentalgravar och regional ackumulering 
av värdeföremål, exempelvis Kirkebjerget, Luse- 
høj och sydöstra Fyn (Lambert Johansen m. fl. 
2004, s. 51).

En annan forskare som i någon mån vänder 
upp och ned på de etablerade begreppen är Harry 
Fokkens, som studerar bronsåldern i Holland. Ba
serat på det ganska ensartade och knapphändiga 
föremålsbestånd som de holländska gravhögarna 
är utrustade med, menar han att de representerar 
begravningar för utvalda individer bland de le
dande männen i ett hushåll, som i sin tur bestod 
av en utökad familjegrupp eller släkt. Det sist
nämnda resonemanget hänger samman med att 
husen vid den här tiden är mycket stora. I Fokkens 
värld representerar högbegravningarna alltså 
främst släkter - inte hövdingar - och han tonar 
därmed ned den allmänt vedertagna synen på den 
äldre bronsåldern såsom präglat av en mycket 
tydlig hierarkisk struktur. Däremot så ansluter 
han till en uppfattning om den yngre bronsåldern 
som en tid av individualisering - dvs. att den en
skilde individen får ett annat utrymme och/eller 
att det enskilda hushållet organiseras efter andra 
ramar. Man fortsätter dock att anknyta till de 
äldre gravarna, förfädernas viloplatser, under den
na period (Fokkens 2003). Likartade tankegångar 
om att det sker en ökande individualisering under 
yngre bronsålder i Skandinavien har på senare år 
lyfts fram av Inga Ullén, utifrån hennes studier av 
Apalleboplatsen i Uppland (Ullén 1995; 2003).

Lambert Johansens m.fl. och Fokkens synsätt 
kan nyanseras ytterligare, som vi bland annat har 
sett i artiklarna av Arcini m.fl. och Svanberg i den
na volym, och man kan naturligtvis invända att 
Nederländerna och sydskandinavien representerar 
vitt skilda situationer, både geografiskt och histo
riskt. Trots det är t.ex. Fokkens tankar användba
ra för att göra en perspektivförskjutning och för 
att få en plattform för ett betydligt mer problema- 
tiserande synsätt, som erkänner flera parallella fö
reteelser och divergerande eller samverkande soci
ala strukturer på olika plan.

Under första halvan av 1900-talet var det van
ligt att förklara många av samhällsförändringarna
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under slutet av yngre bronsålder och början av 
förromersk järnålder med en djup strukturell kris, 
som berodde på kollapsande bronsimport, överut
nyttjande av jordar och klimatförändringar. Nu
mera ses förloppet ofta som mer utdraget, med 
bronsålderns sista århundraden som en del av en 
utveckling som hade påbörjats långt tidigare. Un
der de senaste decennierna har denna ståndpunkt 
intagits inte minst av Kristian Kristiansen, som 
sätter de minskande metallmängderna i kombina
tion med en ökad konfliktnivå i central- och nord- 
europa, avspeglad av ett ökat antal borgar och be
fästa boplatser. Detta i kombination med en över
exploatering av markerna i vissa områden i södra 
Skandinavien ledde till en krissituation som resul
terade i en reorganisation av framför allt jordbru
ket. Det blev nödvändigt för att kompensera den 
befolkningsökning som var en av huvudorsakerna 
till den strukturella obalansen (Kristiansen 1978, 
s. 340; 1998a, s. 306; Burenhult 1983, s. 124f; 
1999b s. 20f; Jensen 2002, s. 537f; Earle 2002 s. 
310ff; Artursson m fl 2005, s. 534ff). Det kan 
tyckas graverande att hackerörsbruk, som så små
ningom resulterade i stora röjningsröseområden, 
börjar tillämpas vid denna tid i Sydsverige (se t.ex. 
Welinder 1998, s. 136; Pedersen & Widgren 1998, 
s. 285). Frågan är om vi ska se denna odlingsex- 
pansion som följd av en omvälvande kris eller om 
vi inte i själva verket ska se den som en naturlig 
följd av en befolkningsökning. Vi får anledning 
att återkomma till dessa resonemang lite längre 
fram.

I detta arbete har vi valt att betona den bety
dande kontinuitet som trots allt går att se i olika 
handlingsmönster över tiden och därmed tonat 
ned bilden av en radikal förändring av samhälls
strukturen under yngre bronsålder. Framför allt 
anser vi att krisbegreppet bör nyanseras, eftersom 
det har påträffats ett stort antal boplatser från 
yngre bronsålder och förromersk järnålder vid ar
keologiska undersökningar under senare år. Om 
ett kristillstånd skall kunna betraktas som defini
tivt bekräftat i det arkeologiska materialet kan 
man tycka att det snarare borde påträffas färre 
gårdar från denna period än från de tidigare. I 
vart fall tycks inte ett eventuellt kristillstånd ha 
lett till något sammanbrott i den bemärkelsen att 
det skett någon betydande minskning eller omlo
kalisering av bebyggelsen, som man borde kunna 
förvänta sig i ett sådant scenario. Att bronsets roll 
förändras och att det sker en viss förändring av

samhällsstrukturen är visserligen tydligt, men vi 
menar att det inte får överskugga bilden av att de 
centrala bygderna i södra och mellersta Skandina
vien fortfarande har haft en relativt tät gårdseta
blering. Den tydliga kontinuitet man kan se i en
skilda gårdslägen, boplatser och gravplatser, och 
därmed i lokalsamhällenas uppenbara stabilitet i 
många avseenden, talar för att centralområdena 
inte har upplevt någon allvarlig kris. Lokalsam
hällena är delar av ett större sammanhang och för 
att de ska fungera som resonansbotten för vidare 
resonemang kring de förhållanden som har be
rörts, krävs ett synsätt som väger in parallella fö
reteelser och strukturer på olika plan.

LANDSKAPET OCH BEBYGGELSEN 
- GÅRDAR OCH BYAR

Under yngre bronsålder växer det till synes fram en 
mer stabil bebyggelsestruktur än tidigare. Åtmins
tone är detta fallet i en del kärnområden, som inte 
kännetecknas av en kringflyttande gårdsbebyggelse 
(Borna-Ahlkvist 2002, s. 137; s. 145). Detta bör 
naturligtvis nyanseras med att det förekommer oli
ka former av bebyggelseorganisation parallellt, ib
land även inom samma geografiska områden, dvs. 
allt från ensamliggande och kringflyttande gårdar 
till mer stabila, byliknande gårdsansamlingar (Ar
tursson 2005b, s. 152f). Kontinuiteten i de flesta 
centrala bebyggelsområdena i sydskandinavien, 
och i många fall gårdarnas platskontinuitet på de 
enskilda boplatserna i dessa områden, kan numera 
sägas vara entydigt belagd.

Åkermarken, gårdarna och framför allt lång
husen ses i allt högre grad som bärare av många 
olika betydelser i bronsålderssamhället (Artursson 
c denna volym). Långhusens utseende, storlek och 
betydelse i sydskandinavien förändras på många 
sätt under loppet av perioden. Både de fysiska och 
mentala aspekterna av långhusen och gårdarna 
har diskuterats av flera författare under de senaste 
åren, inte minst utifrån den arkitektoniska tradi
tionen och hur denna förändrades. Det finns goda 
argument för att se samhället som ett konglomerat 
av så kallade ”house-based societies”, där långhu
sen fungerar som en agent och en bärande symbol 
- inte minst för de styrande familjerna - såväl i livet 
som i döden (Borna-Ahlkvist 2002, s. 77ff; Gröhn 
2004, s. 289ff; Artursson m.fl. 2005, s. 509; s. 
524f; Svanberg 2005b, s. 75ff). En hierarkisk sam
hällsstruktur som bl.a. har manifesterats i form av
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skillnader i långhusens och gårdarnas storlek är 
tydligast i period II, men enligt bl.a. Anna Gröhn 
och Magnus Artursson finns det tydliga tecken på 
en uppdelning i olika stora gårdar också under 
yngre bronsålder (Gröhn 2004, s. 308; Artursson 
2005a, s. 71; s. 74, fig. 26).

Långhusen under yngre bronsålder har varit 
omkring 10-35 m långa och till gården har inte 
sällan hört en mindre ekonomibyggnad, som kan 
ha fungerat som förråd, loge eller vagnslider. Det 
är också tydligt att det på många gårdar har skett 
en succession av huvudbyggnader på samma plats, 
eller i anslutning till det gamla gårdsläget (Gröhn 
2004, s. 274ff; Artursson 2005a, s. 70ff; 146ff; 
Björk denna volym). Gårdsbyggnadernas storleks
variationer talar för en viss stratifiering mellan 
olikstora gårdar även under yngre bronsålder - 
men den är långt ifrån lika tydlig som under före
gående tidsperiod. Anna Gröhns slutsatser om an
talet personer som levt på en gård och den uppen
bara stabiliteten i familjeorganisationen som hon 
ser i Stora Köpingeområdet är högst relevant även 
för nordöstra Skåne. Det finns inget i vare sig arki
tektur, bosättningsmönster eller gravseder som ty
der på att det sker några dramatiska förändringar 
i hushållens organisation och familjestruktur (a.a. 
s. 312). Detta innebär att det inte finns några up
penbara tecken på en radikal förändring av sam
hällsstrukturen i stort. Vissa förändringar kan 
snarare ses som en logisk följd av att strukturerna 
är etablerade sedan länge och att det har skett en 
konsolidering i den meningen att de sociala skill
naderna inte längre är ifrågasatta på allvar - dvs. 
att den sociala strukturen inte har varit utsatt för 
några reella hot (se bl.a. Kristiansen 1991).

En alternativ modell föreslås av Inga Ullén, ut
ifrån resultaten av undersökningen av Apallebo- 
platsen i Uppland. Ullén menar att det snarare är 
så att de förändringar vi kan se beror på att det 
sker en ökande individualisering under yngre 
bronsålder (Ullén 1995; 2003). Trots att hennes 
resonemang innehåller en hel del intressanta iakt
tagelser, menar vi ändå att det mesta talar för att 
det som är den huvudsakliga orsaken till föränd
ringen är den konsolidering av makten som Kristi
ansen talar om.

Det är först från och med den yngre bronsål
dern som vi har ett större antal arkeologiskt un
dersökta boplatser från Vætland. Trots att de är 
relativt få och till övervägande del representeras 
av små undersökningsytor har vi, till stor del tack

vare E22-undersökningarna, kunnat börja utvär
dera bosättningsmönster och boplatsorganisation 
i området lite mer detaljerat (Björk denna volym). 
Totalt kan 22 undersökta boplatser dateras till 
yngre bronsålder och/eller förromersk järnålder. 
Överlag är de undersökta ytorna ganska små, mel
lan 500-10 000 m2, vilket innebär att det i de fles
ta fall är svårt att avgöra om det finns ytterligare 
hus eller gårdslägen i anslutning till dem. Trots 
problemen med att tydligt kunna avgöra det exak
ta antalet gårdslägen inom respektive boplats och 
hur gårdarnas kontinuitet eller förflyttningar ser 
ut, har det gått att skissera en utveckling som ter 
sig rimlig i studieområdet. I grova drag finns det 
stora likheter mellan bebyggelsen i detta område 
och den i andra välundersökta områden i västra, 
sydvästra och södra Skåne.

Till att börja med kan det konstateras att be
byggelsen haft en betydande områdesstabilitet på 
ett makroplan. Det finns heller inget som tyder på 
någon mer omfattande geografisk expansion av 
bebyggelsen i området under yngre bronsålder, 
även om andra forskare haft en annan uppfattning 
i frågan, vilket vi får anledning att återkomma till. 
Det sker däremot en tydlig förändring av den 
rumsliga strukturen på den yngre bronsålderns 
boplatser, framför allt i form av en förändring i 
avfallsdeponeringen vid gårdarna, vilket tydligt 
kunnat konstateras på många platser. Boplatserna 
kännetecknas av att det i starkt ökande utsträck
ning börjar förekomma diverse lertäkts- och av- 
fallsgropar, kokgropar och andra nedgrävningar i 
anslutning till gårdslägena (Artursson 2005b, s. 
146; s. 151f). Detta syns tydligt även i materialet 
från nordöstra Skåne. Här har även förekomsten 
av fyndrika kulturlager setts som ett utmärkande 
drag för en del av boplatserna från denna tid (se 
t.ex. Edring 2004, s. 81; s. 102ff).

I analysområdet kan vi också se att boplatsrela- 
terade skärvstenshögar samt gravar och gravlik- 
nande monument med skörbränd sten dyker upp 
vid denna tid. Klassiska skärvstenshögar har un
dersökts i Bromölla och vid Valje. Från Kråkeslätt 
härrör ett ovanligt vällagt exempel, som snarast 
bör betraktas som ett gravmonument, och i Bro
mölla har det undersökts två gravhögar som till 
stor del varit uppbyggda av skörbränd sten (Ivetof- 
ta sn, RAÄ 1:2, 1:3 och 16, Gullberg 1956; Petré 
1963b; Ivetofta sn, RAÄ 23, Wallin 2000, s. 25ff; 
Hellerström denna volym - se även Edring 2004, s. 
93ff för exempel från Snårarp, Vä sn). Dateringen
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av skärvstensmonumenten är långt ifrån entydig, 
men det generella intrycket är att dateringar till 
yngre bronsålder dominerar. Frågan är om för
ändringen i avfallsdeponering beror på en föränd
rad syn på avfall och om det i sin tur hänger ihop 
med den reorganisation och omstrukturering av 
jordbruket som t.ex. Kristian Kristiansen före
språkar (Kristiansen 1978)?

De långhus från perioden som undersökts i 
Vætland har varit ca 10-20 m långa. De är grovt 
sett av samma typ och storlek som samtida lång
hus från andra delar av sydskandinavien. Det finns 
ett tydligt exempel från denna tid i analysområdet 
på att det sker en direkt succession av en gård 
inom samma gårdsläge. Gården i fråga låg på Sö
dergård i Fjälkinge socken och den undersöktes i 
samband med E22-projektet (Ericson & Wick- 
berg 2005). Det är än så länge det enda säkra be
lägget från Vætland för att en gård ligger i samma 
läge under minst två husgenerationer vid denna 
tid, men man kan förmoda att detta har varit van
ligare än vad vi kan se i dagsläget, med tanke på 
att det än så länge har utförts så få undersökning
ar i området (Artursson b denna volym; Björk den
na volym). Ett liknande exempel från denna tid i 
västra Skåne finns redovisat inom VKB-projektet 
(Artursson 2005c, s. 125ff).

Den krissituation i jordbruket under yngre 
bronsålder som Kristiansen med flera målar upp 
avspeglas inte direkt i boplatsmaterialet. Utifrån 
detta får vi snarast intryck av att det sker en mar
kant bebyggelseexpansion under yngre bronsål
der. Det är tydligt i t.ex. Snårarp söder om Kristi
anstad, där materialet domineras av gårdsbebyg
gelse från yngre bronsålder-förromersk järnålder 
(Edring 2004, s. 181 ff, fig. 125-130). Samma tyd
liga bild av en expansion av antalet gårdar under 
denna tid inom ett bestämt område, får man av 
Fosiematerialet i Malmö (Björhem & Säfvestad 
1993, s. 353ff, särskilt fig. 557). Krisbegreppet 
ifrågasätts också av Artursson, Karsten &c Ström
berg (2005, s. 535), som menar att de allt vanliga
re täta, byliknande bildningarna i vissa områden, 
knappast pekar på en samhällsformation i kris.

Anna Gröhn kommer till en liknande slutsats 
när det gäller Stora Köpingeområdet vid Ystad där 
hon, mot bakgrund av omfattningen och kvalite
ten i byggnader, bronsbearbetning och gravar, 
ifrågasätter tolkningen att den tydliga intensifie
ringen av såväl betesdrift som jordbruk i området 
var ett resultat av en krissituation (Gröhn 2004, s.

319 och där anförd litteratur). Expansionen kan 
visserligen hänga samman med en reorganisation 
av jordbruket, men frågan är om det finns tillräck
ligt klara indikationer på att det faktiskt varit en 
kris i ordets egentliga bemärkelse. Den svårtolka
de bilden beror givetvis också på den förändring 
som sker i bebyggelse- och gårdsstrukturen och 
framför allt i avfallsdepositionen, vilket i sin tur 
gör att boplatser från yngre bronsålder och fram
åt är lättare att lokalisera tack vare att det finns 
ett stort antal nedgravningar på boplatserna och 
att fyndrika kulturlager blir vanligare. Baserat på 
resultaten från exempelvis Fosie IV och Snårarp 
kan det dock trots de källkritiska problemen sägas 
att faktum kvarstår; antalet gårdar ökar av allt att 
döma under perioden.

De undersökta boplatserna i Vætland är, som 
vi har sett tidigare, få till antalet och undersök
ningarna utgörs till övervägande del av små ytor 
som är utspridda i landskapet. Detta gör att deras 
utbredning bör jämföras med den för gravar och 
offer/depositioner för att vi ska få några vidare 
tolkningsmöjligheter av landskapsutnyttjandet på 
ett övergripande plan. Vi har redan pekat på att 
det arkeologiska materialet generellt sett visar att 
bebyggelsen i Vætland haft en betydande områ
desstabilitet på ett makroplan. Det finns dock an
dra som haft en helt annan uppfattning i frågan. 
Av särskilt intresse i det här sammanhanget är en 
studie av Ivösjö-området som gjorts av Stig Welin- 
der. Syftet med Welinders arbete var att försöka 
göra demografiska rekonstruktioner i väntan på 
en grundläggande debatt om metoder för den här 
typen av arkeologisk forskning. I exemplet använ
de han sig av ett manus författat av Carl Gullberg, 
som baserades på förekomsten av daterade brons
föremål i analysområdet. Procentuellt sett är det 
färre föremål som kommer från yngre bronsålder 
än från äldre bronsålder i centralområdet söder 
om Ivösjön, medan det motsatta förhållandet rå
der för området norr om sjön. En pollenanalys 
från trakten av Näsum styrker också en odlings- 
expansion i detta område vid mitten av bronsål
dern. Kontentan av analysen var att Welinder såg 
Ivöbygden som ett exempel på ett område där det 
sker en expansion i ett marginalområde under 
yngre bronsålder, som enligt honom ytterst berod
de på en befolkningsökning (Welinder 1977, s. 
53ff).

Argumenten för att så skulle ha varit fallet sköts 
genast i sank av Berta Stjernquist, som hävdade att
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Welinders analys byggde på ett statistiskt sett allt
för litet material - ca 53 fynd - och att ett enda 
nytt fynd väsentligen skulle kunna rucka på det 
resultatet (Stjernquist 1983a, s. 153). Det är inte 
utan att vi måste ge Stjernquist rätt i denna fråga. 
Det har inte framkommit något som tyder på en 
mer omfattande expansion av bebyggelse i Vaet- 
lands marginalområden under yngre bronsålder. 
Det enda undantaget är ett enstaka stort depå
fynd, men det kan rimligen inte ges betydelsen av 
en generellt sett omfattande expansion ut mot 
marginalområdena (Björk denna volym). Ett an
nat förhållande som motsäger en markant expan
sion är den nästan totala avsaknaden av fossil 
åkermark, dvs. röjningsrösen, i de nordliga mo
ränområdena i bygden. Det förekommer förvisso 
röjningsröseområden, exempelvis norr om Arkel- 
storp vid Oppmannasjöns nordligaste utlöpare, 
men de ger långt ifrån det dominerande intryck 
som i många andra delar av det inre och norra 
Skåne. Det ligger därför närmare till hands att fö
reställa sig att en expansion sker som en inre kolo
nisation - dvs. ett ännu hårdare utnyttjande - 
inom de gamla centrala bebyggelseområdena på 
slätten och isälvsavlagringarna samt i sprickdalar
na. Detta ligger i linje med den inre kolonisation 
som Björhem och Säfvestad argumenterar för i Fo- 
sieområdet strax utanför Malmö (Björhem 8c Säf
vestad 1993, s. 169; s. 356f).

I likhet med de undersökningar som Kristian 
Kristiansen hänvisar till från Thyområdet på nord
västra Jylland, går det att se att det skett en över
exploatering av marken i Vætland i de analyser 
som gjorts på material från Gualöv (Gedda b den
na volym). Frågan är dock om inte detta snarare 
visar på en lång händelsekedja - dvs. att de beror 
på aktiviteter som försiggick redan långt innan de 
får fullt genomslag i de paleoekologiska analyser
na. Intensifieringen av odlingen och framför allt 
den ökande utbredningen av ljunghedar är knap
past något som sker från ett år till ett annat. Där
för måste utarmningen av jorden vara ett resultat 
av en längre tids överutnyttjande. I Gualövsområ- 
det, med lokala förhållanden som karaktäriseras 
av ganska näringsfattig sand med ett tunt lager 
förna, har det emellertid inte krävts särkilt många 
års röjning och bete för att marken skulle utar
mas. Detta kan vara orsaken till den tidiga fram
växten av ljungmarker som har kunnat konstate
ras redan under perioden äldre-mellersta bronsål
der i området (Gedda b denna volym). Den magra

och näringsfattiga miljön har helt enkelt inte tålt 
det ökade betestrycket.

GRAVARNA

Brandgravskickets successiva genomslag under 
loppet av period II—III innebar att det skedde en 
markant förändring i gravseden i södra och mel
lersta Skandinavien under övergången till den yng
re bronsåldern. Förändringen kan sannolikt kopp
las både till ändrade religiösa och ideologiska för
hållanden, men den innebar förmodligen också en 
förändring av den sociala identiteten. Brandgrav
skicket är i sig inget nytt. Det finns många exem
pel på åtskilligt tidigare brandgravar, bland annat 
från Vætland (Hansen 1937; Burenhult 1999a, s. 
439ff; 1999b, s. 65), men det är först från slutet av 
period III som en mer allmän övergång till brand
gravskick är tydlig (Arcini & Svanberg 2005, s. 
314, och där anförd litteratur). Under bronsål
derns period IV-VI är brandgravskicket allenarå- 
dande i sydskandinavien.

Samtidigt med övergången till brandgravskick 
sker en förändring av vilka föremålstyper som 
läggs ned i gravarna. Från att tidigare ha utgjorts 
av mer fullständiga utrustningar med vapen och 
personlig utrustning under period II—III, blir kom
binationen rakkniv och pincett kännetecknande 
för period IV och V. Typiskt för period VI är dräkt
nålen, även om dräktnålar förekommer i gravar 
även under tidigare perioder. Nålarna från period 
IV-V är av nordiska former, medan de under peri
od VI domineras av utomnordiska former. Denna 
generella bild kan givetvis nyanseras, och det finns 
ett betydande källkritiskt problem vid jämförelser 
över tiden. Den generella förändringen kan dock i 
ett övergripande nordiskt perspektiv anses vara 
helt klart belagd. Framför allt menar vi att Bau- 
dous genomgång visar att de gravar som kan date
ras väl utifrån bronsföremål procentuellt sett blir 
färre och färre under loppet av yngre bronsålder 
(Baudou 1960, s. 113ff, med schematiskt diagram 
s. 118). Antalet gravar som kan dateras till period 
VI (och äldre förromersk järnålder för den delen) 
har ökat i och med användningen av 14C-analyser, 
men utgör trots det ett betydligt mindre antal än 
de från period IV respektive V. Detta trots att peri
oderna anses omfatta ungefär lika långa tidsav
snitt (Arcini & Svanberg 2005, s. 315, tabell 1).

Brandgravar och brandgravfält från yngre 
bronsålder i Skåne anknyter i mycket stor utsträck-
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Figur 14. Utbredningen av undersökta gravar från yngre 
bronsålder i Vætland. Havsnivån ligger 2,5 m över den 
nuvarande.
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ning till de områden och platser där det finns gra
var från senneolitikum och äldre bronsålder. Tit
tar vi enbart på urnegravarna så ligger de samlade 
i de områden som vi uppfattar som de centrala od
lings- och bosättningsområdena redan från och 
med neolitikum. Den bild av urnegravarna som 
presenterades av Stjernquist redan 1961 har inte 
förändrats avsevärt, utan snarare är det så att den 
geografiska utbredning hon skisserade har för
stärkts av de fynd som gjorts under senare år (jfr 
fig. 14 och Stjernquist 1961, fig. 3-5 och 1983b, 
fig. 1; Arcini &c Svanberg 2005, s. 300; Artursson 
m. fl. 2005, s. 538ff). Bilden kan således justeras i 
detaljer, men det är inte fråga om någon större för
ändring av den övergripande bilden, inte heller i 
Vætland. Den övergripande bilden är givetvis kopp
lad till det klassiska representativitetsproblemet 
med många fynd från de skånska slättbygderna 
och få från skogsbygderna. Detta speglar jord
bruksaktiviteterna i historisk tid i väl så hög grad 
som den faktiska situationen under förhistorisk 
tid. Det har däremot kunnat konstateras att det 
finns relativt stora regionala skillnader i gravfor
mer i syd- och mellansverige. Rosen, högar och 
stensättningar har också visat sig ha betydligt vi
dare dateringar än de som ofta mer eller mindre 
schablonmässigt använts i arkeologiska studier (se 
t.ex. Skoglund 2005, s. 52ff).

En viktig nyansering vad det gäller den yngre 
bronsålderns gravar, är att det numera är ställt 
utom allt tvivel att man fortsätter att uppföra högar 
i relativt stor omfattning även under denna period, 
åtminstone i vissa delar av Skåne (Jennbert 1993, s. 
72f; Carlie 1994, s. 49ff; Artursson m.fl. 2005, s. 
538; Arcini & Svanberg 2005, s. 288ff). Från Væt
land finns några exempel på undersökta högar som 
visat sig vara uppförda under yngre bronsålder. 
Först och främst kan vi nämna en av de högar som 
undersöktes på urnegravfältet vid Gualövs trafik
plats, som innehöll rester av fyra bålplatser och gra
var från period IV. På platsen fanns även ett par 
kantrännor som utgör rester efter ett par mindre 
högar eller begravningsplattformar och ett symbo
liskt långhus, samt tre ”kulthus” - eller snarare 
”busgravar” (Arcini m.fl. denna volym). Dessutom 
kan högen vid Sockegränsen nämnas, där visserli
gen centralgraven har förstörts under modern tid, 
vilket omöjliggör en säker datering av högens upp
förande, men som omges av ett tjugotal brandgra
var från den senare delen av yngre bronsålder och 
inledningen av förromersk järnålder (se Pettersson

denna volym). Dessutom hittades en sekundär- 
grav med en förmodad datering till yngre bronsål
der i gravhögens fyllning, varför mycket talar för 
att gravhögen har uppförts strax före det att 
brandgravarna har placerats i anslutning till mo
numentet.

Fler exempel på högar i nordöstra Skåne som 
sannolikt uppförts under yngre bronsålder är två 
högar från Ivetofta, RAÄ 1:2 och 1:3 (Gullberg 
1956) och en hög från Färlöv, RAÄ 13 (Carlie 
1994, s. 289). Påbyggnader av äldre högar under 
yngre bronsålder har konstaterats i flera fall i om
rådet, t.ex. den tidigare diskuterade gravhögen i 
Nymölla, RAÄ 120 i Ivetofta sn (Petré 1962) och 
en i Fjälkestad, RAÄ 1 (Ström 1969; 1971). Dess
utom är enklare sekundärgravar i äldre gravmo
nument mycket vanliga. Det börjar också uppfö
ras en ny typ av synliga gravmonument i form av 
stensättningar. I nordöstra Skåne finns ett mindre 
antal undersökta stensättningar, varav merparten 
kan dateras till yngre bronsålder-äldre järnålder. 
Exempel på stensättningar med primärgravar från 
yngre bronsålder i studieområdet och dess närhet 
kommer från Färlöv, RAÄ 146 (Carlie 1994, s. 
289), Vä, RAÄ 71 (Petré 1963a, s. 35ff) och Kars- 
holm, RAÄ 121 i Österslöv sn (Björk 2005b, s. 
242).

Variationsrikedomen i valet av gravformer är 
alltså påtaglig i området, vilket verkar vara ett ge
mensamt drag i norra och östra Skåne (se t.ex. 
Carlie 1994, s. lOlf). Detta speglar ett diversifie- 
rat beteende, som åtminstone delvis bör ha sin för
klaring i sociala skillnader. Situationen är långt 
ifrån så ensartad som man i allmänhet kan få in
tryck av. Detta kommer allra tydligast till uttryck 
på de större gravfält som blivit föremål för under
sökningar.

I Vætland har det endast utförts två större 
gravfältsundersökningar; på Möllebacken i Nosa
by socken och vid Gualöv. Gualöv är en plats som 
redan har fått en omfattande beskrivning, och i 
detta sammanhang kan det vara tillräckligt att 
påminna om den komplexa struktur som finns i 
gestaltandet av gravfältet - från uppförandet av 
monumenten, till gravarnas placering och slutligen 
deras varierande utrustning (Arcini m.fl. denna vo
lym). I stället ska vi vända blickarna mot några an
dra gravfält som undersökts i området. På Mölle
backen undersöktes ett 30-tal brandgravar, varav 
ett 20-tal från yngre bronsålder, och några skelett
gravar från romersk järnålder. Det går att se en
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Ivetofta

Figur 15. Gravfälten vid Ivetofta, Ivetofta sn och Annelöv, Annelöv sn 
med palissader och förmodade gränser. Efter Arcini 6t Svanberg 2005, 
s. 350, fig. 42 samt Björk 2005a.

uppdelning i två skilda grupper av urnegravar; en 
östlig med 7 gravar och en västlig med 12 gravar. 
Gravfältet påträffades vid schaktning för husbygg
nation, med de negativa konsekvenser det får för 
möjligheten att göra en noggrannare dokumenta
tion. Därför är materialet inte av den karaktär att 
det går att föra några detaljerade resonemang om

gravfältets struktur (Ström 1970, 1972; se även 
Björk 2005b, s. 85; s. 240).

Det finns ett exempel på en gravplats i Valje, 
Ivetofta socken (RAÄ 20, 165:2-3), som i ännu 
högre grad än vad vi kan se på Möllebacken har 
en komplex karaktär och som till viss del påmin
ner om den på Gualövsgravfältet. Den innersta
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delen av Valjeviken är, som vi redan konstaterat, 
en av tre kustnära platser i Vætland där det före
kommer koncentrationer av hällkistor och högar. 
I Valje har det också vid upprepade tillfällen på
träffats och undersökts brandgravar från yngre 
bronsålder. Dessa gravar ligger samlade i ett om
råde kring en hällkista, ett par äldre högar, sex 
mindre rösen, en stensättning samt en fyrsidig, 
ofylld stensättning från vikingatid, den sistnämn
da benämnd Vidriks grav (Lilja 1997, s. 49). Mer
parten av de synliga lämningarna är idag förstör
da av jordbruk och vägbyggande, men av de upp
gifter som finns om monumenten på platsen kan 
vi sluta oss till att gravplatsen haft en komplex ka
raktär. Den ligger dessutom på en plats där ett par 
äldre vägsträckningar möter en havsvik. I just det
ta område har det dessutom påträffats en kvin- 
nostatyett med halsring (SHM 12193, Lilja 1997, 
s. 32f; Burenhult 1999b, s. 114f). Statyetter av det 
här slaget kan dateras till period V-VI (Malmer 
1997) och Valjestatyetten utgör en särpräglad de
position i ett område som har en rituell kontinui
tet genom en längre tidsperiod. Vi får anledning 
att återkomma till fyndet och platsen senare.

En annan plats som förtjänar att nämnas i sam
manhanget är ett par gravar från ett förmodat grav
fält i Ivetofta, Ivetofta socken (Björk 2005a). Vid en 
undersökning 2004 påträffades två urnegravar och 
rester av en palissad eller gränsmarkering av lik
nande karaktär som den som undersökts i Annelöv, 
Annelöv sn i samband med byggandet av Västkust
banan (Arcini 8c Svanberg 2005, s. 339ff). Det som 
talar för detta är de mycket kraftiga stolphål som 
bildar en gränslinje mellan två områden, i kombi
nation med att denna gräns tycks fortleva i åtmins
tone två faser. De kraftiga stolphålen innehåller 
dessutom i ett par fall malstenar. Detta är mycket 
närliggande paralleller till innehållet i palissadstol- 
parna i Annelöv och hur landskapet har strukture
rats kring gårdarna och gravfälten på den platsen. 
Dessvärre var undersökningsytan i Ivetofta något 
begränsad och bevaringsförhållandena ännu sämre 
än i Annelöv (fig. 15).

Ett sista exempel som representerar den varia
tionsrikedom och de särpräglade uttryck som 
finns i den yngre bronsålderns gravmaterial i om
rådet, hämtar vi från Hovgården på Ivö, mitt i 
Ivösjön, Ivö socken. Här påträffades kring 1950 
tre urnegravar i samband med grustäkt. Ett av 
gravkärlen innehöll tre miniatyrhängkärl tillver
kade av lera. Dessa föremål är närmast unika i sitt

slag, med en enda parallell i form av ett liknande 
kärl från Jylland. Miniatyrhängkärlen kan dateras 
till period VI (Oldeberg 1951, s. 353ff, SHM 
24305). Fyndmiljön gör detta fynd ännu intres
santare, eftersom det just inom Hovgårdens ägor 
har funnits två gravhögar, RAÄ 13 och 47. Båda 
är emellertid idag helt förstörda ovan mark. Dess
utom har det gjorts ett offerfynd bestående av två 
holkyxor från period IV, RAÄ 17, i området 
(LUHM 28240, Baudou 1960, s. 323). Alla dessa 
lämningar och fynd har påträffats inom en radie 
av ca 300 meter. Den rituella kontinuiteten i om
rådet är således mycket tydlig.

Ett viktigt förhållande, som nyligen uppmärk
sammats, är identifierandet av skillnaden mellan 
bålplatser och gravar på gravfälten från yngre 
bronsålder-äldre järnålder (Arcini 8c Svanberg 
2005, s. 320ff; Arcini 2005; Arcini denna volym; 
Arcini m.fl. denna volym). Intrycket av den yngre 
bronsålderns gravplatser som komplexa och över 
tid föränderliga miljöer har också kommit att ac
centueras under senare år. Både de äldre högarna 
och de nyligen uppförda tycks ha varit väsentliga för 
att strukturera och iscensätta användningen av den 
yngre bronsålderns gravplatser. Även under denna 
period var alltså högarna betydelsefulla markörer 
på många begravningsplatser. Kanske var de det i 
mycket högre grad än vad man tidigare ansett?

Komplexiteten i dessa miljöer ger sig allt tydli
gare till känna på de platser som undersökts nyli
gen - inte minst inom ramen för E22-projektet. 
Exemplet Gualövs trafikplats visar på separata 
delar inom ett gravfält för skilda familjegrupper 
och på en tydlig social differentiering mellan 
dessa. Detta är förhållanden som till stora delar 
varit fördolda innan den här typen av miljöer bli
vit föremål för storskaliga matjordsavbaningar 
(Arcini 8c Svanberg 2005, s. 334ff; Arcini m.fl. 
denna volym; Pettersson denna volym). Det är 
bl.a. intressant att se att de två största s.k. ”kult- 
husen” eller ”husgravarna” vid Gualöv har varit 
ca 30 respektive 35 m långa, vilket överensstäm
mer väl med hur stora de största verkliga långhu
sen har varit i södra och mellersta Skandinavien 
under yngre bronsålder. Detta måste enligt vår 
mening innebära att de har varit symboliska hus 
för det övre sociala skiktet i området. I den 30 m 
långa ”busgraven”, hus 2, har man dessutom be
gravt en vuxen man och ett 8-10-årigt barn med 
varsin omfattande uppsättning av bronsföremål, 
vilket ytterligare underbygger den här hypotesen.
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De skånska högarna och deras placering i land
skapet kan ses som en följd av en organisk fram
växt under lång tid. Aterknytningen till - eller 
kanske snarare upprätthållande av - äldre grav
monument har konstaterats i många fall tidigare, 
medan det i allt högre grad framgått på senare år 
att även relativt nyetablerade platser strukturerats 
på ett liknande sätt, kring en kärna av en eller fle
ra högar och/eller s.k. ”kulthus”. Även gravlägg
ningarna från yngre bronsålder kan därför beskri
vas som tillbakablickande, så till vida att de görs 
på platser med lång kontinuitet bakåt, eller på nya 
platser som då ofta är strukturerade på ett likar
tat sätt som under tidigare perioder (Artursson 
m.fl. 2005, s. 538; Arcini m.fl. denna volym). Åt
minstone gäller det för de fall där de avschaktade 
ytorna varit så stora att sådana förhållanden har 
kunnat bedömas.

Varför det förhåller sig så är något bland andra 
Harry Fokkens har funderat över. Hans tankar 
kretsar visserligen kring ett helt annat område i 
Europa, nämligen Holland, men vi menar att dessa 
tankar kan vara relevanta för en generell diskus
sion om samhällsorganisationen även i Skandina
vien. Den bärande idén är att det är ytterst viktigt 
för samhällen vars överlevnad hänger på markens 
avkastning att hålla sig väl med de makter som 
kan se till att skörd och fruktbarhet blir god. I så
dana samhällen ses ofta förfäderna och andra mer 
abstrakta krafter och gudomligheter som de ur
sprungliga ägarna och odlarna av marken. De plat
ser som förfäderna är knutna till - högarna och 
gravfälten - är av avgörande betydelse för samhäl
lets fortbestånd. Det är också därför högarna åter
används och därför som urnegravfält anläggs i an
slutning till dem (Fokkens i tryck).

Från en skånsk horisont har det gjorts ännu 
mer detaljerade iakttagelser relaterade till hur 
landskapet struktureras organisatoriskt, framför 
allt från Annelövs- och Gualövsgravfälten. Caro
line Arcini och Fredrik Svanberg har utifrån resul
taten från studier av Annelövsgravplatsen i västra 
Skåne uttryckt detta i form av en välformulerad 
syntes som kan ha giltighet för en stor del av de 
synliga gravmonumenten:

”Grav- och kultplatsen tycks ha varit en verklig 
nyckelpunkt för organisationen av landskapet - 
ett nav kring vilket aktivitetsmonster och struk
tureringen av miljön snurrade. Den var placerad i 
en knutpunkt där olika gränser och aktivitetsytor

möttes. Det är rimligt att anta både att platsen 
för anläggandet av gravmiljön valdes ut just på 
grund av denna karaktär samt att gravplatsen, då 
den väl låg där, bidrog till att låsa denna struktur 
i det fortsatta bruket av och synen på det lokala 
landskapet.”

(Arcini & Svanberg 2005, s. 355f).

Dessa antaganden är viktiga utgångspunkter även 
för att diskutera sakernas tillstånd i nordöstra 
Skåne under yngre bronsålder. Lämningarna har 
delvis en annan prägel jämfört med under äldre 
bronsålder, men grundmönstret är detsamma. 
Man fortsätter att använda samma gravplatser i 
mycket hög utsträckning, men dessutom tillkom
mer nya gravplatser i relativt stor omfattning. Det 
är troligt att både omlokaliseringar och nyetable
ringar av bebyggelse, samt förändringar i rörelse
mönster och därmed följande omläggningar av vä
gar kan ha spelat in här. Den gradvisa förändring
en av samhället och den geografiska centraliteten 
gjorde att det var viktigt att markera delvis andra 
tyngdpunkter i landskapet än tidigare. Gravfältet 
i Gualöv, som är en nyetablering vid övergången 
mellan period III—IV, kan ses som ett exempel på 
det (se nedan).

Det finns även andra typer av religiösa/rituella 
platser i landskapet, som är relevanta att diskute
ra i samband med gravmiljöerna från perioden. I 
första hand gäller det de så kallade eldkultplatser
na som börjar förekomma under den yngre brons
åldern. Eldkultplatser av lite olika karaktär har 
påträffats på ett antal platser i norra mellaneuro- 
pa och i sydskandinavien, och de tolkas oftast som 
rester av rituella/religiösa aktiviteter (Heidelk- 
Schacht 1989; Thörn 1993, 1996; Fendin 2005). 
Från Vætland känner vi endast till en sådan plats, 
söder om Fjälkestads kyrka, men det är rimligt att 
föreställa sig att liknande miljöer finns på betyd
ligt fler ställen i landskapet. Eldkultplatsen i Fjäl- 
kestad utgörs av en så kallad enkelt reglerad eld
kultplats, med en rad härdgropar som avgränsar 
eller innesluter ett område där det tidigare har på
träffats bland annat minst fyra urnegravar från 
yngre bronsålder (Björk 1998, s. 73ff). Eldkult
platsernas koppling till områden med t.ex. gravar 
och offer, visar att de har haft en rituell betydelse. 
Dessa komplexa miljöer känner vi till från några 
andra skånska gravfält från yngre bronsålder, 
t.ex. gravar och gravfält vid Käglinge (Thörn 
1993; 1996) och Ruuthsbo (Mårtensson 1911).
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Figur 16. Utbredningen av offerfynd och depåer från yng
re bronsålder i Vætland. Havsnivån ligger 2,5 m över den 
nuvarande.
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Detta är något annorlunda organiserade platser 
än de som vi stiftat bekantskap med ovan, men de 
har det gemensamt att de är rituellt betonade plat
ser och att de, liksom Gualövs- och Annelövsgrav- 
fälten, är en integrerad del av hur landskapet 
strukturerades och nyttjades, både fysiskt och 
mentalt.

OFFERMILJÖER OCH HÄLLRISTNINGAR

Traditionen att deponera sten- och metallföremål, 
som ytterst har sina rötter i neolitikum, upprätt
hölls även under yngre bronsålder. Depositions
monstret förändrades emellertid ganska markant 
under perioden, från den kvantitativa och kvalitati
va höjdpunkten under period IV och V till en för
hållandevis begränsad nedläggning under period 
VI. Denna ganska snabba förändring har satts i 
samband med att bronset hade spelat ut sin roll i 
bytesrelationerna mellan de nordeuropeiska sam
hällena (Jensen 1997, s. 146). Den rituella prakti
ken verkar dock ha förändrats tidigare än när bron
set spelat ut sin roll som medium. I en studie av väs
tra Skånes offerfynd från tidsperioden 2300-500 f. 
Kr. har Per Karsten (2005) iakttagit flera intressan
ta förhållanden som kan utgöra en utgångspunkt 
för att diskutera förhållandena även i Vætland. I 
Karstens studie går det att se en tydlig förändring 
redan från början av yngre bronsålder, både i valet 
av vilken typ av föremål som lades ned och i valet 
av deponeringsmiljö. De stora förändringarna be
står i att man i allt högre grad lade ned offer i torr 
mark i stället för i mossar och andra våta miljöer, 
samt att man valde personlig utsmyckning i högre 
grad medan vapen och redskap intar en mer blyg
sam position (Karsten 2005, s. 433ff). Det är slåen
de att liknande tendenser kan ses i den selektiva de
positionen av offermaterialet i t.ex. östra Småland 
och på Öland (Gurstad Nilsson 2001b, s. 216), men 
även i mer fjärran belägna områden som i Neder
länderna. Likheten med situationen i Nederländer
na gäller främst förändringen mot fler och fler de
positioner på torr mark under yngre bronsålder. 
David Fontijn (2003), som har studerat detta områ
de, betonar starkt kontinuiteten i offertraditioner
na och ger ett antal spännande förslag till hur den 
förändrade depositionsstrukturen kan tänkas speg
la flera viktiga samhällsförändringar, framför allt 
fram mot övergången till den äldre järnåldern.

Den bild som Per Karsten redogör för i västra 
Skåne överensstämmer emellertid inte helt och

hållet med förhållandena i Vætland, där den per
sonliga utsmyckningen förblir ringa i depositio
nerna från yngre bronsålder. Vi ska emellertid hål
la i minnet att materialet från nordöstra Skåne är 
relativt blygsamt. Tittar vi lite närmare på offer
fynden från Vætland så går det att urskilja flera 
intressanta förhållanden (fig. 16) (se Björk denna 
volym, tab. 2). Som offerfynd ska möjligen räknas 
några halsringar från period IV som har hittats i 
Ivetofta, Nosaby och Fjälkestad (SHM 6497, 9423 
och 8966:444). Fynden har inte tagits med av 
Lars Larsson i hans utbredningskarta över skån
ska offerfynd från yngre bronsålder (Larsson 
1975, s. 231; Stjernquist 1985, s. 226), men med 
tanke på de bristfälliga fynduppgifter som finns 
om dem går det inte att utesluta att de har depone
rats i andra kontexter än i gravar. I synnerhet hals
ringen från Nosaby måste i alla händelser betrak
tas som ett praktfynd. Dessa fynd visar i stort sett 
på samma tyngdpunkter som tidigare - det vill 
säga i de gamla kärnområdena från senneolitikum 
och äldre bronsålder. Detta gäller inte minst uti
från hur kärnområdena kan skönjas i utbredning
en av exklusiva bronsfynd. Övriga offerfynd från 
period IV utgörs av två svärd från Grödby (Ivetof
ta sn, RAÄ 63, LUHM 26938) och två holkyxor 
från Ivö (Ivö sn, RAÄ 17, LUHM 28240).

Från period V kommer det stora Grönhultsfyn- 
det i Vånga socken, som innehåller ett par häng- 
kärl, kupor, halsringar, spjut, doppsko, svärd m.m. 
(Vånga sn, RAÄ 14, SHM 8966, 9122). Fyndet 
kommer från en del av Vætland som i övrigt sak
nar fynd från bronsåldern överhuvudtaget, och lä
get kan beskrivas som mycket perifert i förhållan
de till de gamla kärnområdena. Från samma peri
od kommer även två fynd bestående av en lans och 
en armring från Österslöv och en depå med skrot
brons från Gualöv (KrM 6343-44, Malmö 3329). 
Den sistnämnda har uppenbart en annan samman
sättning än övriga offerfynd och skall troligen sna
rare relateras till bronsframställning än till social 
reproduktion av det slag som de klassiska offerfyn
den representerar. Det sista offerfyndet från period 
V är en exklusiv deposition av en hästutrustning 
som påträffats i Nymö, Nymö socken (SHM 5097; 
Thrane 1965, s. 67ff). Det kan diskuteras om det 
verkligen är ett offerfynd, eller om det i själva ver
ket är en grav. I alla händelser är fyndet en tydlig 
statusmarkering - en manifestation som är ett sista 
utropstecken i traditionen med rika bronsdeposi
tioner. Traditionen fortlever därefter i blygsam
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omfattning med de halsringar som deponeras un
der förromersk järnålder, och förändras sakta i 
riktning mot vad som komma skall.

Avslutningsvis måste en kvinnostatyett med 
halsring från Valje i Ivetofta socken också nämnas 
(SHM 12193; Lilja 1997, s. 32f). Malmer daterar 
den här typen av statyetter till tiden omkring 700 
f. Kr., dvs. period V-VI, baserat på utseendet av 
de halsringar som en del av dem är försedda med. 
Vidare så anser han att de i första hand har an
vänts som viktlod, just pga. deras enhetliga vikt. 
Detta sätter han i sin tur i samband med viktför
hållandena hos en typ av guldringar, de s.k. Eds- 
ringarna/Eidringe, och därmed i handeln med de 
åtråvärda metallerna (Malmer 1997, s. 75ff). Trots 
att vi inte känner till de noggrannare fyndomstän
digheterna kring fyndet från Valje, är det tydligt 
att det är en deposition som görs i ett område som 
har en rituell kontinuitet över en längre tidsperi
od. Detta faktum, i kombination med platsens 
läge i den innersta delen av en havsvik, gör att det 
är lätt att se Valje som ett av de viktigare hamnlä
gena i nordöstra Skåne och västligaste Blekinge 
även under yngre bronsålder.

Ser man till den samlade bilden av bronser från 
yngre bronsålder som påträffats i Vætland så do
mineras den kvantitativt av de allestädes närva
rande holkyxorna. De holkyxor som påträffats in 
situ vid undersökningar under de senaste åren 
kommer i båda fallen från gropar på samtida bo
platser (Garvell 2003; Pettersson 2003). Det är 
således inte helt säkert att denna föremålstyp ge
nerellt sett ska ges samma typ av rituella kontext 
som många andra offerfynd.

Sammanfattningsvis kan vi säga att offer och 
lösfynd av bronser i Vætland på en översiktlig nivå 
visar en likartad utbredning i landskapet som gra
var och boplatser (Björk denna volym) (fig. 16). 
Även utbredningen av bronser i landskapet visar 
en påtaglig kontinuitet på ett övergripande plan. 
Det finns visserligen något exempel på offer/depå
er som ligger i helt nya områden, men det utgör 
trots allt undantag. De enda större offerfynden 
från perioden ligger dels i kärnområdet i Vætlands 
slättbygd (Nymö-hästutrustning period V), dels 
uppe i otillgänglig skogsbygd (Grönhult - häng- 
kärl m.m. period V). Det är påtagligt få offerfynd 
från period IV-VI som kommer från odiskutabelt 
våta miljöer, utan det går snarare att se en tendens 
från period III och framåt mot att många av dem 
istället klart kan knytas till torra miljöer, intill

eller under stensamlingar eller större block (Björk 
denna volym, tabell 2). Både vad det gäller fynd
sammansättning och depositionsmiljö går det allt
så att se samma tydliga förändringar mellan peri
oderna i det här området, som de Per Karsten pe
kat ut för västra Skåne (Karsten 2005, s. 433ff).

Hällristningarna i området har behandlats ti
digare, både i denna text och i Björks ”Kring för
fädernas bopålar” (denna volym). I sammanhang
et kan vi nöja oss med att konstatera att ristning
arnas utbredning i stora drag väl överensstämmer 
med utbredningen av gravar och boplatser. Detta 
kan också exemplifieras närmare i en lite mer de
taljerad studie av området mellan Gualöv och 
Skräbeån i den östligaste delen av Vætland.

ETT LANDSKAPSRUM 
- EXEMPLET GUALÖV-IVETOFTA

För att ge en djupare inblick i landskapsutnyttjan- 
de och samhällsstruktur under yngre bronsålder, 
har vi valt att presentera Gualövsområdet lite mer 
i detalj. Genom framför allt E22-projektet har ett 
antal undersökningar gjorts i området mellan Gu
alöv i väster och Skräbeån i öster. Med denna kun
skapsbas finns det goda möjligheter att skissera 
hur samhället organiserats rumsligt, ekonomiskt 
och socialt.

Den geografiska avgränsningen har gjorts uti
från ett område mellan Skräbeån i öster och Trol- 
le-Ljungby mosse i väster. I norr avgränsas områ
det av Ivösjön och i söder av Östersjön. Adminis
trativt motsvarar detta hela Gualöv socken, samt 
delar av Ivetofta och Trolle-Ljungby socknar. Om
rådet är grovt sett cirka 6x6 km stort, dvs. 36 
km2, och som helhet flackt med nivåer som högst 
når 15 m.ö.h. Det binds samman av den s.k. Gua- 
lövsåsen, som i själva verket är en långsträckt och 
i sig ganska flack höjdsträckning som utgörs av 
isälvsavlagringar. På Gualövsåsen löper ett stråk 
av synliga gravmonument, främst i form av högar, 
med det uppmärksammade gravfältet vid Gualövs 
trafikplats centralt beläget (fig. 17).

Vid en noggrannare granskning av fornläm- 
ningsbeståndet kan vi se att det inte enbart är 
gravmonumenten som är koncentrerade till Gual
övsåsen. Merparten av de kända gårdslägena från 
yngre bronsålder är också knutna till denna nord
ost-sydväst orienterade isälvsavlagring (fig. 17), 
och även äldre lämningar för den delen. Detta 
stråk av fornlämningar sträcker sig sedan ned mot
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Figur 17. Detalj ur Skånska rekognosceringskartan 1812 -20 
över Gualövsområdet. Gravar, offerfynd och undersökta 
boplatser från period IV-VI markerade. Skala 1:30 000.
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trakterna söder om Gälltofta och Rinkaby, där 
det möter ett annat övergripande stråk av framför 
allt högar som löper i nord-sydlig riktning (se ex
emplet för bronsålderns period II—III, Fjälkinge- 
Rinkabyområdet).

Ett förhållande som gör lämningarna på 
Gualövsåsen särskilt lämpliga att använda som ett 
mikroexempel för att illustrera landskapsutnytt- 
jandet i det här fallet, är att många av dem som 
blivit föremål för arkeologiska undersökningar vi
sat sig vara från just yngre bronsålder. Till att bör
ja med kan vi se att det ligger flera gårdslägen ut
med den sträcka som undersökts i samband med 
E22-utbyggnaden. I den östra delen av området 
finns det minst tre, men sannolikt sju, gårdslägen 
som är belägna på ett avstånd av ca 200-400 m 
mellan varandra. Gårdarna ligger i flera fall på
tagligt nära gravmonument som är samtida eller 
äldre, eller i närheten av skålgropsblock. För mer 
detaljerade presentationer och dateringar av bo
platserna och långhusen i området hänvisas till ar
tiklarna i denna publikation (Artursson b denna 
volym; Björk denna volym).

Längre åt sydväst, men fortfarande på den s.k. 
Gualövsåsen, finns tre markanta koncentrationer 
av gravmonument, med den mest imposanta i 
form av gravfältet vid Trafikplatsen som under
söktes 2002 (Arcini m.fl. denna volym). Sporadis
ka boplatslämningar nordost om detta gravfält 
antyder att det kan finnas en boplats i detta läge 
(Björk m.fl. 2005). Med tanke på avstånden mel
lan gravkoncentrationerna, är det troligt att det 
fanns ytterligare ett antal gårdar i området i när
heten av dessa under äldre och yngre bronsålder.

Två lämningar faller lite utanför det mönster 
som skisseras ovan. Det rör sig om en holkbrunn 
från period VI vid Västra Åkern längst i väster, 
samt en bronsdeposition som innehåller skrot
brons från period V invid Ivösjön längst åt norr. 
Brunnen skall sannolikt knytas till en samtida bo
plats, som det för övrigt påträffades indikationer 
på i form av enstaka stolphål och härdar sydost om 
brunnen (Björk m.fl. 2005, Melin i tryck). Brons
depositionen har däremot ett klart avvikande läge 
i förhållande till grav- och boplatsmiljöerna längs 
Gualövsåsen. Notera dock att depositionens exak
ta läge inte är fastställt, men det framgår klart att 
fyndet gjorts i ”Gualöv, vid Ivösjön”, varför det 
har getts en godtycklig placering utmed sjöstran
den. Skrotbronsdepåns perifera läge i förhållande 
till de kända grav- och boplatsmiljöerna antyder

att det kan röra sig om en rituell nedläggning eller 
ett förråd som kanske väntade på transport och/ 
eller att omarbetas till nya föremål.

Den kanske mest intressanta iakttagelsen som 
man genast gör när man tittar på figur 17, är att 
stråket med gravar och bebyggelse som följer Gu
alövsåsen till stor del sammanfaller med delar av 
det äldre vägnät som syns på Skånska rekognosce- 
ringskartan. På en övergripande nivå överensstäm
mer den rumsliga utbredningen av gravhögar i 
Vætland längs tydliga linjer i landskapet, i flera 
avseenden med bilden i södra och västra Jylland. 
Där har man kunnat konstatera att högarna i stor 
utsträckning följer kommunikationsstråk, som 
har kunnat beläggas genom flygarkeologi och re
gelrätta undersökningar. Det längsta samman
hängande vägstråk som har dokumenterats är ca 
20 km långt och som mest upp mot 300 m brett. 
Dessa vägstråk kan beskrivas som band av paral
lella hjulspår, som är bäst synliga på äldre flygfo
tografier (Lambert Johansen m.fl. 2004; Egeberg 
2005).

Det finns all anledning att betrakta lämningar
na i Gualövstrakten som relaterade dels till den 
mest attraktiva odlingsmarken i området, dels till 
de vägsträckningar som markerats på Skånska re- 
kognosceringskartan. Dessa vägar följer sannolikt 
mycket gamla kommunikationsstråk i landskapet, 
vilket bl.a. indikeras av högarnas relativt jämna 
placering utmed dem. Ett argument som definitivt 
styrker vägstråkens ålder och deras betydelse för 
var gravmonumenten har uppförts i det specifika 
området är återigen Gualövs trafikplats, där det 
påträffades rester av tre olika vägar som löper i 
samma riktning (Arcini m.fl. denna volym). Vä
garna ger intryck av att vara olika generationer av 
en och samma led och en av dem har ett odiskuta
belt terminus post quem till yngre bronsålder, tack 
vare att en nedgravning för två urnegravar gjorts 
rakt ned i dess fyllning (Svanberg 2003, s. 22f). 
Vägarna går i sina förlängningar österut i riktning 
mot vadstället över Skräbeån i Nymölla, där två 
stora högar ligger på var sin sida av vattendraget. 
Att Gualövs trafikplats och Nymölla hyser de mest 
monumentala gravarna och gravfälten, med gra
var som har de i särklass rikast utrustade indivi
derna i området, är knappast slumpmässigt. I stäl
let menar vi att det talar för att kommunikations- 
stråkens vitalaste delar varit så pass viktiga platser 
att de under lång tid dominerats av områdets be
tydelsefullaste familjer eller släkter, och att de i
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särkilt hög grad valt att uppföra väl synliga grav
monument med rikt utrustade gravar på dessa 
platser.

Den infrastrukturens permanens som många 
menar sig se i det förhistoriska landskapet, liksom 
vägskälens betydelse för placeringen av religiösa 
och rituella platser, har betonats av många under 
de senaste åren (se bl.a. Rudebeck 2002; Heller
ström & Söderberg 2003, s. 43ff; Artursson m. fl. 
2005, s. 529f; Björk 2005b s. 97). Det finns, som 
vi har sett, all anledning att betrakta Gualövs- 
området utifrån ett sådant perspektiv, men per
manensen är inte absolut. Uppenbarligen sker det 
förskjutningar av vägarnas lägen i Gualövsområ- 
det inom vissa stråk, långt fram i tiden. Det är 
därför ett fullt möjligt scenario att gravfältet vid 
Gualöv uppstår som en följd av att det sker en för
skjutning av vägförbindelsernas korsning, från ett 
äldre läge i söder och väster där det finns en häll- 
kista och ett par monumentala högar, till den plats 
där gravfältet från period III—V etableras (fig. 17). 
Detta kommer förhoppningsvis att belysas ytterli
gare av framtida undersökningar i området.

Summerar vi iakttagelserna från Gualövsom- 
rådet så tonar det fram en ganska tydlig bild av ett 
landskap som rumsligt och socialt strukturerats 
efter kommunikationstråk i form av två landvä
gar, som korsar varandra vid Gualövs trafikplats, 
och Skräbeån som förbinder området både norrut, 
mot den övriga bebyggelsen kring Ivösjön, samt 
söderut mot Östersjön och resten av världen. Nära 
åmynningen ligger en viktig skärningspunkt i vad
stället vid Nymöllan, mellan en landväg och en 
vattenväg. Denna grova geografiska ram av färder 
och mötesplatser har strukturerat hur människor 
har agerat och organiserat sina liv i området, då 
och för lång tid framåt.

EN BILD AV EN TID SOM FLYTT

Utvecklingen i Vætland under yngre bronsålder 
har således stora likheter med den i andra områ
den i sydskandinavien. Man kan se att det på de 
flesta plan finns en tydlig kontinuitet mellan den 
äldre och yngre bronsåldern. I Vætland är denna 
kontinuitet ovanligt tydlig i den etablerade byg
den, eftersom det rumsligt sker mycket små för
ändringar i vilka områden som har utnyttjats. 
Kontinuiteten ger sig till känna både i var man har 
begravt sina döda och var man har byggt sina går
dar. Likväl kan man samtidigt se att det sker flera

tydliga förändringar mellan äldre och yngre brons
ålder. Den mest markanta är förmodligen den all
männa övergången till ett i det närmaste allenarå- 
dande brandgravskick. Trots det bibehåller de 
gamla gravarna ett starkt symbolvärde. Man an
lägger sekundärgravar i de gamla monumenten, 
samtidigt som man anlägger nya högar, om än i 
minskad omfattning likväl som till storleksom- 
fång, i varje fall att döma av de som har under
sökts i trakterna av Rinkaby och Gualöv. Nya ty
per av gravmonument i form av stensättningar 
och de s.k. ”kulthusen” börjar också förekomma, 
samt även talrika flatmarksgravar - framför allt i 
form av urnegravar. De sistnämnda har dock i de 
flesta fall påträffats slumpmässigt och därför är 
det i viss mån osäkert i hur hög grad de har varit 
försedda med synliga markeringar från början. 
Den sociala stratifieringen är fortfarande synlig i 
gravmaterialet, både vad det gäller gravmonumen
tens utformning och utrustningen med gravgåvor, 
även om skillnaderna i många fall är betydligt 
mindre jämfört med föregående period.

Offerskicket förändras också under yngre 
bronsålder. Depositionerna görs i allt högre grad 
på torr mark. Samtidigt syns det tydligt att offer- 
nedläggelser och lösfynd av bronser har en påtag
lig områdeskontinuitet på en övergripande geogra
fisk nivå. Gravar, kultplatser och offer har således 
varit en integrerad del av hur landskapet struktu
rerades och nyttjades under hela perioden.

Byggnadstraditionen och boplatsorganisatio
nen förändras på flera sätt jämfört med föregående 
period. Framför allt har vi lättare att hitta boplat
ser från denna tid jämfört med tidigare, mycket 
pga. att antalet nedgrävningar i form av täkt- 
gropar, härdgropar och andra boplatsgropar ökar 
markant, i synnerhet i anslutning till gårdslägena. 
Även förekomsten av innehållsrika kulturlager är 
ett utmärkande drag för en del av boplatserna i 
området från denna tid. Denna förändring av bo
platsernas karaktär innebär påtagliga källkritiska 
problem vid jämförelser av antalet gårdar från oli
ka perioder. Trots det så visar undersökningar 
med stora matjordsavbanade arealer i Skåne, som 
t.ex. vid Fosie IV och Snårarp, att antalet gårdar 
av allt att döma ökar under yngre bronsålder. Un
der perioden börjar det också förekomma föremål 
kopplade till bronsgjutning på boplatserna i om
rådet. Totalt sett är det inte många sådana fynd, 
men i förhållande till föregående tidsperioder och 
hur få boplatsers som är arkeologiskt undersökta
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i området, så är antalet betydligt större än tidiga
re. Tillsammans med lösfynd av gjutformar och 
en skrotdepå får för första gången således metal
lurgin ett tydligt ansikte i området (Björk denna 
volym).

Som vi har sett så har man i många samman
hang lyft fram ett slags egalitärt organiserat sam
hälle som en övergripande tolkningsram för tids
perioden, eller åtminstone hävdat att samhället 
präglats av en ideologi med detta som en bärande 
tanke. En slags bondekooperativens jämlika tidse
pok har ofta varit den modell man presenterat för 
samhället under yngre bronsålder och inledningen 
av förromersk järnålder. På senare år har emeller
tid allt fler forskare hävdat att det snarare sker en 
ökad individualisering och en centralisering av 
makten under loppet av yngre bronsålder. Vår 
tolkning av samhällsförändringarna ligger mer i 
linje med denna forskningsinriktning, och den 
konsolidering av makten och reorganisation av 
jordbruket som bl.a. Kristian Kristiansen före
språkar (se t.ex. Kristiansen 1978; 1991; 2006). 
Vi vill således tona ned bilden av en radikal för
ändring av samhällsstrukturen under yngre brons
ålder, och betonar i stället kontinuiteten i de flesta 
aspekter. Visserligen är det tydligt att det sker en 
intensifiering av såväl betesdrift som jordbruk och 
att antalet gårdar ökar i många områden. Detta 
motsäger emellertid inte att den sociala struktu
ren under yngre bronsålder var ett resultat av en 
successiv förändring av hävdvunna positioner, 
normer och beteenden, snarare än ett dramatiskt 
brott med dem.

SAMMANFATTNING

Den här berättelsen om 1800 år av kontinuitet och 
förändring i södra och mellersta Skandinavien har 
visat att det finns ett antal tydliga utvecklingsten
denser. Den materiella kulturens mer homogena 
utseende i området från och med senneolitikum 
och framåt kan förmodligen förklaras med ett ökat 
inflytande för vissa aristokratiska familjer och 
släkter. Vidsträckta aristokratiska nätverk har för
medlat kontakter inom ett enormt område som har 
sträckt sig över stora delar av Europa. Inom dessa 
nätverk har nya material, föremålstyper och idéer 
spritt sig snabbt över stora områden. På så sätt har 
t.ex. nya religioner, ritualer, begravningsseder och 
byggnadstraditioner successivt anammats av aris
tokratiska grupper i stora delar av Europa norr om

Alperna, och därmed har en mycket mer homogen 
kultur kommit att dominera bilden i området. 
Förändringens vindar har emellertid hela tiden 
blåst starka på grund av att nyheterna tagits upp 
av lägre sociala klasser, vilket tvingat eliten att 
hela tiden söka nya medel för att markera sin ut
valda position. Därmed har man fått en form av 
ständigt pågående, materiell och ideologisk infla
tionsspiral.

Utifrån det här resonemanget kan vi se att nät
verken av långväga kontakter har varit viktiga för 
den hierarkiseringsprocess som tog fart i Skandi
navien under slutet av mellanneolitikum och in
ledningen av senneolitikum. Den markant ökande 
metallanvändningen under slutet av senneoliti
kum och inledningen av bronsåldern hade visserli
gen en stor betydelse för utvecklingen, men det var 
inte den i sig som startade processen. Metallens 
ökande betydelse i området kan istället ses som en 
katalysator som accelererade händelseförloppet 
under senneolitikums andra hälft och bronsål
derns inledning, eftersom den gav större möjlighe
ter till att monopolisera tillverkningen och distri
butionen av prestigvaror. Importen av färdiga me
tallföremål och metallråvara samt en successivt 
ökande inhemsk tillverkning och distribution av 
metallföremål gav betydligt ökade möjligheter att 
koncentrera den ekonomiska och politiska mak
ten till ett fåtal familjer eller släkter, vilket i sin tur 
skyndade på utvecklingen mot en allt mer tydligt 
stratifierad samhällsstruktur med ärftliga förteck
en. Under de 1800 år av kontinuitet och föränd
ring som vi behandlat här kan vi se att nätverken 
av långväga kontakter har ändrat både karaktär 
och riktning flera gånger, men generellt sett tycks 
de ändå ha spelat en mycket viktig roll för sam
hällsutvecklingen från senneolitikum och ända 
fram till den yngre bronsålderns slut.

Vætland har ingått i dessa vidsträckta nätverk 
av långväga kontakter. Redan under tidig- och 
mellanneolitikum har kristiansstadsflinta från om
rådet förts både söder- och norrut, huvudsakligen 
längs med kusten, som råvara för produktion av 
redskap. Under senneolitikum och bronsålder har 
man ingått i omfattande nätverk som sträckt sig 
dels söderut, längs den skånska östkusten och över 
Östersjön ned mot Bornholm och Oders mynning, 
dels norrut upp längs Helge ås dalgång och vidare 
längs med Lagans sträckning upp mot Vättern 
samt ut mot södra Halland och Västerhavet. Dess
utom har med största sannolikhet vattenvägen
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längs med Blekinges och Smålands kuster knutit 
samman Vætland med långväga nätverk som 
sträckt sig norrut och österut, upp mot östra Mel
lansverige och ut mot Öland samt Gotland. Kon
taktvägar och nätverk har visserligen skiftat 
tyngdpunkt över tiden och nya centralområden 
har vuxit fram och försvunnit, men fynd av olika 
typer av metallföremål, varav vissa måste karak
teriseras som högstatusföremål, visar att Vætland 
varit ett av de betydelsefulla centralområdena i 
södra Skandinavien under hela tidsperioden.
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Den här artikelsamlingen behandlar samhällsutvecklingen i Vaetland 

under senneolitikum och bronsålder, 2300-500 f. Kr. Vaetland är en 

del av nordöstra Skåne, som var ett av centralområdena i södra 

Skandinavien under tidsperioden. Artiklarna diskuterar olika aspekter 

på det dåtida livet utifrån utseendet på landskap, bebyggelse, grav

seder, offertraditioner och hantverk. Mycket av diskussionen bygger 

på de resultat vi fick fram genom undersökningarna för väg E22, men 

också annat material har använts för att komplettera bilden. Arbetet 

har varit ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet UV Syd 

i Lund och Regionmuseet i Kristianstad.


