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förord
Att arkeologi är att söka sammanhang i det förflutna bevisas i 
denna bok ”Kustslättens mötesplatser”. Riksantikvarieämbetet 
UV Syd och Regionmuseet Kristianstad har tillsammans ge
nomfört Skånes mest omfattande samarbetsprojekt inom exp- 
loateringsarkeologi och nu befinner vi oss i slutfasen. I samband 
med Vägverkets utbyggnad av väg E22 till motorvägsstandard i 
nordöstra Skåne under 2002-2003 utfördes ett stort antal arkeo
logiska undersökningar.

Arkeologerna har arbetat tillsammans och de olika undersök
ningsplatserna har behandlats utifrån gemensamma frågeställ
ningar. Under hela projektet har det funnits en gemensam strä
van efter att utveckla intresse, kunskap och förståelse för arkeo
logi och arkeologisk kulturmiljövård i Skåne. Samarbetet har 
inneburit att våra olika kompetenser har kompletterat varandra 
på ett lyckat sätt. Vi har också arbetat i en del av Skåne som 
aldrig tidigare blivit föremål för större undersökningar. Detta 
gör att kunskaperna som skapats är mycket värdefulla för arkeo
login i nordöstra Skåne. I boken presenteras ny kunskap om den 
neolitiska perioden på Kristianstadsslätten.

För att kunna fördjupa sig i arkeologi inom E22 projektet kan 
man även läsa ”Berättelser från Vætland” en populär bok om 
grävningarna som utkom 2003 och boken ”In the Wake of a 
Woman” som berättar om de senpaleolitiska och mesolitiska 
lämningarna vid Skräbeån. Den avslutande publikationen inom 
detta samarbetsprojekt handlar om bronsålder och heter ”Vä
gar till Vætland”.

Héléne Borna-Ahlkvist Olof Hermelin
Riksantikvarieämbetet UV Syd Regionmuseet Kristianstad
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Under en vårdagsexkursion bland Nordostskånes neolitiska lämningar klättrade 
vi, författarna till denna bok, upp i utsiktstornet på Fjälkinge backe. Härifrån 
kunde vi blicka ut över stora delar av Kristianstadslätten. Mellan vattensystemen 
kring Ivö-, Oppmanna-, Råbelöv- och Hammarsjön, skådade vi ut över ett lätt 
kuperat odlingslandskap. Vi kunde se hur detta landskap bryts genom urbergsfor
mationerna som bildar markanta riktmärken i terrängen. Från vår utsiktspunkt 
på ett av dessa riktmärken skymtades i sydost ”Lilles backe” och i nordväst skönj
des Balsberget bakom Råbelövssjön. När vi vände blicken åt söder såg vi den tra
fikplats som idag jämnat det som en gång var Hunneberget - en av kustslättens 
mötesplatser och navet i regionens mellanneolitiska samhälle (fig. 1).

Havet stod under yngre stenålder flera meter högre än idag och en stor del av 
landområdena kring sjösystemen låg då under vatten. De marker som nådde över 
vattenytan bildade ett öppet skärgårdslandskap med goda förutsättningar för 
både jakt och fiske, odling och bete. Namnet Villands härad - eller Vätland (Wet- 
landi) som det tidigare kallades - anspelar på de stora sjöarna och våtmarkerna. 
I skriftliga källor från början av 1100-talet förekommer namnet som benämning 
för landområdet mellan Hammarsjön och Ryssberget nordost om Ivösjön (Carlie 
8c Lagerås 2003:14). Hunneberget hade inte bara en central placering i stenål- 
derslandskapet, vilket framgår av megalitgravarnas placering i söder och norr, det 
låg också strategiskt. Höjden var omgärdad av våtmarker, nästan som en ö med 
god utsikt över havet och skärgården i söder (fig. 2). I denna bok har vår ambition 
varit att beskriva stenåldersmänniskans liv och miljö i denna bygd, främst med 
utgångspunkten i de arkeologiska resultaten från Hunneberget.

Idag är de flesta forskare överens om att neolitikum inte bara betydde ett nytt 
inslag i ekonomin utan var ett helt nytt sätt att ordna såväl den sociala omvärlden 
som naturmiljön. Den nya ideologin handlade om att behärska rummet och tiden 
och domesticering av växter och djur var en del av denna kontroll där odling och 
boskapsskötsel innebar en omvandling av landskapet. Så småningom konstruera
des inom vissa regioner monument som ytterligare dominerade landskapet och 
vilka skapade ett beständigt förhållande mellan tid och rum. För första gången 
görs större ingrepp utanför själva bosättningen och odlingsytorna. Förekomsten 
av bosättningar, megalitgravar, offer- och kultplatser visar att nordöstra Skåne 
var en av dessa centrala regioner under neolitikum. Trots de många lämningarna 
har denna del av Skåne emellertid inte varit föremål för lika omfattande forsk
ningsinsatser som de neolitiska bygderna i södra och västra delarna av landska
pet. Utbyggnaden av E22: an gav oss nu tillfälle att göra en omfångsrik studie av 
detta områdes neolitikum.

De arkeologiska undersökningarna under år 2002 berörde utbyggnaden av 
delsträckor Kristianstad-Fjälkinge och Gualöv-Bromölla (Eg. 3). Den stora neo
litiska plats som blev föremål för undersökning var således Hunneberget på del
sträckan Kristianstad-Fjälkinge. Även vid Hammar, på samma delsträcka, fram-
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Fig. 1. Vy från Fjälkinge backe. Foto Thomas Hansson. 
Wiew from Fjälkinge Backe.



Balsberget

Fjälkinge backe

Lilles backe

Hammar

□ Boplats 
A Megalitgrav 

I——I Våtmark 
Hl Undersökningsområde

Fig. 2. Delar av Vätland som det kan ha sett ut under yngre stenålder. 
Parts of Vätland as it looked during the Neolithic.

kom ett neolitiskt fyndmaterial som tidsmässigt kompletterar Hunneberget. Yt
terligare en del av lokalerna (Gualöv, Södergård, Årups Norrevång och Årup) 
kunde bidra med information till den paleoekologiska studien kring landskapsut- 
vecklingen under neolitikum (fig. 3).

Inför de omfattande arkeologiska insatserna inleddes ett samarbete mellan Riks
antikvarieämbetet UV Syd och Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne för att dra nytta av varandras specialkunskaper och resurser. Detta samar
bete fortsatte i arbetet med de vetenskapliga publikationerna.

Redan vid det inledande utredningsarbetet framstod Hunneberget som en spe
ciell plats. De första inventeringarna gav rikliga resultat i form av slagen flinta och 
keramik. Vid de kommande undersökningarna påträffades ett flertal lämningar,
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Fig. 3. Delsträckorna Kristianstad-Fjälkinge och Gualöv-Bromölla. Platser som omnämns i 
texterna är markerade på kartan.
The Kristianstad-Fjälkinge and Gualöv-Bromölla stretches of the highway. Places mentio
ned in the texts are marked on the map.

omfattande kulturlager, gravar och rikligt med neolitiska fynd bland annat ett väl 
bevarat djurbensmaterial.

Materialet från Hunneberget var stort och varierat samt lämpade sig väl som 
utgångspunkt för att diskutera flera övergripande och specifika problem inom 
sydskandinavisk stenåldersforskning. Det centrala målet med vår studie som re
sulterat i boken ”Kustslättens mötesplatser” har varit att studera platsens funk
tioner och organisation för att förstå hur den har fungerat både internt och i sin 
omgivning. Ett annat primärt syfte var att undersöka hur olika funktioner och 
därmed Hunnebergets betydelse varierat och förändrats över tid.

Kustslättens mötesplatser omfattar två block. Det första blocket utgörs av 
platsspecifika beskrivningar och tolkningar. I denna del presenteras inledningsvis
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Tidsperiod Okal. BP Kal. BC Kulturer
TNI 5100-4800 3900-3500 Äldre trattbägarkultur
TN II-MNA II 4800-4400 3500-3000 Mellersta trattbägarkultur
MNA III-V 4400-4250 3000-2800 Yngre trattbägarkultur/Gropkeramisk 

kultur
MNB 4250-3900 2800-2350 Gropkeramisk kultur/Stridsyxekultur
Tabell I. Periodindelning. 
Periodization.

utgrävningsmetodiken och dokumentationsförfarandet. I de följande kapitlen 
studeras keramik-, flint- och benmaterialet som relateras till anläggningar i rums
liga och kronologiska analyser. I bokens andra del vidgas de kulturella och geo
grafiska perspektiven. I det neolitiska landskapet i områdena kring Vätland fanns 
det ett flertal platser med olika betydelser och funktioner - bosättningar, gravar 
och offermiljöer - som var och en representerar en del av samhällslivet men som 
tillsammans ger en mera komplett bild av människans dagliga, säsongsvisa och 
årliga verksamheter. I en studie som strävar efter att förstå relationen mellan dessa 
platser ur ett såväl synkront som diakront perspektiv kan en bild av den tidig- och 
mellanneolitiska samhällsorganisationen erhållas. Slutligen kommer det neolitis
ka Vätland att sättas in i ett vidare skånskt perspektiv.

I artikeln ”Lager som talar” presenterar Ivan Balic de neolitiska lämningarna 
på Hunneberget. Framför allt diskuteras begreppen kulturlager och stratigrafi. 
Det är främst inom medeltidsarkeologi och vid undersökningar i städer och på 
bytomter som man påträffar komplexa stratigrafiska miljöer. Det är därför natur
ligt att den metodiska utvecklingen samt tolkningsdiskussionerna huvudsakligen 
skett inom dessa områden. Vid förhistoriska undersökningar påträffas sällan stra- 
tifierade kulturlager och att arbeta med dessa är oftast svårt. Just på grund av 
dessa faktorer är det viktigt att kontinuerligt föra metod- och tolkningsdiskussio
ner kring förhistoriska kulturlager så att deras informationspotential bättre kan 
förstås och rätt insatser sättas in. Med utgångspunkt från resultaten från Hunne
berget kommer den grundläggande synen på kulturlager, dokumentations- och 
undersökningsmetoder att presenteras. Ivan Balic gör också en jämförande analys 
av de undersökningsmetoder som användes i samband med de neolitiska under
sökningarna inom Västkustbaneprojektet.

I Björn Geddas artikel ”Neolitisk paleoekologi” presenteras resultat från de pa- 
leoekologiska undersökningarna vid såväl den nordöstra (Gualöv) som den sydväs
tra (Fjälkinge) delen av undersökningsområdet för E22: ans utbyggnad. Målet är 
att visa på hur landskapets olika delar kan ha gestaltat sig och utvecklats under 
neolitikum samt att ge en bild av den lokala ekonomin och hur människan påverkat 
landskapet. Förutom de nya resultat som framkommit i dessa undersökningar ges
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en översikt över landskapets och jordbrukets neolitiska historia i aktuella och i 
jämförbara områden.

Ola Magnells bidrag ”Djuren och människan” är en analys av skelettlämning
ar från djur och människor som levde på och omkring Hunneberget. Studien av 
det osteologiska materialet syftar dels till att förstå Hunnebergets funktion, dels 
till att belysa kosten och djurhållningens betydelse under tidig- och mellanneoliti- 
kum i ett större regionalt sammanhang. Hunnebergets osteologiska material har 
endast några få motsvarigheter i Skandinavien med avseende på mängden bevarat 
benmaterial som kan knytas till slutna neolitiska boplatskontexter.

I Ivan Balićs och Bo Knarrströms artikel ”Ben - om föremål och hantverk” dis
kuteras benredskapen, avfallet och flintverktygen för att skissa en bild över hur 
det neolitiska benhantverket kan ha tett sig. Eftersom det i stort sett saknas regi
onala neolitiska jämförelsematerial vad det gäller just hantverksavfall gör de en 
jämförande analys på medeltida material.

Bo Knarrström har i sin studie ”Flinthantverket” analyserat flintorna från de 
neolitiska bosättningarna och aktiviteterna på Hunneberget med syftet att få 
fram teknologiska profiler och redskapsfunktioner.

I artikeln ”Den neolitiska keramiken” presenterar Anna Lagergren det omfat
tande keramikmaterialet som framkom på Hunneberget. Hon redogör för de fa
ser som finns representerade och diskuterar också varför andra faser saknas i ma
terialet. Studien bidrar med information om vad keramiken kan säga om platsens 
olika funktioner. Dessutom får vi en beskrivning av skillnader och likheter i ke
ramikmaterialet med andra delar av Skåne.

Som ett komplement till studien om kärlformer, dekorer och i viss mån datering
ar och kontexter har analyser av keramiska tunnslipar utförts från Hunneberget och 
Hammar av Torbjörn Brorsson. I hans artikel ”Keramiken - en teknologisk under
sökning” får vi bl.a. veta om keramiken är lokalt framställd eller transporterad dit 
från andra lokaler och hur de olika kulturernas kärlgods förhåller sig till varandra.

I Anders Edrings artikel ”Berget i backens skugga” knyts trådarna samman. 
De olika konstruktionerna på Hunneberget diskuteras och tolkas. Han studerar 
också den tidig- och mellanneolitiska perioden på Kristianstadsslätten. Trots de 
många lämningarna har nordöstra Skåne inte varit föremål för lika omfattande 
forskningsinsatser som de neolitiska bygderna i södra och västra delarna av land
skapet. Även om enstaka platser undersökts och diskuterats har ingen samman
ställning som behandlar traktens bebyggelse- och samhällsorganisation som hel
het tidigare gjorts. I Berget i backens skugga sätts fornlämningarna på Hunneber
get därmed också in i ett arkeologiskt sammanhang.

Förhistoriska kulturella grupperingar har sällan haft klart definierade gränser - 
varken geografiska eller mentala - även om de kan associeras till ett bestämt områ
de. I den avslutande artikeln ”Neolitiska relationer” av Magnus Andersson stude
ras de arkeologiska resultaten från Hunneberget och Kristianstadslätten utifrån ett
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vidare geografiskt perspektiv. En jämförelse görs med andra välundersökta delar av 
Skåne. En stor del av studien ägnas åt de olika kulturella formerna under mellan- 
neolitikum - relationen mellan trattbägar-, stridsyxe- och gropkeramisk kultur.

För att underlätta förståelsen av olika neolitiska tids- och kulturbegrepp pre
senteras här en tabell (tab. 1) som visar vilken indelning vi följer i denna bok. Det 
är naturligt att övergången mellan dessa sk. perioder måste bli flytande. En del av 
yxtyperna och olika keramikornamentiker kan förekomma i mer än en period. 
Det gropkeramiskt influerade fyndmaterialet som dokumenterats tycks förekom
ma under såväl sen MNA som åtminstone under den första delen av MNB - tyd
liga gränser existerar inte. I föreliggande arbete kommer 14C-dateringar att redo
visas i okalibrerade värden. De kalibrerade värdena anges inom parentes eller i ta
bell inom respektive artikel.

summary
the land of waters

North-east Skåne is one of the Neolithic core areas in south Sweden. Knowledge 
of Neolithic settlement and its development here is still limited, however. There 
has been no synthesis of the region’s Neolithic society comprising all the catego
ries of remains, of the kind performed for the areas in the south-west and south
east parts of the province. In connection with the expansion of the E22 highway 
an excavation was conducted in autumn and winter 2002 at Hunneberget, a site 
with extensive remains from the Early and Middle Neolithic. The excavation gave 
us archaeologists an opportunity to conduct a study of the organization of an Ear
ly and Middle Neolithic settlement based on the archaeological material from 
Hunneberget. This book is also an attempt to place Hunneberget in a larger ar
chaeological context by studying the Neolithic in the whole region in north-east 
Skåne - the Kristianstad plain. This archaeological project has been run in coope
ration between the Southern Excavations Department of the National Heritage 
Board and the Regional Museum of Kristianstad.

referenser
Björk, T., Borna-Ahlkvist, H., Edring, A. &c Stark, K. 2002. E22 Kristianstad.Fjäl- 

kinge. Arkeologisk utredning steg 1. RAÄ UV Syd & Regionmuseet Kristianstad, 
rapport 2002:17

Carlie, A. & Lagerås, P. 2003. Vætland - landet som omslöts av vatten. I: Carlie, A. 
(Red.). Berättelser från Vætland. En arkeologiska resa längs E22 i Skåne. Riks
antikvarieämbetet UV Syd & Regionmuseet Kristianstad, 14-21.
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Begreppen kulturlager och stratigrafi inom den nordiska arkeologin leder oftast 
tanken till medeltidsarkeologi och undersökningar i städer och på bytomter. Det 
är också under dessa omständigheter som man oftast påträffar komplexa strati- 
grafiska miljöer och det är därför naturligt att den metodiska utvecklingen samt 
tolkningsdiskussionerna huvudsakligen skett inom dessa områden.

Vid förhistoriska undersökningar påträffas sällan stratifierade kulturlager och 
att arbeta med dessa är oftast svårt. Förutsättningarna är i regel dåliga eftersom 
tidens tand och modernt jordbruk vanligtvis har skadat stratigrafin, ofta till den 
grad att bara ett lager utan synliga stratigrafiska skiljen återstår. Detta innebär 
att arkeologer ofta närmar sig förhistoriska kulturlager med viss försiktighet och 
osäkerhet om hur de ska värderas, undersökas, dokumenteras och tolkas. Till det
ta bidrar inte sällan även en osäkerhet i hur lager uppstår, vad de representerar 
och vilka mekanismer som varit verksamma vid nedbrytningen. Just på grund av 
dessa faktorer är det viktigt att kontinuerligt föra metod- och tolkningsdiskussio
ner kring förhistoriska kulturlager så att deras informationspotential bättre kan 
förstås och rätt insatser sättas in.

Denna artikel kommer att ta sitt avstamp i undersökningarna av de förhisto
riska lämningarna på Hunneberget (fig. 3, Andersson 6c Balié, denna voym) som 
genomfördes under slutet av år 2002. Platsens goda bevaringsförhållanden och 
rika kulturlagerbild sågs redan tidigt som viktiga faktorer för förståelsen av loka
len. Det ansågs därför viktigt att knyta personal till projektet som hade erfaren
het av att arbeta med och dokumentera kulturlager. Den grundläggande synen på 
kulturlager, dokumentations- och undersökningsmetoder kommer att presente
ras. Därefter följer en övergripande beskrivning av kulturlagren på Hunneberget 
- vad de representerar, hur de uppstått och hur de brutits ned. Undersökningarna 
av de neolitiska lämningarna som genomfördes i samband med utbyggnaden av 
västkustbanan kommer att diskuteras. Vid dessa fanns ett annat synsätt beträf
fande hur förståelsen av platserna skulle uppnås. Hunneberget, tillsammans med 
Västkustbaneprojektet (VKB) kommer att utgöra ett underlag för en diskussion 
om grundläggande synsätt på kulturlager, dokumentationsmetoder, undersök
ningsmetoder samt prioriteringar. Målet med diskussionen är att utvärdera de oli
ka syn- och arbetssätten så att förståelsen kring hur kulturlager ska värderas, un
dersökas, dokumenteras och tolkas kan bli större.

hunneberget och dess förutsättningar
De fysiska förutsättningarna inför undersökningen var mycket skiftande. På 
sina ställen fanns upp till en meter tjocka kulturlager medan andra områden var 
skadade av odling ända ned i alven. Detta, tillsammans med de ekonomiska för
utsättningarna, var de viktigaste faktorerna som påverkade planeringen inför
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Fig. 1 Grävning i 2x2 m rutor. Foto RAÄ. 
Excavating 2x2 m squares.

slutundersökningen. Dessutom styrdes frågeställningar, metoder och priorite
ringar även av faktorer såsom tidsfrist, årstid, tillgång på personal och tillgänglig
het till området. För att kunna uppnå målsättningarna prioriterades därför un
dersökningarna av kulturlager. Bedömningen gjordes att en så stor del som möj
ligt av lagren skulle undersökas för att försöka få en så komplett bild som möjligt. 
Detta kunde genomföras genom att variera utgrävningsmetoden för olika delar av 
kulturlagren. Särskilda grundläggande prioriteringar gjordes efter den inledande 
avbaningen av matjorden. Några områden öronmärktes för noggrannare under
sökningar medan andra bedömdes som mera lämpade för undersökning med ma
skin. Dessa prioriteringar var flexibla och anpassades efter hand. Kulturlagren 
undersöktes utifrån de kontaktytor utan artificiella nivåer som kunde observeras. 
Huvudsakligen grävdes och dokumenterades lagren i 2x2 m stora rutor (fig. 1). 
Denna storlek har visat sig vara väl lämpad för undersökningar av kulturlager ef
tersom en större yta blottläggs så att variationer och förändringar framträder tyd
ligare. Det är också en ergonomiskt bättre yta att jobba med eftersom arbetsut
rymmet liksom flexibiliteten vid arbetet blir bättre.
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den teoretiska synen på kulturlagers 
uppbyggnad och dokumentation

Den grundläggande synen på kulturlager är att de utgör människoskapade depo
sitioner. Deras tillkomst, placering och utseende är resultatet av mänskliga aktivi
teter och därmed social interaktion (Sarnäs 1991). Detta innebär att stratigrafi 
som utgörs av kulturlager är i förlängningen att betrakta som materiell kultur el
ler socialt skapad materia på samma sätt som artefakter. Kulturlager kan alltså 
beskrivas och tolkas såsom materiella objekt tillkomna genom sociala handlingar 
i det förflutna. Ett stratigrafiskt förfarande syftar till att närmare försöka förstå 
den handlande människan.

Tolkningarna av mänskligt handlande omfattar tre nivåer. Den första utgör 
själva handlingen. Den andra omfattar uppfattningen av handlingen i en social 
struktur och den tredje en föreställning hos den tolkande om historien (Larsson 
2000). För att handlandet ska kunna förstås utan att nyttomaximerade funktiona
listiska förklaringar behöver tillgripas måste handlingen ses som en integrerad del 
av de sociala strukturerna. Ett belysande exempel kan avfallshanteringar på bo
platser vara. Om inga sociala eller praktiska begränsningar finns kan avfall släng
as hur som helst på en boplats. I andra fall är avfallsdeponeringen begränsad till 
område där avfallet inte ”stör” och där det finns plats. Det finns alltså sociala 
strukturer eller rent praktiska skäl som reglerar var avfallet kan och inte kan släng
as. Exempelvis kan avfallet läggas i öppna gropar, i svackor eller i strandzonen. 
Strukturen av handlingen blir då mera indirekt uttryckt genom frågor om varför 
gropar, svackor och strandzonen utgör accepterade avstjälpningsplatser samt var
för det finns gropar som kan stå öppna just på dessa platser. Genom att analytiskt 
försöka förstå aktören och strukturerna finns det möjligheter att greppa regel
bundna kollektiva handlingar och livsvillkor. Naturligtvis är alla handlingar inte 
avsiktliga. Avfall kan till exempel tappas. Men även denna till synes slumpmässiga 
handling kan förstås genom att rörelsemönster inom den sociala strukturen beak
tas. Avfallet har varit på väg till en plats där det kan deponeras och därmed har 
denna slumpmässiga deponering en begränsning i var den kunnat hamna.

Den enskilda stratigrafiska enheten i det objekt vi undersöker, oavsett av vil
ken typ, utgör arkeologins minsta analytiska byggsten och utgör grunden för vi
dare analyser samt tolkningar (Harris 1979). Denna enhet representerar och är 
resultatet av en handling. Vid undersökningar som berör långa tidsperioder kan 
dessa uppgå till en stor mängd varför det är nödvändigt med ytterligare bearbet
ning för att få en översiktlig presentationsform (Larsson 2000). Tolkningarna i en 
stratigrafisk metod görs utifrån de enskilda enheterna i en rörelse nerifrån och 
upp, både avseende kronologi och komplexitet. Förståelsen av kulturlager och 
stratigrafi omfattar tre led: konstruktion, dekonstruktion och rekonstruktion. 
Det första ledet utgör handlingen och processen som skapade den stratigrafiska
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sekvensens karaktär och utseende, så som den påträffas vid undersökningstillfäl
let. Dekonstruktionen avser de arkeologiska undersökningarna då sekvensen 
plockas ned i sina beståndsdelar. Slutligen utgör rekonstruktionen bearbetningar 
och tolkningar som omvandlar den arkeologiska lämningen till exempelvis skrift, 
ritningar och stratigrafiska relationsscheman (Gardelin m.fl. 1997).

Idealt sett utgör varje stratigrafisk enhet resultatet av en handling men i prak
tiken är det ofta inte så. Istället representerar den en typ av handlingar, en aktivi
tet. Denna har ett påbörjande, ett pågående (som kan utgöra upprepade handling
ar) och ett upphörande (Welinder 1992).

Alla stratigrafiska enheter hänger ihop i en sekvens, en dubbelriktad händelse
kedja där äldre enheter sätter förutsättningar och påverkar nästföljande enheter, 
som i sin tur inverkar på de tidigare enheterna. Inga handlingar förekommer iso
lerat utan ingår i ett sammanhang. Ett stratigrafiskt synsätt innebär alltså en sam- 
manhangsförståelse där den enskilda stratigrafiska enheten, i sitt sammanhang 
och i relation till övriga enheter, blir en tolkad samt begreppsligt definierad stra
tigrafisk enhet, ofta kallad en kontext (Larsson & Johansson Hervén 1998). Stra
tigrafiska enheter kan fungera som registreringsenhet för fynd utan att man behö
ver ta ställning till avsikten bakom deras tillkomst eller tillskriva dem någon själv
ständig betydelse. Begreppet ”kontext” uttrycker en strävan efter att förstå i vilket 
sammanhang objektet eller handlingen ska ingå i (Larsson & Johansson Hervén 
1998). Kontexten ges rollen som det materiella objektet av en handling som bär 
på handlingens avsikt och dess sociala betydelse. Dokumentationen kan inte an
ses vara avslutad förrän en tolkning gjorts och omvandlingen från stratigrafisk 
enhet till kontext tydliggjorts (Larsson 2000).

Människoskapad stratigrafi kan omvandlas till kunskapsobjektet arkeologisk 
stratigrafi. Hur framgångsrikt detta kan göras beror naturligtvis på bevaringsför- 
hållanden. I vissa situationer då bevaringsförhållanden är sådana att någon stra
tigrafi inte kan återskapas är det fruktsamt att utgå från att stratigrafi funnits och 
sedan försöka förstå varför den inte är bevarad. Därefter kan man anpassa under
sökning och dokumentation till rådande omständigheter (Rankama 2000).

resultat
Vilka resultat gav då satsningen på att undersöka kulturlager? Något förenklat kan 
man säga att platsen Hunneberget kan delas upp i fyra tydliga faser: tidigneoliti- 
kum (äldre trattbägarkultur), mellanneolitikum (yngre trattbägarkultur), senneoli- 
tikum/äldre bronsålder och yngre bronsålder/äldre järnålder. Varje fas karakterise
ras av olika brukande av platsen. Lörändringarna över tid av Hunnebergets bety
delse och funktion speglar också förändringar i samhället och landskapsutnyttjande, 
vilket har gjort det möjligt att studera landskapet runt undersökningsplatsen i ett
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nytt ljus. Undersökningarna visade också på en huvudsakligen stadig kontinuitet 
på platsen, med undantag för perioden mellan äldre- och yngre trattbägarkultur. 
Lämningar från denna period påträffades inte vid undersökningarna.

tidigneolitikum

De tidigneolitiska lämningarna var koncentrerade till den norra delen av under
sökningsområdet (fig. 2). De bestod huvudsakligen av kulturlager påträffade i 
svackor och ett område med boplatslämningar i form av stolphål, golv- och kul
turlager. Huslämningarna låg på Hunnebergets östsluttning, strax nedanför krö
net. Här påträffades två kulturlager (140, 141) som tydligt skiljde sig från övriga 
i området genom sin sotiga färg och sitt mycket rikliga fyndmaterial bestående av 
keramik, ben och flinta. Lagren bestod av lämningar efter flera olika aktiviteter 
och konstruktioner såsom raseringar, olika boplatsanknutna aktiviteter, avfall 
och golv.

Det äldre av de två lagren (140) uppvisade kompakta partier som sannolikt ut
gjorde resterna efter jordgolv men också partier i vilka stående fynd påträffades. 
Detta visar att dessa delar av lagret har avsatts hastig eller omdeponerats. En rim
lig tolkning är att det rör sig om utslängt avfall och jord på boplatsen som man helt 
enkelt har flyttat på i samband med olika aktiviteter. Det andra lagret (141) inne
höll en stor andel raseringsmaterial i form av bränd lera och lerklining. Detta skvall
rar om att en byggnad på platsen har rivits eller blivit förstörd. Eftersom inga ho
mogena rivningslager påträffades är det rimligt att anta att platsen röjts av eller stä
dats upp. I detta lager fanns säkert också inslag av avfalls- och aktivitetslager, 
liksom i det första. Endast någon meter väster om de tidigneolitiska kulturlagren 
undersöktes delar av ett lergolv (133). Det hade ingen direkt fysisk relation till de 
andra tidigneolitiska lagren men överlagrades av ett mellanneolitiskt lager (135) 
som i sin tur överlagrade alla tidigneolitiska lager på boplatsytan. Tillsammans 
med keramikfynd daterar detta lergolvet till tidigneolitikum. Golvet var delvis vär- 
mepåverkat och innehöll inslag av bränd lera och lerklining medan sot och träkol 
saknades. Sannolikt har byggnaden, i vilket lergolvet ingått i, inte förstörts genom 
brand. De värmepåverkade delarna kan utgöra spåren efter en uppbyggd eldstad. 
Bevaringsförhållandena på denna del av Hunneberget har varit relativt goda. Vis
serligen var delar av lagren förstörda genom odlingsaktiviteter, främst i de västra 
och södra delarna, men de återstående kulturlagren uppvisade fortfarande en viss 
stratifiering och ett benmaterial som var välbevarat. De mellanneolitiska aktivite
terna på platsen har till en viss del påverkat de äldre lagren, vilket omdeponerade ti
digneolitiska fynd visar. Genereringen av mellanneolitiska kulturlager har emeller
tid bildat ett lock som skyddat de äldre lämningarna mot senare tiders aktiviteter.

De tidigneolitiska lagren på boplatsområdet representerar en längre tidsperiod 
med lämningar efter flera generationers bebyggelsekonstruktioner med tillhörande
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136/139

Hus 16 Hus 19
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IHi Stolphål i hus

Fig. 2. Planritning över tidigneolitiska kulturlager och konstruktionslämningar. 
Vian of Early Neolithic cultural layers and remains of structures.

aktiviteter. Husen på platsen (A16, Al9) har sannolik varit av Mossbytyp med 
lerklinade väggar och jord- eller lergolv (se Edring, denna volym).

I en större svacka öster om huslämningsområdet påträffades tjocka kulturla
ger (143, 145). De bestod till en stor del av utslängt avfall och sand som eroderat 
ned. Det äldsta lagret (145) utgjordes huvudsakligen av naturligt avsatt sandig 
gyttja, som bildats då svackan var vattenfylld, samt utkastat avfall. En studie av 
det litiska materialet har visat att andelen redskap var högre medan andelen av
slag var markant lägre än jämfört med lagren uppe vid bebyggelsen (Knarrström, 
denna volym). Slitspårsanalyser har visat att en betydande andel av redskapen har 
använts vid bearbetning av horn och ben. Keramikmaterialet uppvisade däremot 
i stort sett samma karaktär som övriga tidigneolitiska lager med undantag av en
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högre fragmenteringsgrad (Lagergren, denna volym). Detta kan indikera att ma
terialet är sekundärt deponerat. I den djupaste delen av svackan påträffades ett 
hundkranium, första och andra halskotan samt flera överarmsben från nötboskap. 
Den andra kotan uppvisar ett skarp brott vilket indikerar att djurets huvud med
vetet skiljts från kroppen (Magnell, denna volym). Dessa fynd bör tolkas som of
ferfynd. Hundskallar har påträffats på andra neolitiska offerplatser i våtmarks- 
miljö (Nilsson & Nilsson 2003).

Det yngre tidigneolitiska lagret i svackan (143) bestod till största delen av ut
kastat avfall vilket utgör en markant förändring i jämförelse med det äldre. Svack
an tycks inte längre vara vattenfylld och den ökade mängden avfall kan kanske 
förklaras med att bebyggelsen krupit närmare svackan som på detta sätt blir en 
naturlig avfallsplats. Även detta keramikmaterial uppvisade en högre grad av 
fragmentering.

Lagren i svackan var relativt bra bevarade. Nedbrytningsprocesserna var na
turligtvis långt gångna men inverkan av senare tiders aktiviteter var begränsade. 
I princip finns inget tidigneolitiskt material från detta område omdeponerat i yng
re lager vilket visar att inga omfattande aktiviteter förekom här, fram till den tid
punkt då svackan fylldes ut och utjämnades under mellaneolitikum.

Strax norr om bebyggelseområdet påträffades en mindre svacka och i den flera 
tidigneolitiska lager. Det äldsta lagret (139) bestod huvudsakligen av vattenavsatt 
material vilket visar att sänkan var vattenfylld under denna tid. I detta lager fanns 
kulturpåverkan i form av keramik, flinta och djurben. Det rör sig inte om återkom
mande utkast av avfall utan snarare slumpvisa mindre deponeringar. Svackans 
norra sida var helt täckt med otaliga små fördjupningar som sträckte sig från kan
ten ned längs sidan (146). Dessa har tolkats som spår efter större djur, troligen 
tamboskap, som gått ned i svackan för att dricka. I trampspåren påträffades tidig- 
neolitisk keramik och flinta. I vattenhålet återfanns även en offerdepå (fig. 3). Den 
bestod av tre skrapor och ett skrapämne som var lagda ovanpå varandra. Skrap- 
ämnet var placerat under de välformade skraporna. Utöver dessa påträffades ock
så flera avslag som direkt kunde knytas till tillverkningen av skraporna. Detta pe
kar på att de tillverkades i syfte att offras på platsen. I svackan påträffades också 
ett yngre tidigneolitiskt kulturlager (136) som bestod av utkastat avfall och erode- 
rad sand. Detta lager har troligen uppkommit i samband med att bebyggelsen kom
mit närmare svackan. Boplatsaktiviteterna medförde en ökad erosion och att avfall 
har dumpats i svackan då den nu ligger i närheten av boplatsen.

Ett tiotal meter österut påträffades ännu en svacka. I den undersöktes ett tidig
neolitiskt lager (130) som var naturligt avsatt med kulturpåverkan i form av kera
mik, flinta och djurben. Liksom i några av de tidigare fallen rörde det sig om små 
mer slumpartade deponeringar. Lagret bestod silt/fin sand som avsatts i vatten under 
en längre period då svackan varit vattenfylld. Denna svacka tycks ligga utanför den 
direkta boplatszonen och har bara sporadiskt påverkats av boplatsaktiviteterna.
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Fig. 3. Skrapdepå funnen i ett vattenhål. Foto Staffan Hyll. 
Hoard of scrapers found in a water hole.

En skelettgrav tillhörande perioden undersöktes också. Den var inte intakt utan 
hade grävts sönder i samband med ett stenlyft. Det fanns ytterligare tre stenlyft i 
området och en möjlig tolkning är att dessa tillsammans utgjort en dös, som gräv
des bort i samband med markarbeten under 1800- eller tidigt 1900-tal. Graven 
har 14C daterats till 4975 ±65 BP (3910-3660 kal. bc.), vilket är en tidig datering 
för en dös (Persson & Sjögren 1995). Trots att graven var störd av sentida aktivi
teter var benen välbevarade. Detta beror på den kalkhaltiga jord som finns på 
nordligaste delen av undersökningsområdet.

Fyra olika zoner av tidigneolitiska aktiviteter undersöktes. Den äldsta utgörs 
av graven som ligger på Hunnebergets nordligaste del. I detta område fanns väl
digt få indikationer på tidigneolitiska aktiviteter förutom graven. Av detta kan 
man dra slutsatsen att området ligger utanför den tidigneolitiska boplatsen och 
dess närområde. Kronologiskt sett följer därefter den stora svackan öster om hus- 
lämningsområdet följd av de andra två svackorna och kulturlagren på bebyggel
seområdet. Detta kan tolkas som att den äldsta bebyggelsen låg längre söderut 
och etablerade sig senare på den norra delen av Hunneberget. Detta kan ha skett

23



genom expansion eller som resultat av att bebyggelsen flyttat runt i området un
der en längre tidsperiod. Utöver detta påträffades, över stora delar av undersök- 
ningsytan, ett stort omdeponerat tidigneolitiskt fyndmaterial, framför allt i de 
mellanneolitiska lagren. Detta indikerar att området som brukats under tidigneo- 
litikum var omfattande och berört ett betydligt större område än vad som påträf
fade delar visar.

mellanneolitikum

De mellanneolitiska lämningarna var av en annan karaktär än de tidigneolitiska. 
Under denna period genereras flera mycket omfattande och fyndrika kulturlager 
som vid undersökningstillfället påträffades både inom det norra och södra under
sökningsområdet (fig. 4). Dessa speglar omfattande aktiviteter som gav upphov 
till en massiv uppbyggnad av kulturlager på Hunneberget. Det är svårt att sia om 
hur stor del av Hunneberget som inledningsvis togs i anspråk under perioden men 
ganska snart hade stora delar av den norra och mellersta delen börjat användas. 
Under den inledande etableringen hamnade stora mängder avfall och skräp i 
svackor och i andra låga partier på Hunnebergets östsluttning och snart var svack
orna i området uppfyllda. Detta ledde till att mikrotopografin på platsen helt för
ändrades och östsluttningen fick en jämn, plan yta. Den massiva uppbyggnaden 
av kulturlager innebar också att Hunnebergets östsluttning blev torrare eftersom 
alla sänkor och vattenhål där vatten kunde samlas och bli stående helt enkelt för
svann. Kulturlager från denna tidsperiod består huvudsakligen av tjocka övergri
pande lager utan synbara stratigrafiska horisonter och med en hög grad av omde
ponerat material, både tidig- och mellanneolitiskt. En stark bidragande orsak till 
detta kan vara platsens funktion som samlingsplats. Sannolikt har platsen an
vänds under kortare tider på året men på ett intensivt och kortsiktigt sätt. Efter
som platsen gång på gång tagits i anspråk, troligen utan någon form av precis 
rumslig organisation, har varje etablering inneburit mer eller mindre slumpartade 
ingrepp och omdisponeringar av området. Något förenklat kan man säga att när 
man kom till Hunneberget valde man ut sin plats där man etablerade sig. Kanske 
var det samma plats varje år men varje gång röjde man upp lite på platsen. Exem
pelvis kan man tänka sig att lite växter rensades bort och kanske en del avfall från 
tidigare år flyttades för att skapa en bra yta. Denna återkommande etablering och 
avröjning har bidragit till den omrörda karaktär som de mellanneolitiska kultur
lagren uppvisade. Det intensiva och kortsiktiga användandet av platsen kan också 
ha bidragit till det stora fyndmaterialet som påträffades. Säkert har mat och före
mål tagits till platsen enbart med avsikt att konsumeras här. Detta kan ha lett till 
ett mera ”slösaktigt” konsumtionsmönster än normalt.

Fem distinkta mellanneolitiska lager påträffades vid undersökningarna. Över 
det tidigneolitiska huslämningsområdet påträffades ett mörkt kulturlager (135)
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Fig. 4. Planritning över mellanneolitiska kulturlager och konstruktionslämningar. 
Plan of Middle Neolithic cultural layers and remains of structures.

med fläckvis sotiga partier. Dess karaktär var varierad med kompaktare partier 
och vertikal fyndorientering. Här fanns också ett stort omdeponerat tidigneoli- 
tiskt material men även en antydan till vertikal uppdelning. Troligen beror detta 
på att skiljet mellan de tidigneolitiska och mellanneolitiska lagren inte uppmärk
sammats vilket har lett till att de översta delarna av de äldre lagren grävdes till
sammans med de yngre. Här påträffades relativt stora mängder bränd lera och 
lerklining. Den troligaste förklaringen är att det rör sig omdeponerat material 
från de tidigneolitiska husen men det kan inte uteslutas att det finns ett samband 
med de tre runda mellanneolitiska stolpcirklarna, så kallade ”timber circles” 
(SC8, SCll, SC15), som låg i anslutning till lagret (fig. 5). Detta kulturlager var 
mycket fyndrikt och skiljer sig till karaktären från övriga lager från denna period.
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Fig. 5. Förslag till rekonstruktion av en stolpcirkel. Illustration Björn Nilsson. 
Reconstruction of a “timber circle”.
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Säkert finns det ett samband mellan dess egenskaper och läget i anslutning till 
stolpcirklarna men graden av omdeponerat tidigneolitiskt material har också på
verkat. Lagret utgjorde spåren efter flera aktiviteter som skett på platsen under 
yngre trattbägarkultur. Aktiviteterna hade säkert delvis samband med cirkelkon
struktionerna och var av sådan art att betydande delar av de äldre lagren på plat
sen omdeponerades. Nedbrytningsprocesserna var långt gångna vilket gjorde det 
omöjligt att närmare särskilja de enskilda stratigrafiska enheterna men fortfaran
de fanns ett väl bevarat djurbensmaterial.

Två kulturlager (127, 129), som härrör från den första tiden då Hunneberget 
blev en samlingsplats, påträffades i en svacka på den nordligaste delen av undersök
ningsområdet. De bestod av avfall, eroderad sand och torkad gyttja som samlats på 
botten av svackan och bidrog till att den helt fylldes igen. Vidare påträffades ett 
större lager (138/144) på den östra delen av undersökningsområdet. Det är resulta
tet av de omfattande aktiviteterna på platsen som genererade en stor mängd avfall 
och andra lämningar. En stor del av dessa hamnade inledningsvis i den stora svack
an på undersökningsområdets östra del och ganska snart var den också helt upp
fylld. Lagrets karaktär gav ett omväxlande intryck eftersom det representerade ett 
brett spektrum av olika aktiviteter under en ganska lång tidsrymd med bland annat 
ett tydligt inslag av omdeponeringar. Bevaringsförhållandena var relativt dåliga och 
ingen som helst stratifiering kunde iakttas, även om sådan säkert funnits. På den 
norra delen av undersökningsområdet påträffades ett omfattande lager (132) som 
till sin karaktär och uppbyggnad mycket liknade det ovan nämnda lagret i svackan. 
I mångt och mycket har lagren uppkommit under samma förutsättningar och speg
lar liknande aktiviteter. Vissa förutsättningar hade dock ändrats. De låglänta om
rådena på Hunnebergets östra sluttning var nu helt uppfyllda och hela ytan kunde 
tas i anspråk. Lagret uppvisade liksom de övriga ett rikt fyndmaterial med bland 
annat ett inslag av bränd lera och lerklining. Inslaget av detta material minskade 
med att avståndet till det tidigneolitiska huslämningsområdet ökade. Detta tolkas 
som ett indicium på att en stor del av detta material härrör från de tidigneolitiska 
husen och att de aktiviteter som utspelade sig på platsen var av sådan karaktär att 
en substantiell omdeponering skedde. I likhet med de andra mellanneolitiska lag
ren uppvisade lager 132 dåliga bevaringsförhållanden och ingen stratifiering.

Utöver dessa påträffades på stora delar av undersökningsområdet omfattande 
mellanneolitiska lager (131) i vilka senare tiders jordbruk bedrivits. Eftersom de 
har utsatts för en kontinuerlig påverkan under senare delarna av förhistorien, 
fram till äldre järnålder kom de att inte betraktas som neolitiska utan ses som re
sultatet av senare tiders aktiviteter.

Sammanfattningsvis kan sägas att Hunneberget under mellanneolitikum når 
sin kulmen vad det gäller aktiviteter och utnyttjande av platsen. Under denna pe
riod används platsen som en samlingsplats på vilken en mängd aktiviteter ägde 
rum såsom det alltid sker då många människor samlas på ett och samma ställe.
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Man skulle kunna måla upp en bild av en plats med en tältstad, ett myller av män
niskor och något av en marknadsstämning. Dessa återkommande aktiviteter på
gick under lång tid och med åren genererades flera omfattande kulturlager som 
också omvandlade områdets utseende.

vkb-projektet
I följande avsnitt kommer undersökningarna av de neolitiska lämningarna som 
genomfördes i samband med utbyggnaden av västkustbanan att diskuteras. Vid 
dessa fanns ett annat synsätt på kulturlager, dokumentationsmetoder, undersök
ningsmetoder samt prioriteringar. Målet med diskussionen är att utvärdera de oli
ka syn- och arbetssätten så att förståelsen kring hur kulturlager ska värderas, un
dersökas, dokumenteras och tolkas kan bli större.

VKB-projektet hade sin grund i banverkets utbyggnad av järnvägen Västkust
banan till dubbelspår mellan Kävlinge och Helsingborg under slutet av 1990-ta- 
let. Merparten av de neolitiska lämningarna påträffades på delsträckan Kävlinge- 
Landskrona i de inre delarna av Saxå-Välabäcksdalen. Här undersöktes platser 
av varierande karaktär. Det rörde sig om boplatser, offermiljöer, gravfält, yxtill- 
verkningsplatser, en palissadanläggning och ett kulthus.

Inför undersökningarna av de neolitiska lämningarna gjordes ett övergripande 
projektprogram ”Det neolitiska rummet” (Karsten & Svensson 1998). I detta for
mulerades ett antal målsättningar med anknytning till de platsspecifika förutsätt
ningarna. Tre viktiga aspekter av det neolitiska samhället lyftes speciellt fram:

• Det neolitiska lokalsamhällets framväxt, organisation och utveckling i ett na- 
turgeografiskt väl avgränsat område.

• De nyupptäckta neolitiska palissadanläggningarna - den ”andra generatio
nen”.

• Övergången mellan MNA och MNB.

På flera av undersökningsplatserna fanns mer eller mindre omfattande kulturlager 
bevarade och en gemensam metod för att undersöka dem utvecklades. Efter att 
matjorden avlägsnats med maskin ytinventerades kulturlagren och alla fynd hän
fördes till ett upprättat koordinatnät. Därefter undersöktes jämt fördelade provru
tor över ytan. I de områden där konstruktioner och aktivitetsytor påträffades ut
fördes sedan mera koncentrerade undersökningar. Alla undersökningar gjordes 
huvudsakligen i lxl metersrutor. Resterande kulturlager undersöktes extensivt 
med maskin, skiktvis i 4x4 metersrutor och fynden tillvaratogs. Den grundläggan
de metodiska tanken bakom detta förfarande var att fastställa anläggningars och 
konstruktioners funktion, inbördes relationer samt förhållande till fyndspridning
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i kulturlagren. Eftersom nedbrytningsgraden av kulturlagren förväntades vara 
hög tillmättes lagren i sig själva inget informationsvärde utan insatserna syftade 
huvudsakligen till att dokumentera fyndens horisontella läge i lagren. Priorite
ringen inom kulturlagren gjordes utifrån fyndkoncentrationer, aktivitetsytor (tol
kade utifrån fynd), anläggningar och konstruktioner. Lagren undersöktes med 
grävsked och fynden insamlades i grävsituationen. När en intressant observation 
påträffades öppnades fler rutor upp så att den kunde undersökas i sin helhet. Ex
akt förfarande varierade lite från plats till plats. För varje ruta upprättades också 
en rutbeskrivningsblankett på vilken lagrets tjocklek och andra observationer no
terades.

En övergripande genomgång av forskningen kring tidig- och mellanneolitiska 
boplatser gjordes i samband med efterbearbetningen av materialet från VKB-pro- 
jektet. Den visade att det fanns brister i problematiseringen kring boplatserna. 
Den gängse undersökningsstrategi och forskningstradition som med några få un
dantag varit rådande i södra och mellersta Skandinavien från 1960-talet fram till 
början av 1990-talet, har baserat långtgående teorier om tidig- och mellanneoli- 
tisk byggnadskultur och boplats- samt bebyggelseorganisation på undersökning
ar som varit begränsade till ytan. Fokus har legat på enskilda fyndkategorier som 
keramik och inte på boplatserna som hela strukturer. Under 1990-talet skedde en 
markant förändring av inriktningen av boplatsforskning och boplatsundersök
ningar. En ny syn på boplatserna skapades, där både detaljer och helheten beto
nades och det är i ljuset av detta som VKB-projektets neolitiska undersökningar 
skall ses. Ambitionerna var att genom ytterligare utveckling av undersökningsme
toderna Och genom att undersöka så stora delar som möjligt av boplatserna, nå en 
bättre bild av den tidig- och mellanneolitiska boplatsorganisationen och bygg
nadstraditionen (Karsten & Svensson 1998, Andersson 2003, Artursson m.fl. 
2003).

Ett av de viktigaste resultaten inom den neolitiska delen av VKB-projektet var 
den stora mängden dokumenterade konstruktioner. Dessa låg bland annat till 
grund för en total genomgång av tidig- och mellanneolitiska profana byggnads
traditioner i södra och mellersta Skandinavien. Genomgången resulterade i en ty
pologisk och kronologisk indelning av tidig- och mellanneolitiska hus och hyddor. 
Resultaten från undersökningarna innebar också att flera frågor kring boende- 
perspektivet kunde studeras. En sådan fråga berörde hur husen disponerats och 
vilken betydelse de haft för människorna som bodde i dem. Husens och boplat
serna storlek samt brukningstid diskuterades, huvudsakligen med utgångspunkt 
från tidigare material men med belysande exempel från VKB-projektet. De rituel
la aspekterna kopplade till hus och boplatser belystes genom flera exempel från 
undersökningarna på VKB-projektet. Denna studie utgick från gropar med mate
rial som tolkats som offernedläggelser samt deras placeringar på boplatserna och 
i husen under olika tider. Fortfarande kvarstår grundläggande frågetecken kring
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dessa problem men materialet bidrog till att visa på en stor variation i storleken 
och brukningstider för hus och boplatser (Andersson 2003, 2004, Artursson m.fl. 
2003, Svensson 2003).

metoddiskussion

VKB-projektet innebar att många nya idéer och metoder provades och dessa erfa
renheter kom väl till pass i E22-projektet. Vid undersökningarna på Hunneberget 
användes många av de förfaranden som tidigare visat sig vara framgångsrika i 
fältfasen inom VKB-projektet. Dock fanns vissa grundläggande skillnader, till ex
empel synen på kulturlager. Denna påverkade till stor del hur man undersökte, 
dokumenterade, prioriterade och tolkade lämningarna. Inom VKB-projektet för
väntades nedbrytningsgraden av kulturlagren vara hög vilket, som ovan nämnts, 
innebar att lagren i sig själva inte tillmättes något informationsvärde. Eftersom 
undersökningarna av lagren syftade till att identifiera och undersöka aktivitetsy- 
tor samt fyndkoncentrationer lades stor vikt vid att hitta och dokumentera fyn
dens horisontella läge i kulturlagren. Detta visade sig i de flesta fall omöjligt att 
göra eftersom ingen hänsyn togs till fyndens vertikala position. Med andra ord 
var det inte möjligt att avgöra fyndens kronologiska tillhörighet och därmed inte 
heller om de var samtida med de anläggningar eller konstruktioner som under
söktes och dokumenterades i alven.

Den grundläggande synen på kulturlagren vid undersökningen på Hunneberget 
var att de utgjorde ett direkt resultat av mänskligt handlande. Med andra ord är det 
själva lagren som speglar aktiviteterna på platsen medan fynden utgör en del av den 
totala information som finns i dem. Genom att undersöka och dokumentera lagren 
skulle en förståelse för de aktiviteter som pågått på platsen uppnås och uppställda 
frågeställningar besvaras. Detta synsätt ställer stora krav på undersöknings- och 
dokumentationsmetodiken vilket i sin tur ställer höga krav på fältpersonalen samt 
fältorganisationen. Det är också inom dessa områden som undersökningen på Hun
neberget inte nådde ända fram. Fältorganisationens administrativa del var underdi- 
mensionerad. Detta fick till följd att kontrollen av dokumentationsmaterialet i fält 
inte var tillräcklig samt att insatserna i undersökningens olika delområden inte 
harmoniserades i tillräcklig grad. Allt detta innebar att en stor arbetsinsats fick 
göras efter avslutat fältarbete med att kontrollera och registrera stora delar av do
kumentationsmaterialet.

Den valda undersökningsmetodiken liknade i stort sett den som användes vid 
VKB-projektet (se beskrivningen ovan) där den hade visat sig tillfredställande. 
Flera aspekter av den visade sig dock inte hålla måttet vid undersökningarna på 
Hunneberget. Främst gäller detta kompromisserna med själva undersökandet av 
kulturlagren i syfte att maximera den totala undersökta ytan. Användandet av 
maskin, som tidigare visat sig vara en bra metod att tillvarata fynd från stora ytor,
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fungerade också bra i detta avseende vid undersökningarna på Hunneberget. Dä
remot var metoden helt otillräcklig när det kom till att försöka få någon som helst 
uppfattning om kulturlagrens karaktär. Materialet som insamlades med hjälp av 
maskin var mycket omfattande och rikt men på grund av dess kontextlöshet val
des det bort till senare studier till förmån för andra material vars kontextuella 
sammanhang var kända. Med andra ord lades stora resurser ned på insamlandet 
av ett material, som i och för sig var omfattande och rikt, men som inte användes 
vid senare analysarbete.

Vilka slutsatser kan man då dra av erfarenheterna från dessa två stora projekt 
och deras arbete med förhistoriska kulturlager? Man kan något förenklat ställa 
upp ett par punkter kring vilka man bör fundera på angående undersökningar av 
förhistoriska kulturlager. Den första är naturligtvis vilka frågeställningar man 
har och deras kopplingar till förutsättningarna på platsen och då speciellt till kul
turlagren. Kan man rimligen få ut den information man behöver för att besvara 
de frågeställningar som är relaterade till kulturlagren? Ofta är resultaten från in
ledande undersökningar och sonderingar inte helt entydiga. Sällan är hela bilden 
känd utan man får oftast nöja sig med information som förhoppningsvis är repre
sentativ för hela området. Resultatet kan bli att man knyter stora förhoppningar 
till indicier som sedan inte håller fullt ut vilket kan medföra att resurser spende
rats till ingen nytta. Frågeställningarna hänger naturligtvis också ihop med till
gången på resurser. Även om lämningarna håller för att besvara uppställda fråge
ställningar kvarstår frågan om nödvändiga resurser finns. Att undersöka och do
kumentera kulturlager är oftast en resurskrävande arbetsinsats och genvägar samt 
halvhjärtade försök ger oftast ringa resultat. Detta leder över till nästa fråga som 
man bör fundera kring, nämligen undersöknings- och dokumentationsmetod. 
Om frågeställningarna är av en sådan karaktär att de kan besvaras utifrån ett 
fyndmaterial utan närmare förståelse av kulturlagren, kan grävmaskin med för
del användas. På så sätt kan en överblick av fyndmaterialet från en stor yta fås på 
ett effektivt sätt. Syftar frågeställningarna till att öka förståelsen av komplicerade 
förhållanden såsom boplatsstrukturer eller liknande måste man få ett grepp om 
hur kulturlagren uppstått, vilka aktiviteter som pågått på platsen och hur de för
håller sig till varandra i ett kronologiskt perspektiv. Detta innebär i praktiken att 
man måste undersöka och dokumentera varje lager var för sig, på samma sätt som 
görs enligt den så kallade ”single kontext” metodiken. Detta fungerar bara om 
det finns en iakttagbar stratigrafi. Om inte en sådan kan ses kan det vara frukt
samt att anta att en sådan funnits och undersöka kulturlagren i tunna stick för att 
på detta sätt försöka rekonstruera lagerbilden. Eftersom i princip alla undersök
ningar brottas med resursproblem, på ett eller annat sätt, måste prioriteringar i 
olika grad göras. Erfarenheterna från Hunneberget där undersökningsintensite- 
ten varierades, i syfte att maximera den undersökta ytan, visade sig inte vara en 
framgångsrik väg att gå. Istället bör resurserna koncentreras till de områden som

31



uppvisar bäst förutsättningar för att besvara frågeställningarna - ytor som ska 
undersökas och dokumenteras noggrant och utan kompromisser. På så sätt kom
mer i alla fall informationen från dessa områden att bli så bra som möjlig och där
med generera en detaljerad kunskap om just den platsen. Detta kan hjälpa oss att 
förstå mindre skeenden och även ge en inblick i del av de handlingar som männis
kor utfört på platsen. Den viktigaste resursen som finns vid en arkeologisk under
sökning är naturligtvis dess personal. Att undersöka och dokumentera förhisto
riska kulturlager, i vilken nedbrytningsgraden ofta är hög, är svårt och ställer 
höga krav på personalen om bra resultat ska kunna nås. På motsvarande sätt 
ställs krav på den administrativa delen av organisationen för att kunna ta hand 
om informationen och dokumentationen på ett effektivt sätt. Vid många stadsar- 
keologiska undersökningar, där många av de aspekter som diskuterats i denna 
text ställs på sin spets, har det visat sig fruktsamt att förlägga så mycket av den 
administrativa delen som möjligt till fältfasen. På detta sätt processas information 
och dokumentation snabbt och återföringen till ”schaktet” kan ske omedelbart. 
Likaså kan problem och felaktigheter rättas till medan omständigheterna fortfa
rande är aktuella.

Sammanfattningsvis kan sägas att förhistorisk kulturlager inte är helt enkla att 
arbeta med vilket ofta kan innebära att deras fulla potential inte utnyttjas. Många 
gånger grävs pliktskyldig bara några provrutor innan man schaktar bort dem för 
att sedan undersöka anläggningarna som blir synliga i alven. Med insikt om vilka 
förutsättningar som finns kan en bedömning göras om vilka frågeställningar som 
kan besvaras och på vilket sätt man bör ta sig an kulturlagren. Under dessa förut
sättningar kan de visa sig vara en mycket viktig informationskälla att ösa ur.

english summary
layers that speak

In Scania stratified cultural layers are seldom found by prehistoric excavations. And 
when found, they tend to be very hard to work with, due to poor preservation and 
extensive damage by modern agricultural methods. This means that archaeologists 
often approach these remains with a certain degree of caution and uncertainty as to 
how to assess, excavate and interpret them. This text will take its point of departu
re in the excavations at Hunneberget which were conducted during the latter part 
of 2002. The results of this excavation will be briefly presented together with a 
summary of the fundamental views regarding what the cultural layers represented 
and the method that was used to document them. As a comparison the excavations 
connected to the West Coast Line Project will be used. In these the fieldwork and 
analysis were guided by a different view of what cultural layers represented and 
what their potential is. Together these two projects will form the basis for a discus
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sion of how to assess cultural layers, priorities, methods of excavation and docu
mentation. The aim is to broaden the understanding of these matters so that the 
caution and uncertainty that many feel will be reduced in the future.
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Målsättningen med denna artikel är att visa på hur landskapets olika delar kan 
ha gestaltat sig och utvecklats under neolitikum samt att ge en bild av den lokala 
ekonomin och hur människan påverkat landskapet. Resultat presenteras från de 
paleoekologiska undersökningarna vid såväl den nordöstra (Gualöv-Bromölla) 
som den sydvästra (Kristianstad-Fjälkinge) delen av undersökningsområdet för 
E22: ans utbyggnad (fig. 1, Andersson & Balic, denna volym). Förutom de nya re
sultat som framkommit i dessa undersökningar ges en översikt över landskapets 
och jordbrukets neolitiska historia i aktuella och i jämförbara områden. I de neo- 
litiska kontexterna vid utgrävningarna längs E22: an har de paleoekologiska fyn
den varit mycket sällsynta. Bevaringsgraden har över lag varit relativt dålig vilket 
gjort att många av fynden inte kunnat artbestämmas. De paleobotaniska fynden 
från den neolitiska tiden kan i stort sett delas upp i grupperna vedartanalyserat 
träkol (appendix I), 14C-daterat vedartanalyserat träkol (appendix II) och förkol
nade fröer och sädeskorn (appendix III).

landskapets utveckling
När det gäller landskapets utveckling längs det aktuella utgrävningsområdet är 
det klart att det kan delas upp i tre geologiska huvudtyper. Ovanför litorinahavets 
högsta kustlinje, på moränunderlag och svämsediment, fanns under tidigneoliti- 
kum vid till exempel Flunneberget flera tusen år gamla ädellövskogar. Vid Gual- 
öv däremot fanns ovan litorinahavets högsta kustlinje glacifluvium. Där tycks det 
snarare ha växt tallskog. Till sist har vi det område mellan ca 8 och 3 meter över 
dagens havsyta som successivt kommer fram längs kusten i och med landhöjning
en (fig. 1 och fig. 3, Edring, denna volym).

Runt Hunneberget (fig. 1, Andersson & Balic, denna volym) finns det inga teck
en på att tall skulle ha funnits kvar in i neolitikum utan här har det snarare varit en 
relativt öppen ädellövsskog med inslag av mer ljuskrävande trädslag som hassel och 
troligen björk samt med al runt fuktigare gläntor i skogen (jfr Lagerås 1999:573, 
Berglund 1994:69). Redan under den första delen av tidigneolitikum sker snabba 
förändringar i landskapet. Litorinahavet som i slutet av mesolitikum steg till sin 
högsta nivå, 7-8 m över dagens havsyta, sjunker nu under ett par hundra år med 
ca 2 meter (Berglund & Björck 1994). Det som nu sker är viktigt för här utbildas 
två naturtyper med helt olika förutsättningar för boskapsdrift och odling.

Ovanför litorinahavets högsta nivå växer lövskogar som under sin flertusenå- 
riga historia, sedan tallen trängdes undan någon gång under boreal tid (t.ex. Nils
son 1964, Nilsson &c Hanlon 2006), skapat ett tjockt brunjordslager. I dessa jor
dar finns utmärkta förutsättningar för odling, svinuppfödning och skogsbete.

Nedanför litorinahavets maxinivå finns å andra sidan hela tiden förutsätt
ningar för att ta nya betes- och odlingsmarker i anspråk allteftersom havet sjunker
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Fig. 1. Kurva över strandförskjutningen i Fjälkingetrakten. Kurvan ger en upp
fattning av havsyteförändringarna under hela den postglaciala perioden och 
neolitikum i synnerhet. (Muntlig uppgift: Nils-Olof Svensson).
Time map of shore displacement in the Fjälkinge district with a shore displa
cement curve. The graph gives an idea of changes in the area of the sea throug
hout the postglacial period, especially the Neolithic. (Personal communica
tion: Nils-Olof Svensson).
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undan. Initialt är dessa områden troligen inte särskilt väl lämpade för odling. 
Jordmånen är tunn och på sina ställen känslig för störningar. Efterhand utbildas 
det emellertid högproduktiva strandängar (fig. 2) vilka ger ett högt utbyte av nä- 
ringsrikt foder (Wallin & Segerström 1993).

I ett likartat område med snabb havsytesänkning och flack terräng i Öster
botten, Finland, har man med hjälp av pollenanalys i tio lagerföljder i mossor spå
rat odlings- och bebyggelseförändringar under järnåldern (Wallin & Segerström 
1993). Man har där kunnat konstatera att bosättningar regelbundet omlokalise- 
rades mot kusten vartefter strandlinjen förflyttas. I Österbotten var de odlade fäl
ten relativt små och därmed mindre viktiga för ekonomin. Man hade istället en 
ekonomi som till största delen byggde på djurhållning samt jakt och fiske. Wallin 
och Segerström (1993) talar om en kontinuerlig bosättning på regional nivå sna
rare än på lokal nivå, där hela boplatsmönster flyttas kontinuerligt allteftersom de 
naturliga förutsättningarna för odling, bete och inte minst fiske förändras (fig. 3). 
Såväl när det gäller ben som växtrester är antalet fynd från neolitikum i Skåne 
mycket få så de tolkningar som kan ges får snarare ses som arbetshypoteser än 
tolkningar. Man kan dock, med tanke på den likartade situationen vid Österbott
niska kusten och vid Hunneberget fundera på om inte ett liknande scenario kan 
ha utspelats på de båda platserna.

Orsakerna till flyttningen har alltså varit flera men gemensamt har varit att de 
naturliga förutsättningarna har förändrats med den fallande vattenytan. När av
ståndet till stranden, fiske- och säljaktplatser förändras, förändras även grundvat
tennivån. Vid sjunkande grundvattennivå, kommer till slut de högproduktiva 
strandängarna att torka upp.

En viktig parameter att ha i åtanke är att marken hålls öppen och blir spontant 
gödslad av betesdjuren i och med betet på strandängarna. När strandängarna och 
våtmarkerna torkat ut finns här en god chans att en mycket god jordmån bildats 
som skulle ha varit utmärkt att odla. Här hade man en näringsberikad jord, utan 
besvärande rötter och dessutom med den ätliga strandrågen alldeles i närheten

Fig. 2. Strandängar är även idag bra för kreatursdrift och kan under förhistorisk tid ha betrak
tats som lättillgängliga områden som inte behöver förberedas (röjas) före användning. 1 början 
och slutet av neolitikum var det dessutom en förnybar resurs i och med att havet drog sig till
baka. Den här bilden är från en kuststräcka mellan Barsebäck och Landskrona. Foto Thomas 
Hansson.
Even today shore meadows are good for stock raising, and in prehistoric times they may have 
been regarded as accessible areas which did not need any preparation (clearance) before use. 
At the start and finish of the Neolithic, moreover, they were a renewable resource as the sea 
receded. This picture is from a stretch of coast between Barsebäck and Landskrona.
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Fig. 3. Flödeschema som försöker beskriva vegetation/markanvändning i ett landskap med 
stark landhöjning (efter Wallin, 1993:572).
Flow diagram attempting to describe vegetation/land use in a landscape with heavy uplift (af
ter Wallin, 1993: 572).

som ett uppmuntrande exempel. Något som kan tänkas ha varit attraktivt för de 
neolitiska jordbrukarna.

När det gäller området vid Gualöv har vi god hjälp av de neolitiska fynden av 
koi (appendix I och II), vilka nästan uteslutande är funna i denna nordöstra del av 
utredningsområdet. Endast två träkolsfynd kunde dateras i den sydvästra delen, 
båda från övergången senneolitikum/äldre bronsålder. De daterade kolfragmenten 
delas upp i två distinkta faser med en gräns som sammanfaller med övergången 
mellan MNA och MNB (2800 BC). Den tidiga fasen, fram till ca 2800 BC karak
täriseras av en dominans av tallkolsfragment (Pinus) och den senare fasen efter ca 
2800 BC karaktäriseras av lövträdskol och avsaknad av kol från tall. Vad som av
speglas här är uppenbarligen övergången till ett landskap som i allt högre grad är 
präglat av människan och då främst i och med en ökad djurhållning snarare än in
tensifierad odling (se Lagerås & Regnell 1999). I samband med att djurhållningen 
ökar i betydelse behövs allt större ytor för bete och i det öppna beteslandskapet 
frodas i huvudsak lövträd och buskar av olika slag (Berglund 1991). Tall förekom
mer förutom vid Gualöv och Arup mycket sparsamt i proverna från E22-an. Vid 
Arup är dock alla tallfragmenten daterade till mesolitiska lager (Gedda 2003).

Man kan också se ett samband mellan vedarter och jordarter. Som enda lokal 
vid de aktuella grävningarna är Gualöv (fig. 1, Andersson & Balic, denna volym)
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placerad på glacifluvium. Glacifluviet beskrivs i jordartskartan (Ringberg 1991) 
som sandig/blockig men är på platsen nästan ren välsorterad sand. De andra lo
kalerna i närheten, t.ex. Årup, har ett underlag som är till synes mycket lik glaci
fluviet men består av postglacial svallad sand. Skillnaden i jordart är till synes inte 
stor men även idag syns skillnaden i vegetationen. De postglaciala svallsedimen- 
ten, liksom moränunderlaget vid de sydliga undersökningsplatserna, Hammar, 
Södergård och Hunneberget, är alla till största delen jordbruksmarker eller löv
skogsplanteringar. Glacifluviet däremot, är nästan helt täckt av tallplantering.

Under början och mellersta Holocen skedde stora förändringar i skogssam- 
mansättningen i södra Sverige. Efter en lång period av tall/björk och tall/hassel 
vegetation under preboreal, ca 9500-8200 BC (Gaillard m.fl. 1996, Lagerås et al. 
2006), tränger ädellövträd allt mer in från söder och börjar konkurrera med den 
tidigare vegetationen (Nilsson 1964, Berglund 1966). Alm och ek ersätter gradvis 
tall och hassel och senare kommer även lind, ask och andra träslag. Mot slutet av 
boreal, ca 8200-5700 (Gaillard m.fl. 1996, Lagerås et al. 2006), hade de flesta 
stora tallskogar ersatts av en blandad ädellövskog (Nilsson 1964, Berglund 1966). 
Att den allmänna trenden även gäller för Kristianstadsområdet i stort visar un
dersökningar i Årup, alldeles intill Gualöv, där man vid utgrävningarna analyse
rade en torvsekvens på pollen och växtmakrofossil. Utvecklingen syns även tyd
ligt i resultaten av 14C-daterade kolfragment där de sista tallkolsfragmenten vid 
Årup är daterade till ca 6000 BC (Lagerås et al. 2006).

Möjligen är det så att under mellersta Holocen, under den tid då lövskogen 
vandrade in i Sydsverige och till stora delar trängde undan tallen (Nilsson 1964, 
Berglund 1966), kunde tallen hålla sin position i de mer näringsfattiga sandområ
dena där den har ett ekologiskt övertag gentemot andra trädslag.

Denna skillnad i skogsammansättning mellan olika platser är i så fall förkla
ringen till att neolitiskt träkol över huvud taget endast påträffats vid Gualöv. En 
tallskog har helt andra förutsättningar att brinna än en lövskog. Tallen är lättan- 
tändlig men klarar en skogsbrand ganska bra och vanligen brinner kronan och 
undervegetationen medan stammarna endast blir svedda, och står överlevande 
kvar. Genom att studera brandärr på tall har en naturlig tallskog beräknats ha en 
brandcyklisitet på mellan 50 och 100 år (Schimmel 1993). En lövskog har däre
mot beskrivits som ungefär lika lätt att sätta eld på som våt asbest (Rackham & 
Mackie 2000). I princip betyder det att människor måste ha varit inblandade för 
att lövträdskol ska påträffas.

Vad som sker under övergången mellan MNA och MNB är att man fäller tall, 
kanske för att få odlingsytor eller för att man vill förbättra betet. Med det ökade 
odlings- och betestrycket som sedan uppstår har tallen små möjligheter att återe- 
tableras. Man kan jämföra med det i många delar ganska lika landskapet runt 
Ystad. Här visar Bartholin och Berglund (1992) genom vedartsanalyser på träkol 
att ända fram till runt 300 BC förekom tall på sandiga jordar. Efter 300 BC är
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dock tallen i Ystad-området helt borta ur landskapet. Under samma tid anser Bart
holin och Berglund att de kan se en förändring i lövskogssammansättningen så till 
vida att det blir en mindre andel skuggtåliga bredbladiga trädslag som ek (Quer- 
qus), ask (Fraxinus) och i viss mån lind (Tiliä) till fördel för ljus-gynnade arter som 
björk (Betula), hassel (Corylus) och flera buskarter. Förändringen skulle där speg
la en övergång i ekonomin mot ett samhälle mer beroende av öppna arealer.

När tallen försvinner från Gualöv under övergången mellan MNA och MNB 
kan detta även vara en respons på att djurhållningen förändras och att betestryck
et ökar. Under äldre mellanneolitikum (MNA) verkar nötboskap ha varit domi
nerande (Welinder m.fl. 1998). När get och får sedan möjligen blir vanligare i 
skånsk djurhållning under MNB, ger detta inte bara ekonomiska effekter utan 
även ekologiska. Nötboskap är ganska mild mot den mark de betar på och slita
get på mark och buskar är relativt litet. Get och får däremot betar mycket närma
re marken och kan beta så nära att rötterna skadas och återväxten på gräset häm
mas. Får och getter är även effektiva när det gäller att hålla marker öppna genom 
att de håller undan skott av buskar och träd och även kan ge sig på bark och gre
nar på större buskage (t.ex. Emanuelsson 1997, Lagerås & Regnell 1999). Det 
hårdare betestrycket som får- och getdrift orsakar kan då effektivt ha hindrat 
återväxten på de känsliga områden som flygsandjordarna utgjorde.

När det gäller vad man odlade är det svårt att ge några övergripande tolkning
ar på grund av att så få fynd gjorts. I huvudsak kan man ana en viss skillnad i diet 
mellan tidig- och mellanneolitikum, med reservationen att fynden dock är för få 
för att ge statistisk signifikans åt antagandet. Från tidigneolitikum är sexradigt 
korn (Hordeum compactum) konstaterat samt ett par sädeskorn av vad som tro
ligen är brödvete (Triticum aestivum) och naket korn (Hordeum vulgare var. 
nudum). Från mellanneolitikum påträffades endast ett par sädeskorn från obe
stämt sädesslag. Inga fynd av korn gjordes tillhörande senneolitikum. Däremot 
finns tre olika vetesorter konstaterade: brödvete, emmer (Triticum dicoccum) och 
kubbvete (Triticum compactum). Den låga mängden ogräs gör att mycket lite går 
att säga om åkrarnas beskaffenhet, skötsel eller näringstillstånd.

Även sedan tidigare är ganska lite känt om den neolitiska odlingen på grund 
av att fynden är få och ojämnt spridda (Engelmark 1992, Larsson m.fl. 1992, 
Gustafsson 1995). Under hela neolitikum verkar dock naket korn tillsammans 
med emmer- och spelt-vete vara viktigast. Spelt är i dagens Europa ett ganska 
ovanligt sädesslag men har i vissa bergsområden i framför allt Tyskland och 
Schweiz odlats som huvudgröda in i våra dagar.

I detta sammanhang är det också intressant att fundera över huruvida strand
råg (Leymus arenarius), använts till föda. Strandråg växer idag på sanddyner i 
området och var troligen vanlig på sanddynerna även under neolitikum. Strand
råg har inte påträffats vid de aktuella undersökningarna men kan anses ha varit 
ett troligt tillskott i den neolitiska dieten. Sädeskornen är mindre än hos vanlig
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råg men är ändå så pass stora och lättskördade att de bör ha varit attraktiva. Det 
är känt att strandråg använts som föda på Island där den även skall ha odlats 
(Nyman 1867-68).

slutsats
Hur gick det då till när skogen öppnades upp? Kanske blir det i Kristianstadom- 
rådet lättare att förstå om vi vänder blicken mot havet och strandängarna. Här 
fanns i början av neolitikum utmärkta möjligheter att starta odling på de relativt 
nyskapade strandängarna. Om antagande att djur betade på ängarna stämmer så 
hölls de dessutom öppna och spontangödslades innan det blev tid att bryta upp 
odlingsmark. Under tidigneolitikum och senneolitikum skapas det här nya möj
ligheter för jordbruk vartefter havet sjunker undan samtidigt som det med hjälp 
av boskapsdrift blir relativt lätt att hålla de brukade markerna öppna.

Frans Vera (2000) föreslagit att skogen före människan kanske inte var så tät, 
utan snarare kan liknas vid ett parklandskap. De stora betande djuren höll mar
kerna öppna mellan skogsdungar och nya skott skyddades av hagtorn och andra 
taggiga snår. Regenerering av de öppna ytorna skedde då träden inne i ett skogs
parti blev så gamla att de föll ned. Då kunde de betande djuren komma åt de ny
bildande skotten, som här inte är skyddade av taggiga snår. Vartefter fler träd föll 
utökades ytan och en ny öppen yta skapas.

Resonemanget fungerar inte helt i Sverige eftersom pollendiagram från meso- 
litikum och tidigare på intet sätt visar på några så stora öppna områden som det 
skulle röra sig om (Nilsson 1964, Berglund 1966, 1996, Lagerås 1996). Emeller
tid kan det ha varit så här det fungerade när skogen bröts upp för jordbrukets 
skull. När en glänta skapas i skogen, kanske på grund av att ett träd faller, skapas 
det goda förutsättningar för boskapsdrift med alla de buskar och den undervege
tation som snabbt kommer att tävla om att ta den nya öppningen i besittning. 
Kanske var det så att dessa öppningar hölls permanent öppna och utökades varje 
gång ett nytt träd föll, just tack vare boskapsdriften. Man ska emellertid inte hel
ler underskatta människans förmåga att påverka och förbättra för sig själv. Kan 
man ha gått in i skogen med avsikt att skapa gläntor för bete och odling? Görans
son (1988) föreslår att man kan ha ringbarkat träd för att få ned lövbetet till 
marknivå. Curman (1993) påvisar att det är flera gånger effektivare, i fråga om 
lövmängd, att helt enkelt fälla trädet. I och med att befolkningsmängden ökade 
blev även boskapen fler och allt större ytor hölls öppna. Med den förmodade över
gången mot mer får och get ökade också trycket på skogen och behovet av lövbe
te.

Ovanstående förlopp är långsamt och flera hundra, kanske tusen, år krävs för 
att skapa ett landskap präglat av permanent öppna betesmarker och odlingsytor.
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Något som stämmer väl med tanken att jordbruket tog fart under neolitikum, en tid 
på cirka 2200 år. Förklaringen har även fördelar i och med att den inte kräver så 
stor aktiv inblandning av människan. Erövringarna kan ske dynamiskt på de stäl
len där utrymme ges, utan att vegetationen i allt för stor utsträckning behöver at
tackeras med enkla verktyg. Genom att man låter boskap beta på röjda områden is
tället för att låta dem växa igen, kan skötseln då till stora delar ske utan verktyg.

english summary
neolithic palaeoecology

This chapter concerns the evolution of landscape and agriculture during the Neo
lithic. Plant macrofossils and l4C-dated and undated charcoal identified to tree 
species have been the main sources of information, although the yields, especial
ly concerning the plant remains, have been relatively meagre. Because of this the 
conclusions of the paleoecological investigations are to some extent based on pre
viously published information. However, the current results have played vital 
parts in the way this information has been interpreted in the context concerned. 
One of the major new pieces of information is the transition from a pine forest (Pi- 
nus) to a deciduous one, at Gualöv, as late as the MNA/MNB transition (2800 
BC). This is apparent from the 14C-dated charcoal fragments (appendix 2) which 
were retrieved, mainly from the north-eastern part of the investigation area (fig. 
1). This date is some 3000 years later than the general trend in this area, which 
by pollen analysis sets this change in forest vegetation to the end of the Boreal 
(5700 BC). At the nearby site of Arup the general trend is confirmed with the 
youngest pine coal fragment dated to c. 6000 BC. The deviation from the general 
trend is hypothesized to be caused by geological differences. Whereas all the oth
er sites are situated on till or floodplain/wash deposits, Gualöv is the only investi
gated site situated on glacifluvial sediments. By examining the current forest vege
tation it is apparent that even today pine is common only on glacifluvial sedi
ments.

This paper also discusses in what manner the early farmer broke the forest in 
order to create farmland and pastures. It is hypothesized that animal husbandry 
played an important role by allowing man to keep clearances open without having 
to use tools. By cutting down trees one could both benefit the livestock with a 
high yield of leaf-fodder and successively increase one’s potential farmland. In this 
area it is also thought that the receding coastline may have played an important 
role for the early farmers. With the recession of the sea, a continual renewal of 
highly productive shore meadows is maintained. If these areas are used as pastu
res one would also have the side effect of obtaining naturally fertilized farmland, 
which would not have needed to be cleared.
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appendix
appendix I

Diagram beskrivande sammansättningen i alla vedartsanalyserade prov vilka ge
nom träkolsfragment 14C-daterats till neolitikum eller omedelbart före/efter.

The composition of all the identified wood samples which have been 14C-dated 
from charcoal fragments to the Neolithic or just before/after.

appendix II

14C-daterade vedartsbestämda träkolfragment. Diagrammet visar ålder, fyndplats 
och träslag över alla träkolsfragment som 14C-daterats till neolitikum eller ome
delbart före/efter vid utgrävningarna på Kristianstadslätten. Notera att tallkol 
endast förekommer före övergången MNA/MNB och att endast de två datering
arna från Hammar kommer från det sydvästra utgrävningsområdet.

Radiocarbon-dated charcoal fragments identified to tree species. The diagram 
shows age, find spot, and species for all charcoal fragments 14C-dated to the Neo
lithic, or just before/after, from the excavations on the Kristianstad plain. Note 
that pine charcoal occurs only before the MNA/MNB transition and that only the 
two datings from Hammar come from the south-west excavation area.

appendix III

Tabellen visar samtliga påträffade växtmakrofossil från Hunneberget som kan 
hänföras till neolitisk tid samt de fiskkotor som påträffades under växtmakrofos- 
silanalysen. Fynden är presenterade efter lager (L) (fig. 2 och 4, Balic, denna vo
lym) alternativt anläggning (A) vilka består av ett eller flera makroprov. Endast 
fyndförande lager är representerade. Dateringar representerar resultat av AMS 
14C-daterade ben från motsvarande lager/anläggning. Övriga lager är typologiskt 
eller indirekt daterade. Senneolitikum och äldre bronsålder är i denna tabell sam
manslagna eftersom lagren A2 och A6 ej är mer preciserade än så och för att det 
ej är arkeologiskt motiverat att skilja på dem. cf. är förkortning för confer (= tro
lig). *En del liknar T. compactum.

The table shows all the plant macrofossils that can be assigned to the Neolithic 
and the fish vertebrae found during the plant macrofossil analysis. The finds are 
presented by layer (L) or feature (A) consisting of one or more macrosamples. Only 
find-bearing layers are represented. Datings are results of AMS 14C-dated bones 
from the corresponding layer/feature. Other layers are typologically or indirectly 
dated. The Tate Neolithic and Early Bronze Age are combined in this table becau
se layers A2 and A6 are not dated more precisely than that and because it is not ar- 
chaeologically warranted to distinguish them. cf. is an abbreviation for confer, me
aning that the identification is probable. *Some resemble T. compactum.
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Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); lin r:4 sd: 12 intr[chron]

Tidsordning TN

Å-Hassel 5290±40BP

A - Björk 5055±40BP
G-Tall 4980±40BP
G-Tall 4880±40BP
G-Björk 4610±40BP

G-Tall 4580±40BP
G-Tall 4470±40BP
G - Tall 4310±40BP
G-Tall 4300±40BP
G-Tall 4280±40BP
G - Pommoideae 4020±40BP
v-Al 3905±50BP
, - Björk 3790±95BP

G -Asp 3780±40BP
H - Pommoideae 3580±40BP
H - Hassel 3550±40BP

G-Ljung 3410±40BP
So-Ben 3330±70BP
Å - Al 3250±40BP
1 r™

6000BC

MN SN

5000BC 4000BC 3000BC

G - Gualöv H - Hammar

Appendix II.

Sö - Södergård Å - Årup

ÄBÄ

2000BC

Tidigneolitikum 
(4000-3300 f. Kr.)

Mellanneolitikum 
(3300-2300 f. Kr.)

Senneolitikum 
(2300-1800 f. Kr.)

Äldre bronsålder 
(1800-1000 f.Kr.)

1000BC 
Calibrated BC
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Denna studie av skelettlämningar från djur och människor som levde på och om
kring Hunneberget under neolitikum har två perspektiv. Det första är riktat mot 
lokalen Hunneberget och förståelsen av bosättningens funktion medan det andra 
perspektivet syftar till att belysa kosten och djurhållningens betydelse under tidig- 
och mellanneolitikum i ett större regionalt sammanhang.

Målsättningen med den osteologiska analysen är att lyfta fram tolkningar om 
djurhållningen, jakten och fångsten, vilka tillsammans med det övriga arkeologis
ka källmaterialet från utgrävningarna utgör en pusselbit för att förstå lokalen 
Hunneberget, dess funktion och organisation. I vilken utsträckning kosten och 
djurhållningen förändras över tid under tidig- och mellanneolitikum på lokalen är 
även viktigt att lyfta fram för att förstå boplatsens utveckling.

Artfördelningen i osteologiska material kan ge en uppfattning om inriktning
en av ekonomin på en boplats och därigenom i vissa fall lokalens funktion. Bo
platser som de danska Muldbjerg I, Sølager L II och Storelyng IV är exempel på 
tidigneolitiska boplatser där vilda djurarter som rådjur och kronhjort dominerar 
med endast ett litet inslag av husdjur. Dessa boplatser har tolkats som jaktstatio
ner, dvs. lokaler som utnyttjats i samband med mer eller mindre kortvariga jakt
expeditioner (Skaarup 1973:77, Noe-Nyegaard 1995:76, Koch 2003). Förekom
sten av olika djurarter kan även ge information om i vilka biotoper människorna 
på en boplats rörde sig och från vilka de skaffade sin föda. Exempelvis kan före
komst av fiskben på boplatser lokaliserade vid ett gynnsamt läge för fiske förkla
ra funktionen av vissa boplatser.

Studier av ålders- och könsfördelning i osteologiska material kan utnyttjas för 
att tolka utslaktningen och i vilken utsträckning djurhållningen varit riktad mot 
köttproduktion eller sekundära produkter som mjölk, blod och ull.

Deponeringar av ben i särskilda kontexter, vilka indikerar rituella aktiviteter 
utifrån deras sammansättning som till exempel fynd av kompletta djurskelett, an
samlingar av skallar eller underkäkar samt människoben, kan även användas för 
att belysa andra funktioner än de som vanligtvis förknippas med ekonomi i an
slutning till boplatser.

Kunskapen om betydelsen av djurhållningen respektive fångsten och jakten av 
vilda djur under tidigneolitikum i Sydsverige är baserad på fragmentariska data 
och därför till stor del osäker, baserad på antaganden (Larsson, M. 1984:225, 
Ahlfont m.fl. 1995:161ff, Welinder 1998:93f, Andersson 2003:164ff). Djurbens- 
materialet från Hunneberget är i jämförelse med flertalet boplatser tillhörande 
trattbägarkulturen från Sverige relativt välbevarat och omfattande. På de flesta 
trattbägarboplatser från Skåne återfinns i regel endast ett fåtal ben och tänder, 
ifall något osteologiskt material finns bevarat överhuvudtaget (Dahr 1939:242f, 
Larsson, M. 1984:31, Andersson 2003:165). Saxtorp (SU 9) och Elinelund 2A är 
exempel på undantag av tidigneolitiska boplatser från Skåne med ett något mer 
omfattande benmaterial (Sarnäs & Nord Paulsson 2001, Nilsson & Nilsson
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2003). Större benmaterial finns från boplatserna Rävgrav och Hindby mosse, 
men publicerade osteologiska analyser saknas från dessa lokaler. Även i Danmark 
finns endast ett fåtal benmaterial från boplatser daterade till tidigneolitkum och 
liksom i Sverige är flertalet små och fragmentariska (Møhi 1985:209f, Nyegaard 
1985:446, Knud Rosenlund, muntlig uppgift 2003). Benmaterialet från Hunne
berget är ett viktigt källmaterial, då det bidrar till förståelsen av djurhållning och 
jakt under tidigneolitikum.

Kontinuiteten på Hunneberget med lämningar från den tidigneolitiska äldre 
trattbägarkulturen och mellanneolitikums yngre trattbägarkultur ger också ett 
unikt tillfälle att studera förändringar av kosten och djurhållningen över tid på 
samma plats inte bara i ett lokalt, men också i ett vidare sydskandinaviskt per
spektiv. Definitionen och förhållandet mellan trattbägarkultur och gropkeramisk 
kultur under mellanneolitikum har debatterats flitigt och är fortfarande omdisku
terat. En viktig aspekt av definitionen av dessa båda kulturyttringar, bortsett från 
vissa typiska artefakter, är deras ekonomi. Den gropkeramiska kulturen har gene
rellt beskrivits varit baserad på en ekonomi av jakt och fångst av främst säl och 
svin, medan trattbägarkulturen har karaktäriserats som ett jordbrukande och bo- 
skapsskötande samhälle (Malmer 1973, Welinder 1973, Carlie 1986, Persson 
1999). Ett problem med jämförelser mellan de två kulturyttringarna är deras geo
grafiskt vida spridning av utgrävda boplatser med bevarat osteologiskt material, 
vilket innebär att jämförelser görs mellan områden med olika ekologiska förut
sättningar. Lite tillspetsat har den gropkeramiska kulturens ekonomi definierats 
utifrån boplatser från i huvudsak Gotland och Södermanland medan bilden av 
trattbägarkulturens ekonomi till stor del bygger på material från Skåne och Dan
mark (Ahlfont m.fl. 1995, Welinder 1998:98ff). Hunneberget ligger i samma om
råde, endast 12 respektive 20 km från de gropkeramiska boplatserna Nymölla I 
och Siretorp. Detta möjliggör en jämförelse av de kulturella och ekologiska aspek
terna på djurhållning, jakt och fångst inom trattbägarkultur och gropkeramisk 
kultur.

benmaterialet och den osteologiska analysen
Vid utgrävningarna av Hunneberget tillvaratogs totalt 17,6 kg osteologiskt mate
rial daterat till perioden tidigneolitikum-äldre järnålder. Endast material daterat 
till neolitikum har varit föremål för osteologisk analys. Sammanlagt har 8,6 kg 
djurben analyserats varav 3,4 kg dateras till tidigneolitikum, 3,2 kg till mellan
neolitikum samt 1,1 kg till senneolitikum. Dessutom har 1,1 kg osteologiskt ma
terial från människa analyserats.

Den osteologiska studien har fokuserat på benmaterial från 18 lager och an
läggningar avsatta och bildade under tidig- respektive mellanneolitikum (fig. 2 och
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4, Balic, denna volym). Benmaterialet från nio lager och anläggningar från äldre 
trattbägarkultur har betraktats som en enhet i den osteologiska studien och är re
lativt väl daterade till senare delen av TN I och TN II utifrån keramik och 14C-da- 
teringar (se Balic, Edring, Lagergren, denna volym). De nio lager och anläggning
ar som används i studien för att belysa djurhållningen och jakten under mellan- 
neolitikum är inte lika rena från inblandning som lagren från tidigneolitkum. 
Huvuddelen av materialet från dessa lager har avsatts under mellanneolitkum, 
men där finns även inslag från äldre trattbägarkultur och senare perioder som 
senneolitikum och bronsålder. I appendix finns artfördelningen presenterad sepa
rat för olika lager och anläggningar.

Benmaterialet är till största delen obränt (89 viktprocent) och är kraftigt frag- 
menterat. Medelvikten av de artbestämda benfragmenten är 5,3 g. Vikten av de 
artbestämda benfragmenten utgör endast 43 % av den totala vikten, vilket är en 
relativt låg bestämningsfrekvens som beror på fragmenteringsgraden. Benen har 
överlag en ljusbrun färg och flertalet har ett intakt yttre skikt, vilket möjliggör 
studier av olika former av benmodifikationer som till exempel skärmärken och 
gnagspår. På en del av benen förekommer spår efter weathering (erosion av be
nens yta) i form av ruggade ytor och sprickor i benens yttre skikt. Som påpekades 
i inledningen bör det framhållas att benmaterialet från Hunneberget är relativt 
välbevarat och omfattande ifall man jämför med de få benflisor som brukar hit
tas vid utgrävningar av trattbägarboplatser (fig. 1).

Den osteologiska analysen har utförts med tillgång till samlingarna vid Zoo
logiska museet och Historisk osteologi vid Lunds universitet. För kvantifiering av 
olika djurarters relativa förekomst i benmaterialet har antal fragment beräknats. 
Beräkning av antal fragment är helt klart den vanligaste förekommande kvantifi- 
eringsmetoden och den har använts för att möjliggöra jämförelser med andra os
teologiska analyser. Metoden har dock vissa brister. Antalet ben och tänder i ske
lettet hos olika djurarter varierar, vilket innebär att vissa arter riskerar att bli 
överrepresenterade. Den största nackdelen med metoden är att den inte tar hän
syn till att ett benelement från ett djur, till exempel en underkäke, kan fragmen
teras i ett stort antal lösa tänder och benbitar som kan identifieras till art. Detta 
medför att vissa arter kan bli överrepresenterade i ett benmaterial med en hög 
fragmenteringsgrad (Chaplin 1971, Grayson 1984, Marshall & Pilgram 1993). 
Det kan nämnas att en stor del av de identifierade fragmenten från nötboskap och 
småbovider (får/get) utgörs av tänder och emaljfragment, medan en förhållande
vis lägre andel av det osteologiska materialet från rådjur och kronhjort utgörs av 
tänder (se nedan). Detta förhållande kan delvis förklaras med att mindre emalj
fragment från nötboskap och får/get är förhållandevis lätta att identifiera.

För att få en så pass nyanserad bild som möjligt av förhållandet mellan olika 
djurarter bör mer än en kvantifieringsmetod användas. Vanligtvis kompletteras 
beräkning av antal fragment med kvantifiering av minsta antalet individer, MNI
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Fig. 1. Djurben från Hunneberget. Foto Staffan Hyll. 
Animal bones from Hunneberget

(minimal number of individuals), som finns representerade i ett osteologiskt ma
terial. Ett problem med MNI-metoden är att den kräver ett relativt omfattande 
benmaterial för att ge pålitliga resultat. Dessutom påverkas MNI-värdena också 
av fragmentering och kan ge orimligt låga värden (Marshall & Pilgram 1993). 
Detta har även varit fallet för benmaterialet från Hunneberget och därför har inte 
MNI använts för kvantifiering, bortsett från det humanosteologiska materialet. 
Istället har beräkning av minsta antalet benelement, MNE (minimal ttumber of 
elements), använts. Med termen benelement menas ett ben från en viss anatomisk 
region i ett djurs skelett, till exempel ett skulderblad. Kvantifiering av MNE kan 
liknas vid beräkning av MNI för varje benslag i skelettet. Metoden har främst an
vänts för kvantifiering av elementrepresentation (Lyman 1994:102ff), men den 
kan även användas för att beräkna förhållandet mellan arter.

Epifyssammanväxning av ben har inte använts för åldersbedömning och tolk
ning av utslaktning, men har dokumenterats vid den osteologiska analysen. An
ledningen till detta är att tafonomiska faktorer, såsom hundgnag, weathering och 
nedbrytning i marken under tusentals år, sannolikt har medfört att de mindre
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Kalv
<12 mån

Nötboskap 
Ungdjur 

12-30 mån
Adult

>30 mån
Lamm

<12 mån

Får/get 
Ungdjur 

12-24 mån
Adult

>24 mån
dp4 V-e h-n - V-f 1-n -
Ml C-c e-f >j C-d f-g >h
M2 C-V E-e >h C-E a-e >g
M3 V-U >b V-E >a

Tabell 1. Indelning av tandslitage på enskilda tånder i aldersgrupper. Tabellen baseras på 
Grant (1982), Vretemark (1997: tabeil 5) samt samlingar på Lunds universitets zoologis
ka museum. Slitagestadier (TWS) som i nte har kunnat knytas till en specifik åldersgrupp 
är inte inkluderade i tabellen.
Classification of wear on individual teeth in age groups. The table is based on Grant 
(1982), Vretemark (1997: table 5) and collections in Lund University Zoological Muse
um. Tooth wear stages (TWS) which cannot be assigned to a specific age group are not 
included in the table.

motståndskraftiga lösa epifyserna och metafysytorna på ben från ungdjur har bli
vit kraftigt underrepresenterade. Av de åldersbedömda tänderna från nötboskap 
kommer 55 % från ungdjur yngre än 30 månader, medan det från det postkrani- 
ala skelettet endast finns ett ben med en lös epifys från ett ungdjur.

Aldersbedömningen av tänder har baserats på tandbildning, frambrott och 
tandslitage. För att få ett så stort material som möjligt har både tänder från över- 
och underkäkar studerats. Tandbildningen hos nötboskap och svin finns beskri
vet av Brown m.fl. (1960) respektive Carter & Magnell (in print). Uppgifter om 
tidpunkten för tändernas frambrott hos nötboskap, får och get publicerade av Sil
ver (1969) har använts. Aldersbedömningen av svin baseras på tandframbrott hos 
vildsvin enligt Matschke (1969). Tandutvecklingen hos vildsvin återspeglar san
nolikt betydligt bättre förhållandet hos svin under neolitikum än uppgifter om 
tandframbrott från förädlade tamsvin från 1900-talet.

Aldersbedömning utifrån tandslitage är problematisk, eftersom graden av sli
tage kan variera beroende på hur svårtuggad födan är, på andelen abrasionspar- 
tiklar i födan och individernas hälsostatus med mera (Hillson 1986:184f). I den
na studie har dessutom enskilda lösa tänder blivit åldersbedömda, vilket innebär 
ytterligare osäkerhet vid bedömning. På grund av detta har tänder endast delats 
in i vida åldersgrupper. Tänder med svagt slitage som nyligen brutit fram ur kä
ken har bedömts som härrörande från ungdjur medan tänder med kraftigare sli
tage har bedömts som äldre än 24 respektive 30 månader (tabell 1). Slitaget har 
graderats enligt Grants scheman (1982). Aldersbedömningen utifrån tandslitage 
på tänder från svin har baserats på Magnell (i tryck).
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Ben och tänder från djur och människa har mätts enligt von den Driesch (1976) 
respektive Bass (1987). Olika former av modifikationer av benen som påverkan av 
eld, gnagspår, skärmärken från slakt samt bearbetningsspår har noterats vid ana
lysen. Autenticiteten av skärmärken och bearbetningsspår har bekräftats genom 
granskning under förstoring i mikroskop.

djurhållning, jakt och fångst vid hunneberget
Artfördelningen visar att nötboskap (Bos taurus) har varit det viktigaste däggdju
ret i ekonomin för människorna vid Hunneberget, följt av småbovider och svin 
(Sus scrofa). Förekomsten av vilt i form av främst rådjur (Capreolus capreolus), 
kronhjort (Cervus elaphus) och säl (Phocidae) tyder även på betydelsen av jakt 
och fångst av vilda djur (fig. 2-3).

De olika kvantifieringsmetoderna visar på samma övergripande generella för
delning mellan arterna, även ifall den procentuella förekomsten av olika arter va
rierar något (fig. 2-3). Som nämnts tidigare finns det en risk att den stora mäng
den av tandfragment från nötboskap och får/get har medfört att dessa arter blivit 
överrepresenterade vid kvantifiering baserad på antal fragment. På motsvarande 
sätt har kvantifiering baserad på MNE en tendens att överskatta förekomsten av 
arter som endast finns representerade med ett fåtal fragment. Troligtvis ligger den 
faktiska artfördelningen någonstans emellan dessa båda kvantifieringar. De störs
ta skillnaderna mellan kvantifieringsmetoderna är att kronhjort och till viss del 
rådjur är relativt mer frekvent förekommande vid beräkningen baserad på MNE, 
vilket kan förklaras med skillnader i elementfördelningen mellan husdjur och 
hjortdjur. Fynden av nötboskap och får/get utgörs till stor del av tänder och kra
niefragment (66 % respektive 82 %) medan dessa skelettdelar är relativt få från 
rådjur och kronhjort (32 % respektive 12 %). Liknande förhållanden har obser
verats vid jämförelser av elementfördelning av husdjur från neolitiska boplatser 
med vilt från mesolitiska boplatser. Det har tolkats som att tänder och kraniefrag
ment är underrepresenterade av viltet, eftersom huvudet ibland har lämnats kvar 
där djuren har nedlagts och styckats upp medan husdjuren har slaktats på plats 
på boplatsen (Jonsson 1988:85).

Omkring en tredjedel av det osteologiska materialet kommer från nötboskap 
(fig. 2-3). Beaktar man även den stora kroppsmassan med vikter på mellan 500- 
1 000 kg beroende på kön och ras är det tydligt att nötboskap var av störst bety
delse i jämförelse med andra djur som köttproducent på Hunneberget.

En viss ökning av andelen nötboskap från tidig- till mellanneolitikum tycks ske 
och möjligtvis även en ändring i djurhållningen. Åldersfördelningen av nötboskap 
indikerar vissa skillnader i djurhållningen mellan äldre och yngre trattbägarkultur. 
Överlevnadskurvor som visar på utslaktningen har jämförts med två medeltida
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Fig. 2. Artfördelning av däggdjur från Hunneberget baserat på antal fragment. 
Species distribution of mammals from Hunneberget based on the number of 
fragments.

Nötboskap Får/get Svin Kronhjort Rådjur Säl Hund Övrigt vilt

Fig. 3. Artfördelning av däggdjur från Hunneberget baserat på MNE (minimal 
number of elements).
Species distribution of mammals from Hunneberget based on MNE (minimal 
number of elements).
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-♦—Tidigneolitikum (n=11) 

e— Mellanneolitikum (n=24) 

A— Eketorp 111 (n=237)

-O— Skara (n=86)

Ålder (månader)

Fig. 4. Överlevnadskurva för nötboskap från Hunneberget i jämförelse 
med utslaktning från två medeltida lokaler med olika former av djurhåll
ning (Vretemark 1997:86).
Survival curve for cattle from Hunneberget in comparison with slaugh
tering from two medieval sites with different forms of animal husbandry 
(Vretemark 1997: 86).

material med olika produktionsinriktning (fig. 4). Åldersfördelningen från medel
tida Skara med en stor andel äldre djur och få kalvar har tolkats vara resultatet av 
en utslaktning av uttjänta mjölkkor och oxar som till viss del har förts in till sta
den från landsbygden. Utslaktningen från Eketorp III motsvarar ett typiskt själv
försörjande landsbygdsmaterial där andelen självdöda, störtade kalvar, är stor och 
en inriktning på köttavkastning är större än för exemplet från Skara (Vretemark 
1997:82-87).

Överlevnadskurvan för tidigneolitikum påminner starkt om den för en typisk 
självförsörjande produktionsenhet som exempelvis Eketorp III. Under mellanneo
litikum tycks andelen kalvar minska, vilket kan tolkas som att djurhållningen del
vis har flyttats från lokalen (eller åtminstone från de utgrävda delarna av den) och 
att djur för slakt har förts till platsen från omliggande områden. Totalt 50 % av 
tänderna från mellanneolitisk nötboskap kommer från individer äldre än 30 må
nader och minst 21 % utgörs av djur äldre än fyra år, vilket kan tolkas som att 
djurhållningen innehöll ett inslag av utnyttjande av sekundära produkter från nöt
boskapen, såsom mjölk eller möjligtvis blod. Det bör påpekas att utslaktnings- 
kurvorna från Hunneberget baseras på ett litet material och åldersbedömning av
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lösa tänder, vilket innebär att tolkningarna är osäkra. Den stora andelen tänder 
från kalvar och ungdjur i materialet från tidigneolitikum i jämförelse med ande
len tänder med mer kraftigt slitage från de mellanneolitiska lagren är dock slåen
de och svår att bortse ifrån. Även i benmaterialet från boplatsen Rävgrav finns en 
stor proportion av tänder från ungdjur (Larsson, L. 1992:21f).

Från både tidig- och mellanneolitikum finns det ben från får (Ovis aries) och 
get (Capra hircus). Det är allmänt erkänt att det är svårt att avgöra ifall ben kom
mer från får eller get (Boessneck 1969, Payne 1985). Då endast fyra fragment har 
kunnat bestämmas komma från får respektive två från get har det inte varit möj
ligt att avgöra vilken av de båda småboviderna som har varit mest betydelsefull 
på platsen.

Andelen ben från får/get ökar tydligt mellan tidig- och mellanneolitikum och 
kan tillsammans med ökningen av nötboskap tyda på att boskapsskötselns roll 
blir viktigare med tiden. Vid en jämförelse mellan betydelsen av djurhållning och 
jakt och fångst visar det sig att husdjuren ökar under perioden från 69 till 77 % 
respektive 51 till 59 % beroende på kvantifiering av antal fragment eller minsta 
antalet element (MNE). Svin har exkluderats från denna beräkning på grund av 
problematiken med att avgöra ifall benen kommer från tamsvin eller vildsvin (se 
nedan). Djurhållningen tycks ha varit av störst betydelse, även ifall jakt och fångst 
också har varit viktigt. De kronologiska skillnaderna är dock relativt små och 
kan tolkas som en indikation på en förändring av vegetation och närmiljö. Havs- 
ytesänkningar (jfr Gedda, denna volym), odling och bete har sannolikt ändrat på 
förutsättningarna kring boplatsen och medfört ett öppnare landskap med mer 
och lämpligare betesmarker för husdjuren kring boplatsen, vilket återspeglar sig i 
artfördelningen inom det osteologiska materialet.

Ben från primitiva tamsvin och vildsvin är mycket lika, vilket innebär att det 
ofta är svårt eller omöjligt att avgöra ifall svinben kommer från husdjur eller ja
gade djur. Förekomsten av tamsvin eller vildsvin i neolitiska benmaterial är en 
fråga som har varit och fortfarande är omdiskuterad och problematisk (Pira 1909, 
Ekman 1974, Jonsson 1986, Rowley-Conwy 1995, Rowley-Conwy & Storå 
1997). En orsak till att det är svårt att avgöra skillnaden mellan domesticerade 
och vilda svin är att gränsen mellan dem är vag och flytande. Utegående svin le
ver på liknande sätt som vildsvin och dessutom korsar sig vildsvin frekvent med 
tamsvin ifall möjlighet ges, vilket förklarar likheterna (Albarella m.fl. in print). 
Det finns också etnografiska exempel på svinhållning, från bland annat Nya Gu
inea, där man medvetet antingen tämjer vildsvin eller använder vildsvin som av- 
elsgaltar, vilket kan förklara svårigheterna med att skilja vildsvin från tamsvin 
(Rosman & Rubel 1989). Det som används för att avgöra ifall vilda eller tama 
svin förekommer i ett benmaterial är främst mätningar av ben och tänder samt ål
dersfördelningar. Vildsvin skiljer sig från tamsvin genom att vara större (Jonsson 
1986, Rowley-Conwy 1995).
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Fig. 5. Scattergram visande storleken på mått av bakersta kindtanden från 
underkäken (M3-) och språngbenet (astragalus) från Hunneberget (trekant) 
i jämförelse med vildsvin daterade till Atlantikum från Skåne (cirklar) samt 
neolitiska tamsvin från Spodsbjerg (kryss). Måtten från Spodsbjerg är från 
Nyegaard (1985). Bredd på proximal trochlea av astragalus (BTp) är mätt en
ligt Magnell (2004).
Scattergram showing the size of the hindmost molar from the lower jaw 
(M3-) and the astragalus from Hunneberget (triangle) in comparison with 
wild boar dated to the Atlantic period from Skåne (circle) and Neolithic do
mesticated pigs from Spodsbjerg (cross). The measurements from Spods
bjerg are from Nyegaard (1985). The width of the proximal trochlea of the 
astragalus (BTp) is measured according to Magnell (2004).

Från Hunneberget finns endast enstaka mätbara ben och tänder från svin, men de 
kommer från stora djur och indikerar att de kommer från vildsvin (fig. 5). Ett 
fragment av nedre delen av skenbenet och ett språngben från ett mellanneolitiskt 
lager är mycket stora och är jämförbara med de största vildsvinen under mesoliti- 
kum från Skåne och kommer högst sannolikt från vildsvin. Mått av ett fynd av 
den första kindtanden (Mj) i underkäken (18,5x10,5 mm) daterad till mellanneo- 
litikum ligger precis under storleken för mesolitiska vildsvin och indikerar möj
ligtvis förekomsten av tamsvin.

Utslaktning vid traditionell svinhållning anses generellt främst ske då djuren 
börjar nå full kroppsstorlek vid 18-24 månaders ålder, eftersom detta ger den 
bästa avkastningen. Åldersfördelningen av jagade vildsvin kan variera betydligt 
beroende på jaktmetod och populationsstruktur. Generellt sett finns det från me
solitiska boplatser från Skåne två mönster av åldersfördelning av jagade vildsvin. 
Antingen tycks jakten har varit inriktad på stora fullvuxna djur, äldre än tre år, 
eller så har den återspeglat åldersstrukturen i vildsvinspopulationen med främst 
kultingar och fjolåringar som bytesdjur (Magnell 2004).
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Hunneberget (n= 16) 

Ringsjöholm (n= 55) 

Bredasten (n= 36) 

Skara (n= 67)

Ålder (månader)

Fig. 6. Överlevnadskurva för tidig- och mellanneolitiska svin från Hunne
berget i jämförelse med vildsvin från de mesolitiska boplatserna Bredasten 
och Ringsjöholm (Magnell 2004) samt utslaktning av tamsvin från medel
tida Skara (Vretemark 1997).
Survival curve for Early and Middle Neolithic pigs from Hunneberget in 
comparison with wild boar from the Mesolithic settlement sites ofBredas- 
ten and Ringsjöholm (Magnell 2004) and slaughtered domesticated pigs 
from medieval Skara (Vretemark 1997).

Åldersfördelningen av svin från Hunneberget med en relativt stor andel ungdjur 
liknar vid en jämförelse mest den vid mesolitiska boplatsen Ringsjöholm, men 
uppvisar även likheter med utslaktningen av tamsvin genom den låga andelen svin 
äldre än 24 månader (fig. 6). Osteometri och åldersfördelning indikerar alltså att 
svinbenen främst kommer från vildsvin, men det bör påpekas att antalet mätbara 
och åldersbedömda ben och tänder är få. Detta betyder att det är svårt att upp
skatta förhållandet mellan tam- och vildsvin i materialet. Med tanke på den rela
tivt omfattande förekomsten av andra husdjur som nötboskap, får och get, är det 
högst sannolikt att delar av svinbenen kommer från tamsvin. En uppskattning ba
serad på artfördelningen på mesolitiska boplatser från Skåne, där andelen vild
svin vanligen är jämförbar med den för rådjur och kronhjort, är att andelen vild
svin i materialet från Hunneberget skulle ligga på omkring tio procent, det vill 
säga ungefär hälften av alla svinben. Andelen svin tycks vara likvärdig under äld
re respektive yngre trattbägarkultur, men det kan inte uteslutas att förhållandet 
mellan tam- och vildsvin förändrats.
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Fig. 7. Benfragment av hund från kranium och de två övre halskotorna 
(atlas och axis) från lager 145, fyllning i en svacka daterat till tidigneo- 
litikum. Notera ventral vy av axiskotan med en skarp brottyta som in
dikerat att huvudet på hunden har huggits från kroppen. Illustration 
Annika Jeppsson.
Bone fragments of dog from the skull and the topmost two cervical ver
tebrae (atlas and axis) from layer 145, a filling in a depression dated to 
the Early Neolithic. Note the ventral view of the axis with a sharp frac
ture indicating that the head of the dog was chopped from the body.

Ben och tänder från hund (Canis familiaris) förekommer endast i lager daterade till 
tidigneolitikum, men gnagmärken återfinns på 9 % av benen daterade till mellan- 
neolitikum. Dessa gnagmärken kan ha orsakats av andra djur som räv, men är 
högst sannolikt hundgnag och indikerar förekomst av hund. Fynden av hund ut
görs av en lös tand (M2) respektive en koncentration av tänder, kraniefragment, 
underkäkar och de två översta halskotorna atlas och axis från två olika lager (fig. 
7). Ansamlingen av hundben återfanns i lager 145 som kommer från en svacka 
som periodvis troligtvis varit vattenfylld (Balic, denna volym). Mätningar av tän
der från överkäken och av de relativt intakta underkäkarna visar på att hunden var 
av liknande storlek som från andra neolitiska lokaler, till exempel Spodsbjerg och 
Korsnäs (appendix III, Aaris-Sørensen 1978, Nyegaard 1985:43). Benen kommer 
högst sannolikt från samma hund och att halskotor och underkäkar förekommer 
tillsammans med skallfragment indikerar att det rör sig om deponering av ett helt 
hundhuvud med mjukvävnad som har hållit ihop skallen med underkäken och de 
översta halskotorna. Fyndet av axiskotan utgörs endast av dess kraniala parti och
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på benfragmentet finns en skarp brottyta (fig. 7). Detta bör tolkas som att hundens 
huvud har skiljts från kroppen med ett kraftigt hugg. Sannolikt rör det sig om en 
rituell deponering av en hund som har offrats och deponerats i vattenhålet. Hund
skallar återfinns även vid andra neolitiska lokaler vid våtmarker, vilka har tolkats 
som offerplatser (Nilsson & Nilsson 2003:264). Det dramatiska sätt på vilket hu
vudet har skiljts från kroppen på hunden tyder också på att det rör sig om en ritu
ell deponering. I samma lager som lämningarna efter hundhuvudet anträffades 
även några enstaka fragment från rådjur samt tandfragment och den nedre delen 
av tre humerus (överarmsben) från nötboskap. Huruvida dessa benfragment skall 
tolkas som en rituell deposition är osäkert. De tre fragmenten av humerus är ben 
som har blivit märgspaltade och som uppvisar gnagmärken. Benfragmenten kan 
utgöra lämningar efter en konsumtion i samband med offret av hunden likväl som 
avfall från någon annan aktivitet.

I ett stolphål (anläggning 21029) i anslutning till en stolpcirkel, en så kallad 
timber circle (se Edring, denna volym), återfanns en fragmenterad underkäke från 
en svinkulting på 6-12 månaders ålder. Underkäken var svedd, fläckvis svart
bränd, på dess yttersida, vilket troligtvis har uppkommit vid tillagande av under
käken med tunga. Underkäkar från svin förkommer i flera fall från senmesoliti- 
kum och neolitikum i ansamlingar som bör tolkas som rituella deponeringar (Ek
man 1974:214-215, Noe-Nygaard & Richter 1990). Det kan också noteras att 
huvuddelen av det osteologiska materialet av svin från Sarupsplatsen på Fyn, 
kommer ifrån huvudet i form av underkäkar, skallfragment och tänder (Andersen 
1997:247f). I samma stolphål som svinkäken hittades dessutom en bergartsyxa, 
en knacksten och keramik från ett kärl, vilka har tolkats som en offernedläggel- 
se. Då det endast rör sig om en enstaka underkäke bör fyndet dock tolkas försik
tigt. Det kan utgöra måltidsrester från byggandet av konstruktionerna som råkat 
hamna i ett stolphål likaväl som en medveten rituell deponering.

Av de vilda däggdjur som har jagats och fångats är rådjur den vanligaste arten 
följd av kronhjort. Andelen rådjur är likvärdig under tidig- och mellanneolitikum, 
men däremot minskar förekomsten av kronhjort. Minskningen av kronhjort kan 
förklaras med ett ökat jakttryck över tid tillsammans med miljöförändringar. 
Kronhjorten har en lägre reproduktivitet än rådjuret beroende på bland annat att 
hinden normalt endast föder en kalv och vanligtvis först vid tre års ålder medan rå
djuret ofta föder två kid redan under det andra levnadsåret (Mitchell m.fl. 1977:41f, 
Hewison 1996). Detta innebär att det på 100 hektar är möjligt att skjuta av 5-8 
gånger så mycket rådjur som kronhjort (Briedermann 1990:373). Det är också 
möjligt att kronhjortspopulationen har påverkats mer negativt av ett mer öppet 
landskap och konkurrens från boskap om betesmark under mellanneolitikum. Rå
djuret är en anpassningsbar art som ofta lever nära människan medan kronhjor
ten anses vara mer känslig för störningar och konkurrens från nötboskap och får 
än rådjuret (Mitchell m.fl. 1977). Från mellanneolitikum förekommer ett horn
fragment från älg, som troligtvis utgör spill från tillverkning av redskap.
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Totalt 16 ben och tänder från säl återfinns i materialet och är alltså relativt spar
samt förekommande trots det kustnära läget. Av de artbestämda benfragmenten 
från säl finns tre från gråsäl (Halicboerus grypus) och fem från grönlandssäl 
(Pboca groenlandicä). Det är främst grönlandssäl och vikare (Phoca hispida) som 
förekommer i neolitiska benmaterial från Gotland, Åland och Mellansverige, men 
från de sydliga delarna av Östersjön var gråsälen tillsammans med grönlandssäl, 
liksom vid Hunneberget, under neolitikum de mest fångade sälarterna (Ericson 
1989:58, Storå 2001:25).

Av övrigt vilt förekommer det från de tidigneolitiska lagren enstaka benfrag
ment från vildkatt (Felis silvestris), rödräv (Vulpes vulpes), skogsmård (Martes 
martes), bäver (Castor fiber), ekorre (Sciurus vulgaris) och skogshare (Lepus ti- 
midus). Dessa djur har troligtvis jagats och fångats för deras päls likväl som för 
deras kött. I lagren från mellanneolitikum återfanns det ben från utter (Lutra lut
ra), brunbjörn (Ursus arctos), bäver (Castor f ber) och ekorre (Sciurus vulgaris).

I benmaterialet förekommer det även ben från mus (Muridae), åkersork (Mi- 
crotus agrestis), mullvad (Talpa europaea), tätting (Passeriformes) och groda 
(Anura). Benen från dessa arter har en annan färg och textur än det övriga ben
materialet som indikerar att de utgör sentida sekundära inblandningar.

Endast fyra fragment från fisk förekommer i benmaterialet daterat till tidig-/ 
mellanneolitikum, varav två kotor från karpfisk (Cyprinidae) respektive gädda 
(Esox lucius) har identifierats. Delar av lager och anläggningar sållades vid ut
grävningen, vilket innebär att det låga antalet fiskben inte beror på utgrävnings- 
tekniska faktorer. Bevaringsförhållandena för fiskben har inte varit speciellt goda 
och kan kanske delvis förklara avsaknaden av fiskben. Det är också möjligt att 
fisk rensades och att fiskben deponerades utanför de utgrävda delarna av boplat
sen. Avsaknaden av fiskben är trots allt slående. Det låga antalet ben från säl ty
der även på att marina resurser har varit av mindre betydelse vid Hunneberget 
trots dess placering mindre än 2 km från den dåvarande kusten. Analysen av sta
bila isotoper av ben från människa är visserligen något osäker på grund av indi
kationer på nedbrytning av kollagen i benen, men visar liksom benmaterialet på 
att en mindre del av födan kom från havet eller från insjöfisk (se nedan).

Sammansättningen av det osteologiska materialet från Hunneberget visar inte 
på någon specialisering, utan uppvisar snarare en bild av en basboplats med en 
varierad ekonomi och olika funktioner. Art- och åldersfördelningen av husdjuren 
indikerar en djurhållning för en självförsörjande ”gårdsenhet”. Den relativt frek- 
venta förekomsten av vilt visar även på ett utnyttjande av det omliggande land
skapet och införsel av jakt- och fångstbyten från olika biotoper. Förekomsten av 
säl och fisk visar på ett begränsat, men ändå ett utnyttjande av resurser från kus
ten. Fynd av ben från bäver och utter skvallrar om fångst vid rinnande vatten
drag, medan vildkatt, skogsmård och björn är arter som förknippas med skogs
mark. Bearbetningsspår och hantverksspill visar också på att redskapstillverk- 
ning skett på platsen (se Balic & Knarrström, denna volym). Även spår efter
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rituella aktiviteter finns på platsen i form av depositionen av en halshuggen hund 
och eventuellt fyndet av en underkäke av svin i ett stolphål. Vissa mindre skillna
der finns vid en jämförelse mellan de osteologiska materialen daterade till tidig 
och sen trattbägarkultur, vilket är naturligt med tanke på tidsperspektivet. En
bart utifrån det osteologiska materialet finns det inga tydliga indikationer på att 
platsens funktion skulle ha förändrats under perioden. Djurhållning, jakt och 
fångst tycks ha varit relativt likartade vid Hunneberget under tidig- och mellan- 
neolitikum.

människorna på hunneberget
Lämningar av de människor som levde, arbetade och dog vid Hunneberget finns 
från en tidigneolitisk grav, ett mellanneolitiskt kulturlager och från senneolitiska 
gravar.

Sammanlagt 27 benfragment som tillvaratogs vid utgrävningen av ett stenlyft 
har identifierats komma från människa och daterats till tidigneolitikum (TN I), 
4975±65 BP (3910-3660 kal. be.). I området fanns ytterligare tre stenlyft och en 
tolkning är att dessa kan ha utgjort en dös som har grävts bort vid markarbeten 
under 1800- eller tidigt 1900-tal (Edring, denna volym). Skelettet har sannolikt 
skadats betydligt vid schaktning och större delen av skelettet har tyvärr gått för
lorad. Benen är fragmenterade och uppvisar färska brottytor trots att de annars 
är välbevarade (fig. 8).

Ben förekommer från kraniet (tand och tungben), axialskelettet (kotor och 
revben), övre och nedre extremitet, vilket indikerar att benmaterialet kommer 
från ett helt skelett. Alla extremitetsben är av en relativt jämförbar storlek, vilket 
även indikerar att det troligtvis rör sig om ben från en individ. Överarmsben och 
armbågsben från höger sida passar även anatomiskt i armbågsleden.

Att benen har sammanvuxna epifyser visar på att de kommer från en vuxen 
individ som är äldre än 17 år (enligt Brothwell 1981). En kindtand från överkä
ken (M1) uppvisar ett relativt lätt slitage med endast dentin blottat på kusperna, 
vilket indikerar att tanden troligtvis kommer från en ung individ i uppskattnings
vis 20-årsåldern.

Bäcken och kranium saknas, vilket har medfört att det har varit svårt att iden
tifiera skelettets kön. Könsbedömningen är baserad på mätningar av ben och den 
könsdimorfism i robusticitet som finns hos människan. Vid en jämförelse av mått 
på ledhuvudet (caput) från överarmsben och lårben med intervallen nutida popu
lationer av europeiskt ursprung, visar det sig att vissa mått indikerar kvinna med
an andra man (appendix II). Ett problem med denna jämförelse av könsdimorfis- 
men hos nutida populationer är att dagens människor generellt är betydligt stör
re än under neolitikum. Medellängden för män och kvinnor av europeiskt ursprung
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Fig. 8. Skelettdelar av människa daterade till tidigneolitikum (TN I) återfunna vid utgrävning 
av ett stenlyft på Hunneberget. Foto Staffan Hyll.
Skeleton parts of human dated to the Early Neolithic (TN I) found by the excavation of a pit 
left by stone removal at Hunneberget

idag ligger på omkring 180 cm respektive 165 cm medan siffror för tidigneoliti
kum i Danmark är 165 cm respektive 152 cm (Bennike 1985, Stinson 2000). Det
ta betyder att intervallen för män och kvinnor i nutida populationer inte är helt 
applicerbara på neolitiska skelett. Könet på skelettet är högst osäkert, men med 
hänsyn till den generellt mindre kroppsstorleken under neolitikum samt att indi
viden sannolikt är relativt ung och därmed inte har utvecklat full robusticitet så 
rör det sig troligtvis om en man.

Beräkningar baserade på Sjøvolds formel (1990) samt överarmsbenets och 
armbågsbenets längd ger en kroppslängd på 162 ± 5 cm respektive 166 ± 5 cm. 
Kroppslängden motsvarar den medelkroppslängd som finns beräknad för män 
under tidigneolitikum (165 cm) från Danmark, men ligger över medellängden för 
kvinnor (154 cm) (Bennike 1985).

I benmaterialet från det mellanneolitiska lagret 131 tillvaratogs en framtand 
från första tanduppsättningen i överkäken. Tanden uppvisar ett relativt kraftigt 
slitage och resorption av roten, vilket betyder att det högst sannolikt rör sig om en 
tappad mjölktand från ett barn i 6-7 års ålder.
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Vid förundersökningen av Hunneberget på kullens södra sida och högsta punkt 
återfanns skelettlämningar från en eller flera gravar som var kraftigt störda av se
nare tiders jordbruksaktiviteter, vilket fragmenteringen och förekomsten av kraf
tig weathering på benen sannolikt är resultatet av. Delar av området vid skelett
fynden kom inte att beröras av exploateringen vid slutundersökningen. Benen har 
daterats till senneolitikum, 3650±40 BP (2130-1940 kal. bc.).

Benmaterialet utgörs av 31 identifierade fragment från kraniet (hjässbenet, un
derkäke), axialskelettet (revben och kotor), de övre och nedre extremiteterna. Be
nen kommer från minst fyra individer (två halben från vänster sida med fastvux
en epifys samt ett skenbensfragment och en underkäke från två barn i olika åld
rar). Detta indikerar att skelettmaterialet troligtvis kommer från ett sönderplöjt 
gravfält.

Huvuddelen av benmaterialet kommer från vuxna individer med fastvuxna 
epifyser. Ett underkäksfragment med ett relativt lätt slitage på premolarerna och 
första molaren indikerar en ålder på 20-35 år. Ett diafysfragment av ett skenben 
som är utsatt för kraftig weathering måste komma från ett barn med tanke på be
nets storlek. Att uppskatta åldern är svårt, men barnet har troligtvis varit i 5-8 
årsåldern. Ett fragment av en halskota vars kotbåge inte är sammanvuxen visar 
att den kommer från en individ yngre än fyra år och dess storlek indikerar att bar
net var äldre än nio månader när det dog (enligt Scheuer & Black 2002:193). Stor
leken på ett fragment av ramus mandibulae från underkäken motsvarar den hos 
ett barn i 1-4 årsåldern, vilket innebär att halskotan och underkäken kan kom
ma från samma individ.

Ett distalt överarmsben och ett språngben är relativt stora och mätningar vi
sar att de troligtvis med tanke på dess robusticitet kommer från en man. Endast 
den totala längden av den mindre av de två hälbenen har kunnat mätas och dess 
storlek ligger i intervallet mellan nutida män och kvinnor (appendix II).

Analyser av halten av stabila isotoper i skelett kan användas för att kvantifie- 
ra vilka proportioner olika födoämnen i dieten hade under individens levnad. När 
en människa eller ett djur livnär sig på vissa födoämnen tas isotoper upp och an
vänds som byggstenar vid bildandet av benens organiska beståndsdel, kollagen. 
Halten av isotoper i växter och djur varierar bland annat beroende på huruvida 
de livnär sig på marin eller terrestrisk föda samt var i näringskedjan de befinner 
sig. Växter och djur som lever i havet har en högre halt av kolisotopen 13C, med
an halten av kväveisotopen 15N ökar ju längre upp i näringskedjan ett djur befin
ner sig. För en mer detaljerad beskrivning av stabila isotopers egenskaper och ana
lysförfarande hänvisas till Lidén (1995) och Eriksson (2003).

Artfördelningen i osteologiska material återspeglar inte direkt den diet som 
människor livnärde sig på, eftersom representativiteten och sammansättningen av 
benmaterial påverkas av olika faktorer som bevaringsförhållanden och utgrävnings- 
metodik. Resultatet av osteologiska material ger oss dessutom endast information
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513C

Fig. 9. Isotopvärden för tidigneoli- 
tiskt (öppen och fylld cirkel) och sen- 
neolitiskt (fyrkant) humanosteolo- 
giskt material från Hunneberget i 
jämförelse med andra neolitiska ma
terial från Skåne (kryss) och Gotland 
(trekant) samt mesolitiska kustbo
platsen Skateholm (romb). Jämförel
sedata från Lidén (1995) och Eriks
son (2003).
Isotope values for the Early Neo
lithic (open and filled circle) and 
Late Neolithic (square) human oste- 
ological material from Hunneberget 
in comparison with other Neolithic 
material from Skåne (cross) and Got
land (triangle) and the Mesolithic 
coastal site of Skateholm (rhombus). 
Comparative data from Lidén (1995) 
and Eriksson (2003).

om vilka djur människan livnärde sig på vid just den plats som benen kommer 
ifrån. Analyser av stabila isotoper av skelettmaterial har den fördelen att den fak
tiska proportionen av födoämnen som dieten baserades på under de senaste 5-20 
åren som individen var i livet kan uppskattas (Lidén 1995:16). Resultat från iso
topanalyser har visat att dieten ändras från att ha varit till stor del baserad på ma
rin föda under mesolitikum i Danmark för att under neolitikum vara baserad på 
terrestriska födoämnen (Tauber 1981). Analyser av skelett från Sverige visar att 
dieten under neolitikum varierade mellan olika områden. Generellt tycks dieten 
från Västergötland ha varit baserat på terrestriska födoämnen, troligtvis till stor 
del från boskapsskötsel, medan det från Öland finns ett klart inslag av marin 
föda. På Gotland har fisk sannolikt utgjort stapelföda (Lidén 1995, Eriksson 
2003).

Analys har utförts på prover från sex ben av Institutionen för skogsekologi och 
marklära, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, för att undersöka ifall det fanns 
någon samstämmighet mellan indikationerna på dieten hos människorna från 
Hunneberget baserat på det osteologiska materialet och isotopanalysen. Prover 
togs från tre ben och tänder från nötboskap, svin respektive hund för att ha som 
referens vid tolkning av värdena från de humanosteologiska lämningarna. Resul
tatet gav värden som är typiska för arterna, men förhållandet mellan halten kol 
och kväve (C/N) i proven indikerar att benens kollagen har påverkats av diagene
tiska faktorer och betyder att tillförlitligheten av resultaten är osäker (appendix
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III). Analysen av ett armbågsben samt lårben från den tidigneolitiska graven gav 
513C-värden på -20,4 respektive -19,0 samt 815N-värden på 8,7 och 9,1, vilket 
motsvarar värden för en i huvudsak terrestrisk föda samt en trofinivå som indike
rat en diet baserad på kött och andra animalieprodukter.

Förhållandet mellan C/N ligger på 5,4 och 4,0, vilket betyder att det finns en 
risk att isotopvärdena inte är representativa. Ett av proverna har ett förhållande 
mellan C/N på 4,0 vilket dock ligger relativt nära intervallet för opåverkat kolla
gen, det vill säga 2,9-3,6 (DeNiro 1985). Isotopmätningar av en premolar från 
humanosteologiskt material daterat till senneolitkum ger ett 813C-värde på -20,4 
samt ett 815N-värde på 10,0. Förhållandet mellan C/N ligger på 3,4 vilket betyder 
att mätningarna är pålitliga. Detta visar att individen ifråga har levt på en i hu
vudsak terrestrisk kost och trofinivån indikerar att intaget av sötvattensfisk inte 
har varit dominerande. Snarare tycks den motsvara en kost på produkter från i 
huvudsak landlevande djur.

Vid en jämförelse med andra material grupperar sig värdena från Hunneber
get med tidigare analyser av skelettmaterial från Skåne daterat till neolitikum och 
visar att dieten baseras på i huvudsak terrestrisk animalisk föda. Dieten skiljer sig 
tydligt från födan vid den mesolitiska kustboplatsen Skateholm där fisket var av 
stor betydelse och från de gropkeramiska boplatserna från Gotland där det mari
na inslaget i födan helt dominerar (fig. 9).

djurhållning, jakt och fångst under 
tidigneolitikum i sydskandinavien

Som redan nämnts i inledningen är antalet tidigneolitiska boplatser med osteolo
giska material få och av varierande kvantitet och kvalitet. Kunskapen om djur
hållningen och jaktens betydelse under perioden är därför osäker och bygger till 
viss del på mer eller mindre välgrundade antaganden. Utgrävningarna av Hunne
berget ger oss möjligheten att ytterligare belysa ovanstående fråga, genom att ben
materialet är väl daterat, relativt omfattande samt att det kommer från en region 
om vilken kunskapen om den tidiga trattbägarkulturens ekonomi tidigare har va
rit begränsad.

Vid en jämförelse av artfördelningen mellan olika benmaterial är det viktigt 
att påpeka att en orsak till att den varierar är att olika metodik har använts vid 
utgrävningarna och att benmaterialen kommer från olika lager med olika beva- 
ringsförhållanden. Benmaterial från boplatser som Bistoft LA 11 och Muldbjerg I 
kommer från utkastlager i mossar och är på grund av bevaringsförhållandena 
bättre bevarade än det från Hunneberget. Som nämnts ovan finns det en risk att 
nötboskap och får/get har blivit överrepresenterade i benmaterialet från Hunne
berget. De analyserade och publicerade benmaterial som finns till förfogande för
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jämförelser har delvis olika datering och kommer från ett brett geografiskt områ
de från Schleswig-Holstein till nordöstra Skåne. Detta betyder att vi endast kan 
få en generaliserad bild av ekonomin under de ungefär 500 år som perioden tidig- 
neolitikum utgör.

Den socio-ekonomiska organisation av bosättningar som vanligtvis tillskrivs 
tidigneolitikum kan något förenklat beskrivas bestå av huvudbosättningar, satel- 
lit-/aktivitetsplatser, centralplatser och offerplatser. Huvudbosättningar karaktä
riseras som lokaler där man finner huslämningar och i deras anslutning återfinns 
ibland gravar. Satellitboplatser eller aktivitetsplatser är lokaler som utnyttjats un
der kortare perioder och ofta med ett visst huvudsyfte. Centralplatserna utgörs av 
till ytan omfattande lokaler med lämningar efter inhägnader. Offerplatser åter
finns däremot vanligtvis i våtmarksmiljöer och utgörs av depositioner av olika 
slag (Johansson, L. 1979:82ff, Andersson 2003:20ff).

Benmaterial från boplatser med övervägande ben från vilda djurarter har tol
kats som satellit-Zaktivitetsplatser eller mer specifikt jaktstationer. Exempel på 
dessa är Muldbjerg I och Storelyng IV från Åmosen, Själland. Förutom främst 
kronhjort och rådjur förekommer endast enstaka benfragment från tamdjur på 
dessa boplatser som har utnyttjats under sommarhalvåret (fig. 10). Dessutom är 
andelen ”pälsvilt” som utter och bäver relativt hög på Muldbjerg I och i benmate
rialet från Storelyng IV förekommer ben från unga rådjurskid, vilka sannolikt ja
gats mer för sitt skinn än för sitt kött (Noe-Nygaard 1995:76ff, Koch 2003). Søla
ger II är ett exempel på en jaktstation från kustmiljö som påminner om de nämn
da två inlandsboplatserna i sin artsammansättning (Skaarup 1973). Hunneberget 
som utifrån förekomst av bland annat huslämningar och gravar kan kategoriseras 
som en huvudbosättning skiljer sig som väntat från jaktplatserna genom en stör
re andel husdjur och mindre vilt.

Benmaterial från lokaler tolkade som huvudboplatser eller centralplatser, här 
exemplifierat av Saxtorp SU 9 från västra Skåne, karaktäriseras av en stor andel 
husdjur och då främst nötboskap samt lite vilt (Nobis 1962, Møhi 1975, Ander
sen 1997:245ff, Sarnäs & Nord Paulsson 2001:113ff, Nilsson & Nilsson 2003). 
Artfördelningen från Hunneberget skiljer sig från detta mönster genom en större 
andel vilt och att nötboskap inte är lika frekvent förekommande (fig. 7). Visar 
detta på lokala variationer i djurhållning och betydelse av jakt eller finns det an
dra förklaringar? Först och främst är benmaterialet från vissa huvudbosättningar 
som exempelvis Stengade mycket små och deras representativitet kan ifrågasättas. 
Benmaterial med tidigneolitisk datering från Elinelund 2B uppvisar en artfördel
ning som domineras av 80 % nötboskap, men benen kommer från en anläggning 
som har tolkats ha uppkommit i samband med rituella aktiviteter (Sarnäs & Nord 
Paulsson 2001:113ff). Detta innebär att benmaterialet från Elinelund 2B inte be
höver återspegla ekonomin på boplatsen. Frågan kan ställas ifall den relativt höga 
andelen vilt i benmaterialet från Hunneberget representerar regionala skillnader i
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Hunneberget Saxtorp (SU 9) Bistoft LA 11 Muldbjerg I 
(n= 247) (n= 429) (n=511) (n= 1118)

Fig. 10. Artfördelning av däggdjursben från Hunneberget daterade 
till tidig trattbägarkultur i jämförelse med tre mer eller mindre 
samtida boplatser. I gruppen övriga arter har mikromammalia ex- 
kluderats. Figuren baseras på uppgifter från Johansson, F. (1979: 
99), Noe-Nygaard (1995:76) och Nilsson & Nilsson (2003:294). 
Species distribution of mammal bones from Hunneberget dated to 
the early Funnel Beaker culture in comparison with three more or 
less contemporary settlement sites. In the group of other species 
micromammals have been excluded. The figure is based on data 
from Johansson, F. (1979: 99), Noe-Nygaard (1995: 76) and Nils
son & Nilsson (2003: 294).

jakten och fångstens betydelse i ekonomin eller att vilt är underrepresenterat i 
benmaterial från andra boplatser tolkade som huvudbosättningar.

Artfördelningen i benmaterialet från boplatsen Rävgrav uppvisar tydligt bo
skapsskötselns betydelse genom att 89 % av benen kommer från husdjur. Date
ringen av boplatsen är visserligen något yngre än de tidigneolitiska lagren från 
Hunneberget, men även andelen vilt i de mellanneolitiska lagren är tre gånger hö
gre än i benmaterialet från Rävgrav (Larsson, L. 1992:19ff). Det finns alltså an
ledning att anta att djurhållningen och jakten vid Hunneberget skiljt sig från den 
vid huvudbosättningar i sydvästra Skåne och Schleswig-Holstein. Huruvida skill
naderna kan förklaras med olika ekologiska förutsättningar för boskapsskötsel är 
osäkert. Den rikliga förekomsten av våtmarker kring Hunneberget borde ha ut
gjort lämpliga betesmarker för nötboskap. Andelen får/get, vilka är de husdjur
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som är mest förknippat med ett öppet beteslandskap, är relativt hög i benmateri
alet från Hunneberget i jämförelse med Fuchsberg och Elinelund 2B.

Bistoft LA 11 är en lokal från Schleswig-Holstein som har tolkats som en jakt
plats, men med ett visst inslag av boskapsskötsel (Johansson, L. 1979:56ff). An
delen hjortdjur är betydligt större än vid Hunneberget, men boplatserna uppvisar 
trots allt vissa likheter i sin artfördelning (fig. 10). Artfördelningen i benmateria
let från Hunneberget ligger någonstans mellan den för Saxtorp SU 9 och Bistoft L 
11 (fig. 10). En förklaring kan vara att man vid Hunneberget har haft en djurhåll
ning liknande den vid andra huvudbosättningar, men jakt och fångst har även 
skett kring boplatsen och inte vid specialiserade jaktplatser. Möjligtvis har en läg
re befolkningstäthet i nordöstra Skåne resulterat i ett lägre jakttryck och en min
dre konkurrens om betesmark mellan boskap och vilt. Detta har medfört att jakt 
i större utsträckning kunnat bedrivas i området kring boplatsen och inte behövts 
förläggas till speciella jaktplatser.

kulturella aspekter på djurhållning och jakt 
under mellanneolitikum

Artfördelningen i benmaterialet från Hunneberget, daterat till mellanneolitikum, 
uppvisar stora likheter med det från andra lokaler från yngre trattbägarkultur 
som exempelvis Spodsbjerg från Langeland, Danmark (fig. 11). Andra lokaler 
som Troldebjerg och Bundsø skiljer sig något från dessa genom att svin är den van
ligast förekommande arten och att andelen vilt är lägre (Nyegaard 1985:445). 
Det har diskuterats ifall Troldebjerg utgjort en centralplats med en rituell funk
tion (Skaarup 1985:47), vilket skulle kunna förklara den anmärkningsvärt stora 
andelen av svinben på boplatsen. Det som utmärker Hunneberget gentemot de 
danska boplatserna är en något större andel hjortdjur. Även om det finns vissa 
skillnader i artfördelningen mellan de mellanneolitiska boplatser som tillhör tratt- 
bägarkulturen uppvisar de att djurhållning varit av dominerande betydelse och då 
främst djurhållning av nötboskap.

En jämförelse av artfördelningen i benmaterialet från Hunneberget daterat till 
mellanneolitikum med de gropkeramiska boplatserna Nymölla I och Siretorp från 
samma region uppvisar stora skillnader i ekonomin (fig. 11). Siretorpsboplatsen 
skiljer sig markant från de andra boplatserna genom att säl utgör mer än 86 % av 
alla benfragment och visar tydligt på betydelsen av marina resurser vid denna 
plats. Den ekonomiska inriktningen vid Siretorp kan jämföras med flertalet grop
keramiska boplatser från Mellansverige, Gotland och Åland (Storå 2001:5). En
dast sju fragment av fiskben finns tillvarataget från Siretorp och kan sannolikt 
förklaras med utgrävningstekniska orsaker samt dåliga bevaringsförhållande för 
ben. Den stora andelen ben från säl, som till stor del lever av fisk ger en indirekt
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Fig. 11. Artfördelning av däggdjursben från Hunneberget daterade 
till mellanneolitikum i jämförelse med de två gropkeramiska bo
platserna Siretorp (Dahr 1939:243) och Nymölla I (von Mosczin- 
sky opublicerat) samt trattbägarboplatsen Spodsbjerg (Nyegaard 
1985:427).
Species distribution of mammal bones from Hunneberget dated to 
the Middle Neolithic in comparison with the two Pitted Ware sites 
of Siretorp (Dahr 1939: 243) and Nymölla I (von Mosczinsky un
published) and the Funnel Beaker site of Spodsbjerg (Nyegaard 
1985:427).

indikation på fiskrika vatten (Ericson 1989:62). Att marina resurser var av så stor 
betydelse vid Siretorp beror sannolikt på boplatsen läge vid kusten på vad som un
der subborealtid var en ö. Det är alltså boplatsen läge och ekologiska faktorer som 
främst förklarar varför artfördelningen skiljer sig mellan Siretorp och de båda an
dra boplatserna.

Ekonomin vid boplatsen Nymölla I med den stora andelen ben från svin och 
kronhjort samt endast få ben från husdjur som nötboskap och får/get skiljer sig 
tydligt från den vid Hunneberget trots att det endast är 12 km mellan boplatser
na (fig. 11). Dateringen av de två boplatserna i form av 14C-dateringar och kera
mik visar att de brukades åtminstone delvis samtidigt och det är inte rimligt att 
anta att skillnaderna i benmaterialen beror på kronologiska skillnader.

Vissa skillnader i ekonomin mellan boplatserna kan förklaras med boplatsernas 
läge och ekologiska faktorer. Läget av Nymölla I vid kusten och Skräbeåns utlopp 
kan förklara varför fisket har varit av större betydelse där än vid Hunneberget där
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indikationer på att fiske bedrevs är mycket sparsamma. Totalt 26 % av alla artbe
stämda ben från Nymölla I är fisk, men fiskben har troligtvis också blivit under- 
representerade på grund av avsaknaden av sållning som metod vid utgrävningen 
1939 då benmaterialet tillvaratogs. Andelen säl är också högre i benmaterialet 
från Nymölla I än i det från Hunneberget, men i jämförelse med flera andra grop- 
keramiska boplatser som exempelvis Siretorp är den ovanligt låg.

Möjligtvis har området kring Hunneberget mera haft karaktären av ett kul
turlandskap med lämpliga betesmarker för nötboskap och får/get än kring Ny
mölla I där en mer sluten skog kan ha gynnat jakt av kronhjort och svinhållning. 
Närheten mellan boplatserna betyder att jakten rimligtvis bör ha skett på samma 
viltpopulation. På liknande sätt bör det ha funnits lämpliga betesmarker för nöt
boskap längs med kusten och Skräbeån vid Nymöllaboplatsen. Den mest rimliga 
förklaringen till skillnaderna i artfördelningen mellan boplatserna är att fokuse
ringen på djurhållningen av främst nötboskap vid Hunneberget respektive jaktens 
och svinhållningens betydelse vid Nymölla I är ett uttryck av kulturell identitet.

I de mellanneolitiska lagren från Hunneberget förekommer keramik och 
flintartefakter typiska för gropkeramisk kultur och indikerar kontakter mellan 
kulturyttringarna (Lagergren, denna volym). Det har tidigare föreslagits att före
komsten av nötboskap och får/get i benmaterialet från Nymölla I utgör resultatet 
efter kontakter med eller rent av jakt på boskap från Fjälkingeområdet (Forssan- 
der 1941:147). Tanken är inte orimlig och det kan även tänkas att vilt från Hun
neberget kommer från kontakter med gropkeramiska grupper. Närheten mellan 
boplatserna och kontakterna skulle kunna förklara varför andelen vilt är relativt 
hög i benmaterialet från Hunneberget i jämförelse med andra trattbägarboplat- 
ser.

english summary
animals and humans

Osteological remains from animals and humans have been analysed in order to 
study the importance of animal husbandry and hunting at the Hunneberget site 
during Early and Middle Neolithic. The aims of the study have been to investiga
te the function of the site and its development during the Neolithic, and also the 
importance of animal husbandry and hunting during the Early Neolithic and to 
the Funnel Beaker and Pitted Ware Cultures in a wider south Scandinavian per
spective.

Cattle were the economically most important species at the site, followed by 
sheep/goat and pigs. It has not been possible to investigate the distribution of do
mestic pigs and wild boar in the osteological remains from pigs, because of the 
sample size and fragmentation. Osteometrie analyses indicate that the pig bones
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originate from wild boar, but probably also from domestic pigs. The frequency of 
bones from wild game, mainly roe deer and red deer, but also seals and fur bea
ring animals, accounts for a noticeably high proportion for Funnel Beaker settle
ments in south Scandinavia. Animal remains from Early Neolithic settlements 
from south-western Skåne and Denmark is usually dominated by domestic ani
mals, but also specialized hunting camps with wild game have been excavated. 
The composition of the animal remains from Hunneberget indicates that the site 
functioned as a main settlement with animal husbandry, but also that hunting in 
the area near the site was of substantial importance and that hunting does not 
seem to have been located at specialized hunting camps.

No substantial changes in the economy at the site has been noticed during the 
transition from the Early to the Middle Neolithic. The proportion of domestic ani
mals (cattle and sheep/goat) increases slightly, while wild game decrease, during 
the period. This has been interpreted to be the response to small, gradual ecologi
cal changes in the area around the sites, due to deforestation, increasing pasture 
and hunting pressure. The age distribution of cattle changes from a relatively high 
proportion of juveniles to adults during the transition from the Early to Middle 
Neolithic at the site indicating a change in the animal husbandry. The significance 
of this change is difficult to evaluate, because of the small sample size and because 
the age determination is based on mainly loose teeth aged into broad age groups.

Fragments of a skull, mandible, atlas and axis from a head of a dog severed at 
the axis found in what during the Early Neolithic was a water-filled hollow and a 
mandible of a piglet found in a post-hole by a timber circle together with a green
stone axe, hammer stone and a ceramic vessel are finds at the site interpreted as 
ritual depositions.

Human skeletal remains from an Early Neolithic burial of a young adult and 
two adults and two children from Late Neolithic burials severely damaged by 
ploughing have been identified. Very few fish bones were recovered during the ex
cavation, indicating that marine resources were of minor importance at the site 
even though it was situated by the coast. Stable isotopes of 513C and 515N from the 
Early and Late Neolithic human remains also indicate a primarily terrestrial diet 
at the site. However, C/N values from the Early Neolithic bones indicate diagene- 
tic changes of the collagen and uncertainty of the value of the stable isotopes.

The species composition from Hunneberget during the Middle Neolithic was 
compared with the partial contemporary Nymölla I, a Pitted Ware Culture site si
tuated in the same area at a distance of only 12 km. The striking differences bet
ween the sites - with cattle and sheep/goat as the most important species at the 
Funnel Beaker site of Hunneberget, while hunting and pig husbandry played such 
an important part of the economy at the Pitted Ware culture site of Nymölla I, even 
though both sites were situated by the coast in the same area - indicate the impor
tance of cultural identity in the choice of economy during the Middle Neolithic.
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Fördelningen av antalet ben-, horn- och tandfragment bestämda till art eller familj 
uppdelade på lager. Ben i parentes är med avvikande färg och textur, vilka har 
tolkats som sentida sekundära inblandningar i lagren av djur som har dött i sina 
gångar och liknande.

appendix I

L. 133 L. 136 L.139 L. 140 L. 141 L. 142. L. 143 L. 145Anl. 20201
Bos taurus 4 9 15 6 30 1 4 9 7
Ovis/Capra 1 5 4 6 9 7
Ovis aries 1 2
Capra hircus 1
Canis familiaris 1 15
Sus scrofa 1 3 20 7 12 7
Capreolus capreolus 5 1 2 9 7 3
Cervus elaphus 1 1 6 4 2 5
Phocidae 1 1 2
Halichoerus grypus 1
Phoca groenlandica 1 1
Felis silvestris 1
Martes martes 1
Vulpes vulpes 1
Sorcidae (1)
Castor fiber 3
Sciurus vulgaris 1
Lepus timidus 1
Passeriformes (1)
Cyprinidae 1

Tabell 1. Antal fragment av djurben från lager och anläggningar daterade till tidigneolitikum. 
Number of fragments of animal bones from layers and features dated to the Early Neolithic.
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L. 123 L. 127 L. 131 L. 132 L. 135 L. 137 L. 138 L. 144 Ani. 21029
Bos taurus 6 5 79 3 22 1 15 11
Ovis/Capra 1 36 22 6 1 1
Ovis aries 1
Capra hircus 1
Sus scrofa 2 43 1 26 2
Capreolus capreolus 17 15 2
Alces alces 1
Cervus elaphus 7 1 1 3 2
Phocidae 2 2
Halichoerus grypus 1 1
Phoca groenlandica 2 1
Lutra lutra 1
Ursus arctos 1
Apodemus/Mus (1)
Castor fiber 1 1
Sciurus vulgaris 1
Talpa europaea (51)
Esox lucius 1

Tabell 2. Antal fragment av djurben från lager och anläggningar daterade till mellanneolitikum. 
Number of fragments of animal bones from layers and features dated to the Middle Neolithic.

Anl. 25242 Anl. 26999 Anl. 28992
Bos taurus 1 6
Ovis/Capra 4 8 12
Sus scrofa 4 23 11
Cervus elaphus 1
Sorcidae (3) (2) (4)
Aquila/Haliaeetus 1
Anatidae 1
Cyprinidae 2
Abramis brama 1
Clupea harengus 37

Tabell 3. Antal fragment av djurben från anläggningar daterade till sen- 
neolitikum.
Number of fragments of animal bones from features dated to the Late 
Neolithic.
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Osteometrisk data från människa (Homo sapiens), stenlyft (A 15922, A 15936) 
daterat till tidigneolitkum respektive senneolitiska gravar (A 3709), använd vid 
beräkning av kroppslängd och könsbedömning från. Mått i mm. M= man, F= 
kvinna, ?= kön osäkert.

Osteometrie data from humans (Homo sapiens), pits left by stone removal (A 
15922, A 15936) dated to the Early Neolithic, and Late Neolithic graves (A 3709), 
used to estimate height and identify sex. Measurements in mm. M= male, 
F=female, ?= sex uncertain.

appendix II

Humerus

Män Kvinnor Tidigneolitikum Senneolitikum
A 15922/ 15936 A 370

Vertikal diameter av caput 
(Steyn &c Iscan 1999)

52,2-45,8 45,7-40,7 45,9/45,7
(M/F)

Epicondylar bredd 
(Mall etal. 2001)

70,7-61,5 60,8-55,2 58,9 (F) 66,3 (M)

Maximal längd 309,0

Ulna
Maximal längd 254,7

Femur
Vertikal diameter av caput 
(Asala 2001)

51,1-45,9 44,8-40,0 45,6 (?)

Transversal diameter av caput 
(Asala 2001)

49,4-43,8 43,4-38,4 44,9 (M)

SID (supero-inferior neck dia
meter) (Seidemann et al. 1998)

35,7-31,3 29,5-26,2 30,3 (?)

Diskriminansfunktion av proxinal >38,377 
femur (Ahlström 2001)

<38,377 35,83 (F)

Calcaneus
Maximal längd (Steele 1976) 86,7-75,5 79,4-71,6 78,8 (?)

Talus
Maximal längd (Steele 1976) >52 <52 60,2 (M)
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Resultat från analys av stabila isotoper utförda av Håkan Wallmark vid Institu
tionen för skogsekologi och marklära, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå. Ge
nomstuckna är prover med opålitliga resultat där halten kol/kväve (C/N) indike- 
rar förändring av benens kollagen.

Results of analyses of stable isotopes performed by Håkan Wallmark of the De
partment of Forest Ecology and Soil Science, Swedish University of Agricultural 
Sciences, Umeå. Strikethrough marks samples with unreliable results where the 
content of carbon/nitrogen (C/N) indicates change in the collagen of the bones.

appendix III

Lab nr. Fynd nr. Art 513C Ö15N C/N %C %N
Hunneberget 1 5561 Människa (Homo sapiens) -20,4 8,7 5,4 5,8 LI
Hunneberget 2 3740 Svin (Sus scrofa) -22,8 5,7 10,1 3,2 0,3
Hunneberget 3 4584 Hund (Canis familiaris) -19,7 11,9 7,9 4,0 0,5
Hunneberget 4 4583 Nötboskap (Bos taurus) -21,9 6,3 17,2 3,0 0,2
Hunneberget 5 Människa (Homo sapiens) -19,0 9,1 4,0 7,3 1,8
Hunneberget 6 Människa (Homo sapiens) -20,4 10,0 3,4 10,5 3,1

referenser
Bull, G. & Payne, S. 1982. Tooth eruption and epiphysial fusion in pigs and 

wild boar. In: Wilson, B., Grigson, C. & Payne, S. (eds.). Ageing and Se- 
xing Animals Bones from Archaeological Sites. Oxford: BAR British Se
ries 109:55-71.

von den Driesch, A. 1976. A Guide to the Measurement of Animal Bones 
from Archaeological Sites. Peabody Museum Bulletin 1. Peabody Muse
um of Archaeology Harvard University.

Magnell, O. 2004 Harvesting Wild Boar -a study of prey choice by hunters 
during the Mesolithic in South Scandinavia by analysis of age and sex 
structures in faunal remains. Archaeofauna 13. enligt Bull och Payne 
(1982) samt BTp som är mätt enligt Magnell (2004). Mått i mm.
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Osteometrisk data. Mätningar enligt von den Driesch (1976) med undantag för 
tänder från svin, vilka är mätta enligt Buli och Payne (1982) samt BTp som är 
mätt enligt Magnell (2004). Mått i mm.

Osteometrie data. Measurements according to von den Driesch (1976) with 
the exception of boar teeth, which are measured according to Bull and Payne 
(1988), and BTp, measured according to Magnell (2004). Measurements in mm.

appendix IV

Bos taurus Sus scrofa
Humerus SD BT Bd Ml- L WA WP
L 138 25,1 L 131 18,5 10,1 11,7
L 145 75,3
L 145 79,8 M2- L WA WP

L 135 24,7 14,8 16,1
Metacarpus Bp L 139 17,4
L 141 55,0
L 141 59,7 M3- L WA WP

L131 17,3
Metatarsus Bd L 135 43,5 17,5 17,3
L 138 56,8

M2+ L WA WP
Cervus elaphus L 131 23,3 17,8
Astragalus GL1 Glm Bd
L 135 58,1 53,6 35,3 Tibia Bd Dd

L 131 41,5 34,8
Phalanx 2 Bp Bd GL
L 135 19,4 16,1 41,8 Astragalus GL1 Glm BTp

L 131 54,0 25,9
Capreolus capreolus
Humerus BT Bd
L 141 25,1 29,6

Astragalus GL1 Glm Bd
Anl. 20201 31,3 29,3 19,2
L 131 31,4 29,3 19,0

Canis familiaris
Calvarium 16 25 27 Ml L Ml B P4L P4 B
L 145 15,3 36,4 19,5 11,0 13,5 17,1 6,4

Mandibula 4 5 11 12 14 19 20
L 145 121, 8 115,8 36,4/36,2 31,7/31,7 18,6/18,8 22,7 19,0
(sin / dex)

Mandibula Ml-L Ml-B M2-L M2-B
L 145 19,5 7,6 / 7,5 7,5 / 7,6 5,6 / 5,8
(sin / dex)
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Hunnebergets osteologiska fyndsamling har endast några få motsvarigheter i 
Skandinavien vad avser mängden bevarat benmaterial som kan knytas till slutna 
neolitiska boplatskontexter. Den generella bilden är att benmaterial från neolitis- 
ka boplatser, åtminstone i Skåne, begränsar sig till enstaka brända skelettdelar 
och tänder. Därför kom det rikliga djurbensmaterialet från Hunneberget som en 
stor positiv överraskning. Visserligen var många av benfynden hårt fragmentera- 
de beroende på märgspaltning, upprepade omdeponeringar och nedtrampning 
från människor och djur. Bevaringsförhållandena var ändå så pass bra att även de 
minsta fragmenten fanns kvar. Dessutom var de yttre skikten på de flesta benen 
intakta vilket möjliggjort studier av bearbetningsspår och andra former av påver
kan (Magnell, denna volym). Redan vid förundersökningen påträffades regelrät
ta föremål av ben samt avfallsmaterial från själva hantverket (Balic & Edring 
2003). Denna aspekt av det neolitiska samhället kom också att lyftas fram i slut
undersökningsplanen och särskilda insatser gjordes i fält just för att försöka fånga 
upp alla spår efter horn- och benhantverket, där särskild vikt lades vid tillvarata
gandet av avfallet. Syftet var att skapa förutsättningar för att kunna studera hela 
processkedjan, från basråvaran till färdigt redskap.

Denna artikel kommer således att ta sitt avstamp i benredskapen, avfallet och 
flintverktygen för att skissa en bild över hur det neolitiska benhantverket kan ha 
tett sig. Eftersom det i stort sett saknas regionala neolitiska jämförelsematerial 
vad det gäller just hantverksavfall kan det vara fruktbart att istället snegla på 
medeltida material. Det finns flera gemensamma nämnare, i exempelvis hyvlan
det, skrapandet och klyvandet av ben där råmaterialen för verktygen (flinta, sten 
eller järn) inte haft någon egentlig betydelse för hur restprodukterna gestaltar 
sig.

Kontinuiteten på Hunneberget innebär att stora delar av den neolitiska perio
den finns representerad. Materialet är framför allt tillvarataget genom vattensåll- 
ning av utvalda anläggningsfyllningar och kulturlager. I föreliggande arbete sär
skiljer vi inte föremål eller avfall utifrån vilken kronologisk kontext de härrör. 
Anledningen är att vare sig benföremålen eller flintverktygen skiljer sig åt i någon 
nämnvärd grad mellan de olika faserna. Bilden som tecknas kan därför sägas om
fatta hela det lokala neolitiska benhantverket.

benredskap
På Hunneberget påträffades sammanlagt 23 föremål av horn och ben. De utgörs 
av 16 spetsverktyg, 3 mejslar, en hålförsedd platta, ett ben med vågtandad utskär
ning, ett benhänge och en hornspets med spiralformade bearbetningsspår (fig. 1). 
Bortsett från några enstaka föremål avviker materialet i stort inte från andra sam
tida skandinaviska fyndsammansättningar.
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Fig. 1. Exempel på sylar/spetsar från Hunneberget. Foto Staffan Hyll. 
Examples of awls/points from Hunneberget.

Det neolitiska horn- och benhantverket uppvisar i ett europeiskt perspektiv en stor 
form- och funktionsrikedom som avspeglar både profana och sakrala aktiviteter. 
Den rika variationen i föremålsbestånden visar att horn och ben utgjort viktiga 
och funktionsmässigt allsidiga material, väl lämpade för såväl vardagliga verktyg 
som för rituella objekt, musikinstrument och personlig utsmyckning. Många före
mål kan klassificeras som formella verktyg och hit hör olika typer av spetsar, nå
lar, yxor, mejslar, sylar, punsar, tryckstockar, hornklubbor, skövlar och knivar 
(Hubert 1980:137, Weiner 1980:221, Schibier 1980:108, Sørensen 1998:114, 
Louwe Kooijmans m.fl. 2001:341, Burenhult 2002:31ff). Det förekommer också, 
liksom även bland flintverktygen, kombinerade flerfunktionsredskap, t.ex. spets/ 
mejsel, kniv/spatel och så vidare (Schibler 1980:38f). Problemet med dessa är att 
rätt diagnostisera en funktionell eggs specifika användningsområde. Vad som i dag 
uppfattas som ett multifunktionsredskap och alltså skulle ha kunnat motsvara vår 
tids schweiziska armékniv, kan likaväl i förhistorisk tid ha utgjort ett extremt spe
cialiserat verktyg, noggrant framtaget för en specifik uppgift.

89



Från flera europeiska fyndplatser finns också fynd av fångstredskap, vapen och 
stridsutrustningar såsom harpuner, fiskekrokar, spjutspetsar, dolkar, pilspetsar, 
armskyddsplattor och kanske även slagvapen (Becker 1952:27f, Schibler 1980:34, 
Sørensen 1998:114f). Att ben och horn kommit till användning i så stor utsträck
ning just inom denna funktionskategori, beror naturligtvis på råmaterialens inne
boende egenskaper. Ett ben kan relativt enkelt omformas till komplexa former 
som exempelvis en utsökt harpun eller en liten fiskekrok. Samtidigt som materi
alet låter sig bearbetas, är det också hårt, slitstarkt och stryktåligt - egenskaper 
helt nödvändiga för jakt- och stridsutrustningar. Det är dock inte helt självklart 
att de föremålsformer som vi anser oss ha kunskap om är rätt bestämda eller 
klassificerade. Bland benfynden på Hunneberget finns ett föremål som traditio
nellt har förknippats med manliga vapenattiraljer. Det rör sig om en 3 mm tjock 
benplatta med en längd av 10,5 cm och en bredd på 3,0 cm. Från Sydskandina- 
viska megalitgravar finns i det närmaste identiska plattor vilka tolkats som hand- 
ledsskydd för bågskyttar (Montelius 1917:40, Berg 1979:101, 131). Förvisso 
finns exemplar med borrade hål i ytterändarna - vanligtvis fyra - som mycket väl 
kan ha haft denna funktion, men många av plattorna kan knappast ha använts 
på detta sätt. Benplattan från Hunneberget har liksom många av sina gelikar två 
perforeringar placerade centralt eller förskjutet mot ena änden. Detta arrange
mang kan näppeligen ha utgjort en särskilt praktisk fästanordning, utan borde 
snarast ha fungerat som ett hinder för bågsträngen. Men kanske finns det andra 
förklaringar som skulle passa bättre ihop med föremålens faktiska utseende och 
storlek. Om vi börjar med att titta på fyndkontexten för benplattan från Hunne
berget så antyds ett helt annat användningsområde. Den påträffades i en avfalls- 
grop tillsammans med fyra stycken bensylar samt ett större tandat benredskap, 
alltså föremål som kan associeras med läder- och textilhantverk (fig. 2). Vad 
skulle då benplattan kunna representera i detta sammanhang? På något sätt skul
le den utifrån fyndomständigheterna kanske kunna kopplas samman med tyg
framställning och sömnad. Ett praktiskt försök har exempelvis demonstrerat att 
Hunnebergsplattan fungerat alldeles utmärkt som vävbricka vid bandvävning 
(fig. 3).

Det förekommer flera artefakter för vilka vi absolut inte kan identifiera an
vändningsområdet, men som trots allt är avsiktligt och omsorgsfullt bearbetade. 
Ett exempel på ett sådant föremål är den grundligt slipade och tillskurna horn
spetsen (fig. 4). Den skulle kunna ha fungerat som en handhållen tryckstock för 
bifacial flintbearbetning, men har i så fall också haft ett sekundärt användnings
område. Problemet är bara att förslitningen ned till den spongiösa vävnaden sitter 
på fel sida av spetsen. Dessutom förekommer knappast några bifaciala avslag alls 
på Hunneberget som helhet. De spiralformade skårorna har skurits in med stor 
noggrannhet och på något sätt bör dessa ha haft en funktionell betydelse men på 
vilket sätt prylen använts kan vi idag helt enkelt inte lista ut.
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Fig. 2. Brickan, sylarna och det tandade benredskapet funna tillsammans i samma grop. Foto 
Staffan Hyll.
The tablet, the awls and the toothed bone tool found together in the same pit.

Andra benföremål från sydskandinaviska boplatser och gravmiljöer kan snarast 
kopplas till en mer personlig utrustning där bland annat olika typer av hängen, pär
lor och detaljer till klädesplagg ingår. Även om materialets plastiska egenskaper va
rit viktiga vid tillverkning av sådana objekt, så finns också helt andra faktorer att 
beakta. Många av utsmyckningar har säkerligen burits enbart för sina estetiska vär
den, men man kan i en del fall fundera över om inte ett halsband av genomborrade 
rovdjurständer eller amuletter från kraftfulla djur också haft en magisk innebörd 
(jfr Larsson 1988:143f). I etnografiska studier visas ofta att naturfolk intimt sam
mankopplat människa och djur i myter och magi (Keesing 1981:397f). Hos eskimå
erna i Alaskas inland var det till exempel vanligt att skydda sig mot onda andar ge
nom att bära amuletter från olika djur (Ingstad 1954:179ff). En annan aspekt på
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Fig. 3. Brickbandsvävning Ett rekonstruktionsförsök med Hunnebergsbrickan som förlaga. 
Rekonstruktion av Lisa Pålsson. Foto Staffan Hyll.
Tablet weaving. An attempted reconstruction based on the Hunneberget tablet.

samma sakrala tema är offernedläggelser i våtmarksmiljö (Karsten 1994:100f). På 
den mesolitiska inlandsboplatsen Bökeberg vid sjön Yddingen påträffades rikligt 
med ben i utkastlagren. Merparten av dessa består av rent slaktavfall medan en del 
måste betraktas som rituellt nedlagda (Karsten 2001:134). Denna tradition fortsät
ter under neolitikum och är en väldokumenterad företeelse i skandinaviska sam
manhang. Några av de tydligaste skånska exemplen är Hindby offerkärr (Svensson 
1993, Nilsson 1996:65ff ) och Röekillorna (Stjernquist 1961:39f, 1963:43) med 
sina enormt rika depositioner av neolitiskt material. Det kan därför inte uteslutas 
att också en del av Hunnebergets våtmarksfynd representerar offerritualer snarare 
än hushållsavfall. Det finns uppenbart medvetna depositioner av både flinta och 
ben, bland annat en skrapdepå och ett kranium från en halshuggen hund (Magnell, 
denna volym).

Dessutom är det realistiskt att tänka sig att ben, klor och tänder från mer exo
tiska eller sällsynta djur inte bara haft en symbolisk betydelse utan också helt
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krasst fungerat som statushöjare för bära
ren (jfr Taffinderl998:62). I detta sam
manhang har sådana föremål förmodligen 
även kunnat användas som medel vid upp
rättandet och vidmakthållandet av olika 
slags allianser (Orme 1981:181f). Det 
finns flera etnografiska exempel på att vär
deföremål i form av dyrbara utbytesgåvor, 
enkom anskaffats för att förstöras rituellt 
(jfr Mauss 1990:16). Förstörelse av före
mål har också visats vara en integrerad del 
av den skånska neolitiska offertraditio
nen. Detta innebär att det bland fragmen- 
terade föremål, men även i benmaterial i 
stort, kan dölja sig många egentliga offer
fynd (jfr Karsten 1994:lllff, Andersson 
2003, 2004). Möjliga exempel på denna 
typ av rituellt beteende på Hunneberget är 
fynden av söderslagna bergartsyxor och 
keramikkärl, samt även de fragmenterade 
benverktygen. Flera av fynden har för öv
rigt en direkt kontextuell koppling till 
större rituella konstruktioner (Edring, La
gergren, denna volym).

hantverket

Redskapsinventariet från Hunneberget, li
kaväl som från andra samtida platser, vi
sar att produktionen huvudsakligen inrik
tats mot spetsiga föremål. För en del av 
dessa har man utnyttjat vissa djurbens na
turligt avsmalnande form och endast gett 
dem en liten slutfinish (fig. 5). Den vanli
gaste tillverkningstekniken för exempelvis 
sylar och nålar har dock varit att spalta 
rörben för att få långa, platta och smala rå
ämnen för vidare bearbetning.

Spetsföremålen som slipats fram ur 
spaltat ben kommer framförallt från dägg
djurens extremiteter. Det är förmodligen

?
Fig. 4. Slipad horntagg (troligen 
kronhjort) med spiralskärningar 
vid spetsen. Dess användningsom
råde är okänt. Foto Staffan Hyll.
Polished antler tine (probably red 
deer) with spiral cuts at the point. 
Its use is unknown.

Fig. 5. Vadben från ett svin som med
en enkel bearbetning har tagit for
men av en syl. Foto Staffan Hyll. 
Fibula from a boar which has been 
simply worked to give the form of 
an awl.
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Fig. 6. Operativt schema för klyvning av rörben (jfr Louwe Kooijmans m.fl. 2001:350). Illus
tration Annika Jeppsson.
Operative schema for splitting tubular bones (cf. Louwe Kooijmans 2001: 350).

både extremiteternas längd och deras mer massiva benväggar som i första hand 
attraherat verktygsmakarna. Framställningen av kluvna råämnen har i regel inte 
skett på ad hoc basis utan har, precis som flintbearbetningen, följt standardisera
de operativa scheman (fig. 6).

Det är framför allt i avfallsmaterialet som denna typ av standardiserat förfa
rande ger sig till känna. Det bör alltså finnas exempelvis avkapade ledändar och 
obearbetade vertikalt kluvna benflisor från tudelningar av rörben, om man skall
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Fig. 7. Exempel på benhantverksavfall från Hunneberget. Avkapade ledändar samt diverse 
vertikalt kluvna rörben (jfr även fig. 6). Foto Staffan Hyll.
Examples of waste from bone craft from Hunneberget. Cut-off joint ends and various split 
tubular bones (cf. also fig. 6).

kunna påvisa ett lokalt förekommande hantverk. Tittar vi så på Hunnebergets os
teologiska material, så finns samtliga av dessa element representerade (fig. 7). Det 
finns flera tydliga exempel både på ledändar som kapats med flintverktyg, samt 
även en uppsjö kluvna rörben (fig. 8).

Vi vet att man i det medeltida benhantverket utnyttjat räteggade hornkilar för 
att under kontrollerade former klyva rörben (Goksör 1996:98, Macgregor 
2001:355ff). Även om klyvningstekniken som sådan har klara paralleller i stenål
der, så saknas dock denna typ av redskap helt i de befintliga materialen. Således 
bör det ha funnits någon annan typ av redskap för detta ändamål, och vi får då 
titta närmare på flintinventariet. De enda flintobjekt som vid mer ingående gransk
ning skulle kunna ha fyllt en sådan funktion, är vad som i typologiska samman
hang benämns bipolära kärnor. Om en sådan flinta till exempel används som ett 
stämjärn eller mejsel, dvs. får agera mellanstycke mellan ett ben och en klubba
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Fig. 8. Märgspaltade ben. I jämförelse med avfallet från hantverket är hushållsavfallet mer 
fragmenterat och av slumpmässig karaktär. Foto Staffan Hyll.
Bone split to remove marrow. In comparison with the craft waste, the household waste is 
more fragmented and of a random character.

kan en kontrollerad klyvning uppnås. Vid denna användning ökar antalet eggska
dor på flintan dramatiskt och man står till slut efter upprepad användning med 
något som närmast kan klassificeras som en bipolär kärna. Det är etnografiskt be
lagt att dylika stenredskap, s.k. ”pieces esquilles”, använts för att klyva hårda or
ganiska material såsom trä och ben, något som för övrigt utprovats vid arkeolo
giska experiment (Knutsson 1986:30).

Problematiken med att konkret kunna skilja flintkilar och kärnor åt, har sedan 
länge varit under intensiv diskussion inom litisk forskning. Kristianstadflintans ten
dens att lätt splittra sig, särskilt vid tunna och spetsiga eggpartier, gör att eventuellt 
avsatta bruksspår försvinner med mikroavspaltningarna när verktygen utsätts för 
ökad tyngd och kraft. Genom att varje uppkommen polering på eggen försvinner 
när nya små flintflarn sprätter loss, blir det näst intill omöjligt att via slitspårsana- 
lys bevisa att dessa flintföremål faktiskt använts som verktyg. Det förhåller sig dock
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Fig. 9. Exempel på typologiskt bestämbara bipolära kärnor från Hunnebergets neolitiska la
ger som istället mycket väl kan ha använts vid klyvning av hårda rörben. Illustration Bo Knarr- 
ström.
Examples of typologically identifiable bipolar cores from the Neolithic layer at Hunneberget 
which may very well have been used instead for splitting hard tubular bones.

så att knackstenslagna bipolära kärnor har en hög andel stora avspaltningsytor. 
Tittar man närmare på några av de förmodade flintkilarnas poler, ser man snara
re en högre andel mikroavspaltningar distribuerade till själva eggen. De formellt 
bipolära kärnorna utgör de hittills bästa - och för övrigt enda - kandidaterna till 
ett generellt neolitiskt benklyvningsredskap (fig. 9). Hur det än har gått till för att 
utvinna halvfabrikaten i form av utkluvna råämnen, så har den fortsatta processen 
i benhantverket omfattat ytterligare steg. I vissa fall kan vi dock konstatera att den 
vidare bearbetningen varit rudimentär och enbart funktionellt inriktad. Det finns 
flera exempel på grovt utformade spetsredskap som endast lyfts upp ur avfallets 
anonymitet genom att det finns bruksspår på de yttersta spetspartierna (fig. 10).

Även om det uppenbarligen förekommit enklare verktyg är dock de flesta ben
föremålen omsorgsfullt färdigställda och uppvisar en betydligt mer tilltalande fi
nish - en ytbehandling som krävt vassa stenverktyg med jämn egg. Sådana redskap 
kan endast identifieras genom mikroskopering av bruksskador och tidigare studier 
har vid upprepade tillfällen påvisat att spår avsatta av ben/horn faktiskt kan diag
nostiseras (Keeley 1980, Juel Jensen 1986, van Gijn 1989, Knarrström 2000b, 
2001). Flintorna som ingår i denna funktionsanalys har framför allt hämtats från 
tidigneolitiska och mellanneolitiska kontexter. En mer detaljerad redogörelse för
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Fig. 10. Exempel på enkla red
skap som förmodligen bara grovt 
huggits till med hjälp av flintki
lar. Foto Staffan Hyll.
Examples of simple tools which 
were presumably only roughly 
cut to shape with the aid of flint 
wedges.

urvalsprocesserna och analysprinciperna 
finns redovisat i denna volym (Knarrström, 
denna volym), men i korthet går det ut på 
att råmaterial, teknologi och funktion är 
variabler som varit ytterst påtagliga för alla 
tillverkare och användare av flintverktygen. 
Genom att omsorgsfullt studera spåren av 
de val som baserats på ovan nämnda vari
abler går det att närma sig de faktiska pro
cesser som också styrt de olika hantverks- 
aktiviteterna.

Använder vi samma resonemang kring 
de befintliga benföremålen så innehåller ock
så dessa spår som i sin tur ger ledtrådar om 
hur flintverktygen borde gestalta sig. Efter 
klyvning och delning av ett rörben har följt 
en arbetsgång där råämnet modellerats fram 
till önskad form. I denna process måste hu
vudsakligen hyvlande och skrapande red
skap ha varit verksamma (operativt schema). 
En del kapade ledändar vittnar om skäran
de, alternativt sågande verktyg. Slutligen 
kan vi också se att många benobjekt fått en 
sista ytbehandling genom slipning (fig. 11

Fig. 11. Sylframställning. Ett operativt schema samt de olika flintverktyg som använts i arbets
processen. Illustration Annika Jeppsson.
Making an awl. An operative schema and the different flint tools used in the work process.
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Fig. 12. Slipstenar från Flunneberget. Foto Staffan Hyll. 
Grindstones from Hunneberget.

Flintorna i de neolitiska lagren på Hunneberget domineras nästan helt av den lo
kala kristianstadflintan. Flinttypen har generellt visat sig vara kvalitativt underläg
sen de övriga sydskandinaviska sorterna, och detta påverkar också bruksspårens 
distribution och utseende. Däremot har ingen särskild skillnad i redskapens an
vändning kunnat urskiljas vid jämförelse med samtida västskånska material (jfr 
Knarrström 2000a:103ff, 2001:56ff). Den stora differensen ligger i kristianstad- 
flintans inneboende ”skörhet” som inneburit korta brukningstider för varje enskilt
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föremål. Detta har också med all 
sannolikhet resulterat i ett opropor
tionerligt stort antal redskap, som 
följaktligen inte med automatik kan 
sägas avspegla intensiteten i hant- 
verksaktiviteterna.

De flintor som vid slitspårsana- 
lysering uppvisar kontakt med ben 
har, förutom enstaka retuschering
ar, ingen särskild gemensam morfo
logi. Det är vad de neolitiska stens- 
mederna och användarna velat upp
nå med ett flintverktyg som kan ge 
ett visst mönster. En skrapande, al
ternativt skärande egg är de gemen
samma nämnarna, men å andra si
dan är detta samma funktionella 
attribut som återfinns på i princip 
alla förhistoriska stenverktyg. Ef
tersom morfologin uppenbarligen 
fått stå tillbaka för funktionen, kan 
i själva verket vilket enkelt avslag 
eller avfallsbit som helst ha kommit 
till användning.

De mikroskopiska kontaktspår 
som avsatts på flintorna från Hun
neberget består av poleringar, mik- 
roavspaltningar och striationer (po
lering markeras i figur med • och 
mikroavspaltningar med >). Enskilt 
eller i kombination med varandra 
medger slitspårsanalysen tolkning-

Fig. 13. Exempel på spatlar och mejslar med polerad egg. Poleringen 
behöver dock inte vara medveten utan kan också bero på upprepad 
användning mot ett relativt mjukt material (Jiarong 2002:159). Il
lustration Annika Jeppsson.
Examples of spatulas and chisels with polished edge. The polishing, 
however, need not be deliberate. It may also be due to repeated use 
against a relatively soft material (Jiarong 2002: 159).
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ar av rörelseriktningar och på vilket sätt man bearbetat kontaktmaterialet. Det är 
framförallt de ibland mikroskopiskt små eggavspaltningarna som direkt anger ett 
hårt kontaktmaterial. Denna typ av retuscher kan förvisso uppstå på annat sätt, 
exempelvis genom nedtrampning av djur och människor eller vid plöjning, men 
sådana skador ses dock oftast bara på föremålens ena sida. Påverkan från moder
na jordbruksmaskiner är för övrigt lätt att identifiera. Viktigt att bemärka är hu
ruvida mikroavspaltningarna är dubbelsidiga (fig. 14), dvs. att de återfinns både 
på eggens ventrala och dorsala sida. Sådana skador uppstår när eggen utsatts för 
ett direkt vertikalt tryck, alltså vid verksamheter som inneburit skärande i olika 
material (Knarrström 2000b:32). Om spåren skall anses giltiga förutsätter detta 
naturligtvis att avspaltningarnas distribution isolerar sig till de områden på en 
flinta som rimligen kan ha utgjort aktiva eggpartier.

Ett mindre antal skärverktyg från Hunneberget har visat sig vara använda mot 
ben. Visserligen kan det vara svårt att skilja sådana verktyg från slaktredskap, 
som ju också kan komma i direkt kontakt med ben, men en avgörande faktor är 
förekomst, utseende och distribution av striationer. Sådana attribut uppstår främst 
i samband med slakt och orsakas av flintsplitter som fastnat i djurkroppens hår
dare delar. När kniven med vertikala rörelser äter sig ned i materialet repar splitt
ren mot bladet och förorsakar ljusa striationer. Dessa löper som regel parallellt 
med eggen, men ofta upp till 10 mm in från stycket egg. Striationerna från bear
betning av frilagt ben gestaltar sig annorlunda i det att kontaktytan är mycket 
mer begränsad. Splitter som fastnar i det hårda materialet (se fig. 15) kommer inte 
att repa skärverktygets inre delar, utan återfinns endast på 
eggens ytterkant. På samma plats uppträder i regel också 
den glansiga poleringen. Reporna i ytan kommer således 
att uppfattas som mörka, snarare än ljusa.

Som det operativa schemat i figur 11 visar, så har det 
krävts någon form av vassare hyvelliknande eggverktyg för 
att ta bort överflödigt material och jämna till de spaltade 
rörbenens kanter. Det redskap som vanligtvis förknippats

Fig. 14. Mekaniken bakom dubbelsidiga mikroavspaltningar. En 
vertikalt skärande rörelse i kombination med tryck och ett hårt kon
taktmaterial orsakar små avspaltningar på ömse sidor om eggens 
centrumlinje (omarbetning efter Larsson 1978:108). Illustration 
Annika Jeppsson.
The mechanics behind double-sided microspalling. A vertical cut
ting movement in combination with pressure and a hard contact 
material causes small splinters on either side of the centre line of the 
edge (reworked after Larsson 1978: 108).
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Fig. 15. Ett litet flintsplitter från spetsen av ett skärverktyg sitter inkilat i mellanhandsbenet 
från en ko. Det är sådana splitter som ger de diagnosticerbara striationerna i flintverktygens 
mikrotopografi. Foto Björn Gedda.
A small flint splinter from the tip of a cutting tool is wedged in the metatarsal of a cow. It is 
Splinters like this that give the diagnosable striations in the microtopography of flint tools.

Fig. 16. Skärverktyg i kristianstadflinta använda vid bearbetning av ben. Ett av redskapen 
uppvisar även benpolering i distalanden. Illustration Bo Knarrström.
Cutting tools of Kristianstad flint used for working bone. One of the tools also shows bone 
polishing at the distal end.
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med sådana verksamheter har traditionellt benämnts stickel, och denna typolo
giska kategori är vanligt förekommande särskilt i äldre mesolitiska kontexter. Det 
har dock visat sig att förhistorisk ben- och hornbearbetning långt ifrån alltid 
krävt just formella sticklar. Även skarpa kanter på enkla avslag, avbrutna spån 
och frostsprängda skivor har fyllt samma funktion (Knarrström 2000b:50, 121). 
Också på platser där formella sticklar utgör väsentliga delar av en fyndsamling, 
kan de andra typerna av benbearbetningsredskap fortfarande dominera. Materi
alet från Hunneberget anger på samma sätt med all önskvärd tydlighet att det är 
eggens egenskaper som varit avgörande för funktionen, medan föremålens övriga 
utformning inte varit av någon som helst betydelse. Förutom att hyvelverktyg an
vänts vid det inledande grovarbetet med att formge benämnena, så har motsva
rande vassa eggar även kommit väl till pass när man finhyvlat benobjektens ytor 
i arbetsprocessens slutskede (fig. 16-18).

Merparten av de redskap som har kunnat konstateras varit använda vid ben
hantverk uppvisar retuscherade skrapliknande eggar (fig. 19-21). Retuscherna 
kan vara oregelbundna, och eggen behöver inte ha den rundade form som för
knippas exempelvis med skinnskrapor. Eftersom kristianstadflintan är ömtålig så 
är det svårt att avgöra vilka av de minsta retuscherna som kommer från medveten 
tillhuggning, och vilka som orsakats av kontakt med hårdare organiska material. 
Raka eggar har fungerat precis som vilken skrapkant som helst, medan konvexa 
eggar däremot antyder att man skålat bearbetningsobjekten. De retuscherade red
skapens eggstruktur är betydligt grövre än hos de konstaterade hyvelverktygen. 
Därför är det troligt att retuscherade redskap i första hand använts vid den gröv
re nedslipningen av benobjektens ytor.

slutsatser
Under minst 12000 år - från istidens första kolonisatörer fram till bondesamhäl
lets avveckling på 1900-talet - har ben och horn uppskattats för sina unika egen
skaper. Användningsgraden har förvisso varierat genom årtusendena och det är 
först under högmedeltiden som vi ser en mer industriell produktion, men materi
alet har alltid funnits med på ett eller annat sätt.

Särskilt inom stenåldersforskning har djurben ofta varit ett specifikt osteolo- 
giskt problemområde som traditionellt inriktats på artbestämningar och ålders- 
bedömningar, medan analyserna endast i undantagsfall utmynnat i kulturhisto
riska betraktelser. Genom de goda bevaringsomständigheter som rådde på Hun
neberget, har det dock givits ett unikt tillfälle till att också studera ett neolitiskt 
benhantverk. Genomgången av restprodukter, färdiga föremål och de verktyg 
som använts för deras framställning, har gjort det möjligt att följa arbetsproces
serna steg för steg.
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Fig. 17. En kristianstadflinta och en senonflinta med slipyta använda som hyvlar mot ben. Il
lustration Bo Knarrström.
A Kristianstad flint and a Senonian flint with polished surface, used as planes against bone.

Fig. 18. Benhyvel/skrapa i senonflinta (200x). Välutvecklad polering i anslutning till eggen. 
Striationer i form av små mörka fördjupningar löpande vertikalt från eggen. Foto Bo Knarr
ström.
Bone plane/scraper of Senonian flint (200x). Well developed polish at the edge. Striations in 
the form of small, dark brown cavities running vertically from the edge.

Likväl som de skånska neolitiska boplatsernas i allmänhet enkla flinthantverk re
presenterar var och ens hushållssysslor, så avspeglar sannolikt också benhantverket 
i de flesta fall husflit, snarare än specialiserad produktion. Precis som i fallet med 
tillverkningen av komplexa flintföremål - lokaliserad till ett fåtal platser med verk
samma specialister - kan det ha funnits liknande strukturer även vad avser högkva
litativa horn- och benobjekt. Det bör även i det senare fallet röra sig om platser som 
uppvisar stora mängder diagnostiserbara restprodukter (jfr Christophersen 
1980:202ff). Men det skall åter poängteras att det boplatsanknutna hantverket vad
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Fig. 19. Fyra exempel på skrapeggretuscherade kristianstadflintor använda vid benbear
betning. Illustration Bo Knarrström.
Four examples of Kristianstad flints with the scraping edge retouched, used for working 
bone.
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Fig. 20. Benskrapa i kristianstadflinta, avgjutning (200x). Välutvecklad glansig polering yt
terst på eggkanten. Foto Bo Knarrström.
Bone scraper of Kristianstad flint, cast (200x). Well developed shiny polish on the outermost 
edge.

Fig. 21. Sparsamt retuscherad benskrapa i kristianstadflinta med välutvecklad polering längs 
eggens yttersta del (200x). Foto Bo Knarrström.
Sparsely retouched bone scraper of Kristianstad flint with well developed polish along the 
outermost edge (200x).
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avser ben, trä eller flinta varit rationellt och enkelt samt att man i första hand ut
gått ifrån sina egna lokala råvaror.

Flinta, trä, ben och horn har under större delen av människans närvaro i Syd- 
skandinavien utgjort grunden för alla verktyg och vapen. Den hårda lättbearbeta- 
de flintan har stått för skärande, huggande och skrapande eggar. Som projektil
spetsar har materialet varit oöverträffat. Det mjukare träet användes till en uppsjö 
av föremål, inte minst skaft, där materialets formbarhet och flexibla karaktär va
rit av stor betydelse. Ben och horn intar i sammanhanget en särställning eftersom 
råämnena innehar egenskaper som kombinerar flintans hårdhet med träets form
barhet. Därför finns också föremålsformer som i utseende och funktion tangerar 
flintans och träredskapens. Exemplen är många, men nämnas kan olika typer av 
skaft, knivar, projektilspetsar, skrapor, yxor, musikinstrument och diverse slevar.

summary
bone - on artefacts and craft at hunneberget

In contrast to the vast amounts of flint usually found on Neolithic sites in south
ern Sweden, organic material is very rare indeed. If bone is found within a settle
ment site context, it usually consists of burnt fragments and tooth enamel. The 
few exceptions to this generalized picture are confined to some very rich deposits 
in votive fens. That is why the preservation state of the organic material from 
Hunneberget came as a big and very positive surprise. The bone assemblage - in 
chronology covering most of the Neolithic period - has been subjected to a study 
concerning the local handicraft aspects of the raw material (for the food economy 
perspective see Magnell, this volume).

For the first time in southern Sweden it has been possible to follow the late Sto
ne Age craftsmanship from the slaughter of an animal to, for instance, a shiny 
sharp awl. The paper presented here demonstrates the various operative schemes 
that have been identified in the assemblage. The thorough study of the waste ma
terial has played a very important part, even more so than the bone tools themsel
ves. A necessary measure in order to correctly evaluate the different phases in the 
local bone tool production was also to find the stone tools used in this process. 
Through technological and functional analysis of the flake and waste material, a 
set of tools were documented as having been used on bone. An important conclu
sion in connection with the lithic part of the study is that formal bipolar cores also 
acted as splitting devices (the so-called pieces esquillées) with the purpose of ob
taining long slender bone splinters. These were later used for further cutting and 
grinding into the shape of proper awls and needles.

In the south Scandinavian Stone Age period - from the Late Palaeolithic up 
until the end of the Bronze Age - flint, wood and bone constituted the fundament
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for all tools and weapons. Flint produced sharp cutting edges, whilst wood provi
ded material for bows, traps and shafts. Bone was obviously shaped into many 
different forms of objects, so in that sense it reacts very much like the softer and 
flexible wood. On the other hand, it is much more durable and can contest with 
any flint projectile point in terms of sharpness and sturdiness.
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kristianstadflintan - den lokala resursen
Kristianstadflintan bildades på samma sätt som merparten av Europas övriga 
flintsorter och man kan generellt säga att tillblivelsen av en flintnodul, oavsett pro
veniens, är en direkt avspegling av den omgivande dåtida miljön i Krittidens varma 
hav. För 60-70 miljoner år sedan avsattes i det område som sedermera kom att bil
da det Skånska landskapets nordöstra hörn, tjocka lager bestående av kalksedi
ment. Sedimenten byggdes upp av skalplåtar från avdöda små planktiska alger som 
måste ha funnits i enorma antal. I kalken bildades genom olika processer hålrum 
som så sakteliga fylldes med kiselsyra. Syran hade bland annat sitt ursprung i ned
brutet organiskt material från kolonier av blöt- och svampdjur som trängdes på 
havsbottnen. (Ringberg 1980:31, Stridsberg 1990:64f, Sørensen & Iversen 
1995:14f). Geléklumparna stelnade till flinta, och detta antas ha skett på 10 meters 
djup under den dåvarande havsytan, under en tidsrymd som kan ha varat i flera mil
joner år (Forrest 1983:1). I Kristianstadstrakten avsattes i denna period förvisso 
mycket kalk, men även kvartssand och lera som eroderat från kaolinvittrat urberg, 
framförallt i områdets norra del. Fagrens djup tilltar från norr till söder, och når 
som mest en mäktighet av ett par hundra meter (Wikman & Bergström 1987:36).

Kristianstadflintan finns idag som preliminära depositioner inom Kristianstad 
län, men också som moräninlagrade noduler som under upprepade istider trans
porterats långa sträckor (fig. 1). Man kan påträffa småblock på Bornholm och 
Nordsjälland (Vang Petersen 1993:24), samt i varierad utsträckning i den sydväst
skånska moränen (Knarrström 1997:9f).

Flintor som på flera sätt starkt påminner om kristianstadflintan har påträffats i 
ett stråk från södra Halland ned mot Kristianstad. Dessa noduler, betraktade som 
rester efter borteroderade ursprungliga kalklager, har samma typ av skrovliga yt
struktur med splittriga och ojämna brottytor. Dessutom föreligger ofta samma typ 
av kalkintrusioner som ger det typiska vitspräckliga utseendet. Detta tyder på att 
det ursprungliga östskånska kalklagret varit av betydande omfattning, men att se
dimenten av olika anledningar helt försvunnit (Lidmar-Bergström 1982:33ff).

Det finns inget som indikerat att skillnaderna mellan senonflintorna och kris
tianstadflintan skulle vara kronologiskt betingad. Förutom förekomster av kam- 
brosiluriska stratigrafier, exempelvis vid Fyledalen, så verkar de övriga skånska 
kalklagren ha bildats i sen krittid (Wikman & Bergström 1987, fig. 10). Snarare 
bör förklaringen till skillnaderna i flintornas uppbyggnad sökas i den topografis
ka situationen för 65 miljoner år sedan. Det nordöstliga kalkområdet kan ha le
gat på grundare vatten, kanske i en vik, och därmed producerat en fauna som av
satt lager av annorlunda karaktär. De mäktiga lagerbildningar som finns att be
skåda i Ignaberga kalkbrott (mellan Vinslöv och Hässleholm), innehåller mycket 
fossil och framstår i sin sammansättning som grövre än vad som kunnat ses i 
Kvarnbys gamla kalkbrott utanför Malmö. Anledningen är att lagren i sydvästra

112



INN Ursprunglig förekomst av senon- och danienflinta 
Y//A Omlagrad förekomst av senon- och danienflinta 
I Ursprunglig förekomst av Kristianstadflinta 

Omlagrad förekomst av Kristianstadflinta

Fig. 1. Kristianstadflintans och övriga sydskandinaviska flintors distribution i det skånska 
landskapet.
The distribution of Kristianstad flint and other south Scandinavian flints in the landscape of 
Skåne.

Skåne/Danmark består av skivkrita, medan lagren i Kristianstadtrakten utgörs av 
s.k. skalgruskalk.

Kristianstadflintan skiljer sig på flera punkter från limhamns-, eller maastricht- 
flintan som förekommer i anslutning till kalklagren i Skåne, Danmark, Norra Tysk
land och vidare västerut på den Europeiska kontinenten. Det finns förvisso också 
variationer i den senare flintkategorin, men kristianstadsflintorna har ändå flera 
drag som särskiljer. Framförallt är det de vita fläckarna, bestående av små inne
slutna kalkrester, som kännetecknar typen. I mikroskop kan man även se att yt
strukturen generellt är betydligt skrovligare i brottytorna än vad som är fallet med 
limhamnsflintorna i allmänhet. Dessutom tycks det vara vanligare med sprickbild
ningar och ”kantigheter” i råämnena själva. På så sätt kan kristianstadflintans
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sammansättning nästan lika gärna jämföras med de nordsvenska kvartsit- och 
kvartsmaterialen. Förklaringen till denna struktursammansättning kan vara relativt 
enkel; flinta som bildas i fin kalk blir oftast finkorning, medan flinta som uppstått i 
grövre kalkstratigrafier blir mer grovkornig i sin struktur (Thomsen 2000:25).

Det finns endast ett fåtal publicerade studier som direkt tar upp kristianstadflin- 
tans kvalitéer som råämne för sten- och bronsålderns flintsmeder och verktygsan- 
vändare. En viktig sådan var dock Bo Madsens försök att utvärdera kristianstad- 
flintan utifrån experimentell flintslagning. I försöket producerades en tjocknackig 
yxa samt bifacialer, och slutsatsen var att de eventuella problem som uppstod under 
tillverkningarna inte i första hand kunde skyllas på flintans beskaffenhet (Madsen 
1984:77ff). Denna bild skiljer sig från äldre arkeologiska slutsatser kring detta spe
cifika råmaterial. Man har tidigare gjort gällande att kristianstadflintan varit kvali
tativt underlägsen de övriga sydskandinaviska sorterna (Grönwall 1903:318, Beck
er 1951:113, Strömberg 1988:40), överordovicisk flinta ej inräknat. Det är välkänt 
att nutida flintsmeder föredrar råämnen från primära depositioner, alltså från ur
sprungliga bildningslager där noduler legat orörda i kalken. Man brukar i det sam
manhanget prata om ”färsk” flinta. Det kan vara så att den äldre synen på kristian
stadflintan baserats på vad man sett av moräninlagrade nodulers kvalitéer. Istran- 
sporterade noduler, oavsett vilket flinttyp det än gäller, har ofta både synliga och 
dolda skador orsakade av kollisioner och sammanpressningar mot annan moräns
ten, eller sprickbildningar som uppkommit i glacialtidens köldperioder. Ett mindre 
experiment kring spåntillverkning ur istransporterade block av kristianstadflinta 
tycktes i stort sett bekräfta denna bild. I de bearbetade blocken fanns dolda frost
sprickor som delvis förhindrade att hela spån kunde avspaltas, men där ett av styck
ena var fritt från skador, kunde en serie om fjorton regelrätta spån produceras. Att 
dessa blev något breda och tjocka skylldes vid detta tillfälle på ovanan att bearbeta 
detta specifika material (Knarrström 1997:9). Ett ytterligare flintslagningsexperi- 
ment har jämfört kvalitéerna hos primärt inlagrad senon-, danien- och kristinstad- 
flinta. I varje respektive råmaterialkategori utvanns 60 knackstenslagna spån vars 
morfologi analyserades (tab.l). Resultatet i experimentet indikerar att det trots allt 
verkar finnas skillnader mellan råmaterialen. Den största gruppen hela spån (82 %) 
härrörde från senonflintkärnor. Den något grövre danienflintan gav 46 % intakta 
spån, medan kristianstadflintspånen endast nådde 40 % (Högberg 1997a). Efter
som samma tillslagningsteknik och plattformspreparering företogs på alla kärnor, 
så visar skillnaderna i fraktureringsgraden också på skillnader i materialens sam
mansättning, oavsett vilken skicklighetsnivå eller vana flintsmeden besuttit.

Däremot är det full klart att skillnader inom och mellan litiska boplatsmateri
al kan visa på olika nivåer hos de enskilda flinsmeder som bearbetat specifika 
material. Det tycks vara så att vissa personer har större fallenhet än andra när det 
gäller att lära sig förstå fraktureringsmönster och tillslagningstekniker, alltså i sig 
faktorer som bidrar till teknologiska diskrepanser i både tid och rum (jfr Olausson
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Diagnosticerade kategorier
Senonflinta Danienflinta Kristianstadflinta

Procent Antal Procent Antal Procent Antal
Hela avslag 82% 70 46% 59 40% 51
Proximalfragment 5% 4 9% 11 14% 18
Radialfragment 0% 0 6% 8 5% 6
Medial- distalfragment 6% 5 9% 12 16% 20
Ej bestämbar 7% 6 30% 38 25% 32

Tabell 1. Mönstret i frakturering hos de tre typer av flinta som dominerar skånska material 
(efter Högberg 1997a, tab. 1).
The pattern of fracturing in the three types of flint that dominate in the material from Skåne 
(after Högberg 1997a, tab. 1).

1997:94f). Komplexiteten i råmaterialens primära sammansättning har givetvis 
också avspeglats i hur detta har betraktats i arkeologiska sammanhang. Det är 
dock inte alltid helt enkelt att på enskilda förhistoriska artefakter avgöra vilka 
amatörmässiga attribut som avsatts på grund av flintsmeders oskicklighet, eller 
vad som faktiskt orsakats av usel flinta.

Att det trots allt funnits förhistoriska stensmeder som tillfullo behärskat det 
östskånska flintmaterialet visas inte minst genom fynd av fullvärdiga neolitiska 
yxor. Bland annat kan nämnas en spetsnackig yxa i kristianstadflinta tillvarata
gen på Tylland, och en håleggad yxa i samma material påträffad i Östergötland 
(Cederschiöld 1950:363f).

En viktig notering i sammanhanget är att kristianstadflintan, liksom övriga 
europeiska maastrichtflintor, inte utgör en enskild homogen enhet. Spännvidden i 
struktur och utseende är snarare större i den förstnämnda gruppen. Det finns allt
ifrån kantiga och skrovliga skärvor, som nästan mer består av kalksand än av flin
ta, till noduler sammansatta av tät svart flinta som är väl i klass med de mest hög
kvalitativa kontinentala flintorna. Det har också visat sig att den allra finaste kris
tianstadflintan mycket väl lämpar sig för tillverkning av fyrsidiga yxor (Knarrström 
2003:29). Med lite patinering är denna flinta förmodligen omöjlig att särskilja 
från de sydvästskandinaviska sorterna, och man funderar onekligen över hur 
många östskånska yxor som egentligen kanske ligger i museimagasinen?

analysmetoder
Flintorna från de neolitiska bosättningarna och aktiviteterna på Hunneberget har 
analyserats med syfte att få fram teknologiska profiler och redskapsfunktioner.
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Det har även varit av intresse att utröna huruvida råmaterialen enbart hämtats 
från lokala morändepositioner, eller om man också grävt sig ned till de högkvali
tativa flintorna i traktens kalklager.

Den ursprungliga registreringen ämnade bara skilja på flinttyper, och om 
dessa var retuscherade eller inte. I efterhand kan sägas att den mest tidsbesparan
de registreringsmetoden hade varit att räkna och väga all flinta per enhet - och 
nöja sig med detta. För den efterföljande analysens skull hade det också underlät
tat att ha alla fynden från en och samma grävenhet samlade i en låda istället för 
att ha dem utspridda i flera backar. Den enkla anledningen till ett sådant förfa
ringssätt när det gäller registrering av i detta fall östskånskt material, är att typo- 
logiska former inte på något sätt kan användas för att skapa relevanta spridnings- 
bilder, studera antalet verktyg i varje grävd enhet eller ens bidra till en diskussion 
om funktion. De typologiska systemen har snarast legat som en våt och tung ylle
filt över forskningen kring flintans bearbetning och användning (Knarrström 
2000:18ff, 2001:16ff, Karsten &c Knarrström 2003:14ff). Varje flinta, formellt 
verktyg som avfallsbit, får studeras var för sig och analyseras utifrån sina speciel
la attribut och förutsättningar. Genom sitt generellt sett mer oförutsägbara frak- 
tureringsmönster är kristianstadflintan dessutom den sämst tänkbara för typolo- 
gibyggnad. Föremål med absolut samma funktion kan ha helt olika utseende och 
graden av bearbetning av en gång aktiva verktyg kan variera från helretuschering 
till absolut ingenting. En metriskt baserad typologisk registrering skulle således 
ha resulterat i en kartläggning som varit helt oanvändbar vid funktionsbestäm- 
ning av föremålen och kanske t.o.m. förvanska grundförutsättningarna för vida
re kulturhistoriska tolkningar (jfr Broadbent & Knutsson 1980:8ff).

För att närma sig de enskilda objektens funktion, har samplade delar av mate
rialet slitspårsanalyserats. Denna metod ger trots sina brister en möjlighet att mer 
nyanserat bedöma om ett flintföremål använts eller inte. Det är inte alltid nödvän
digt att exakt kunna diagnosticera varje enskilt kontaktmaterial. Ett resultat där 
bara generisk bruksskada kan konstateras, är fortfarande betydligt mer konkret 
och informativt än en bestämning byggd på schematiserade måttangivelser. De 
analyserade neolitiska artefakter från Hunneberget, har uppfyllt kriteriet av att 
ha en vass någorlunda symmetrisk egg med minsta sammanhängande längd om 2 
cm. Mindre eggar än så är ej väl ägnade att skära med i ett vertikalt rörelsemöns
ter (jfr Högberg 1997b:21, Knarrström 2000:32). Övriga objekt skall ha uppvi
sat retuscher eller skarpa kanter. Den sistnämnda kategorin, exempelvis innehål
lande i övrigt obearbetade knäckta spån eller naturliga brott på frostsprängda ski
vor, har i omfattande studier av västskånska flintmaterial visat sig innehålla en 
rik flora av sticklar, skrapor och hyvlar (Knarrström 2001:44ff).

Det kan ofta vara besvärligt att utföra mikroskopiska funktionsanalyser, även 
på den täta flintan i sydvästra Skåne. Många faktorer lägger hinder i vägen för 
säkrare bestämningar, inte minst den ofta förekommande ljusa patinering som
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Fig. 2. Kulturlagrens respektive utbredning inom Hunnebergets norra undersökningsområde. 
The extent of the occupation layers on the northern excavation site at Hunneberget.

både döljer mikropoleringar och starkt reflekterar mikroskopljuset. Senonflintor- 
na brukar dock vara i sådant skick att diagnosticering är möjlig, medan danien- 
flintorna är mer problematiska eftersom dessa varierar i gråskala och samman
sättning. Den sistnämnda gruppens ljusare och något grovkornigare flintor ställer 
mer eller mindre alltid till problem för kvalitativa analyser, även utan patinering 
(jfr Knutsson 1983:12, Gijn 1989:8). Reflexerna har också negativa konsekvenser 
för fotodokumentationen av slitspårsområden - bilderna blir diffusa och förmed
lingen av den relevanta informationen går förlorad (Knarrström 2000:30f). Kris- 
tianstadflintan utgör således genom sin grovlek och skrovlighet ännu sämre ob
jekt för funktionsanalys än exempelvis danienflintan. För att kontra problematiken,
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har jag här valt att arbeta med en kombination av metoder. De tätaste flintorna 
utan alltför mycket kalkintrusioner har mikroskoperats på traditionellt sätt, med
an de mer grovkorniga och förorenade objekten studerats genom plastavgjutning- 
ar. Denna metod, som egentligen konverterats från metallurgin, utvecklades från 
början i syfte att studera slitspår på kvarts (Knutsson 1983). Metoden är ett ut
märkt, om än tidskrävande, komplement till det mer traditionella mikroskope- 
ringsarbetet. Plastavgjutningen neutraliserar effektivt reflexerna samtidigt som de 
allra minsta detaljerna i ytstrukturen bibehålls. Inför analys har materialen ren
gjorts på sedvanligt sätt (alkohol, tensider, vatten). Utrustning som använts för 
funktionsanalysen är ett modifierat Nikon Optihot Metallografmikroskop (för
storing 50-200X), samt en toppmonterad Pentax-kamera med svartvit T-Max 
100ASA film. För avgjutning användes Triphan 0,1 millimeter plastfilm som app
licerades med hjälp av kemiskt ren aceton.

tidigneolitikum
fynden i våtmarkslagret

Lager 145 var beläget i en förhistorisk våtmarkssvacka inom Hunnebergets norra 
undersökningsområde (fig. 2). Utbredningen uppgår till 22 m2 och mäktigheten 
varierade från 0,05 till 0,25 m. Lagret har utifrån korrelationer med keramikma
terial, stratigrafi och 14C fastställts tillhöra den tidigneolitiska äldre trattbägar- 
kulturen.

råmaterial och teknologi
Totalt registrerades 241 flintor. Av dessa har 194 enheter genomgått intensiv ana
lys med fokus på teknologi och funktion. Sammantaget slitspårsanalyserades 26 
bitar (13 % av det samplade materialet) enligt de kriterier och metoder som tidi
gare beskrivits. Materialet domineras stort av kristianstadflinta av blandad kvali
tet. Intrycket är dock ändå att man på denna yta föredragit att arbeta med tät flin
ta utan alltför mycket krusta eller intrusioner av kalk. Av det totala antalet flintor 
utgör limhamnsflinta bara 7 %, och då mestadels i form av slipade fragment eller 
småbitar från innandömet av ursprungliga yxkroppar. Inga större rånoduler av 
senon- eller danienflinta tycks ha bearbetats, och det finns heller inga spår av bear
betning eller användning av andra mineraler eller bergarter. Sammantaget är 6 % 
av flintan antingen genombränd eller delvis eldpåverkad, vilket indikerar att våt
marken också fått fungera som avfallsyta för skräp och förbrukat material från 
själva boplatsområdet. Det brända krackelerade avfallet har inte kunnat bidra 
med särskilt mycket information vare sig till teknologidiagnostiken, eller till funk
tionsanalysen.
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Fig. 3. Plattformskärnor från Hunneberget. 1-3 Avslagskärnor i kristianstadflinta med avlånga 
plattformar utan preparering. 4 Avslagskärna med avlång plattform utan preparering i senonflinta. 
5 Avslagskärna i kristianstadflinta med tydliga prepareringsspår längs plattformskanten. Illustra
tion Bo Knarrström.
Platform cores from Hunneberget. 1-3 Flake cores of Kristianstad flint with oblong platforms 
without preparation. 4 Flake core with oblong platform without preparation of Senonian flint. 5 
Flake core of Kristianstad flint with clear traces of preparation along the edge of the platform.
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Sammansättningen av fynd i anslutning till våtmarken kan inte direkt sägas av
spegla specialiserad tillverkning av verktyg eller annan ändamålsenlig flintbear
betning. Det finns endast åtta kärnor, och det förekommer vare sig uppfrisknings- 
avslag eller splitter i någon påtaglig omfattning. Fem av kärnorna är av typen 
plattformskärnor, varav fyra i kristianstadflinta och ett exemplar av typen senon. 
Fyra av kärnorna uppvisar avlånga plattformar, lite påminnande om förarbeten 
till handtagskärnor. Att det skulle vara fråga om s.k. kölskrapor har kunnat av
färdas genom slitspåranalys. Flintsmederna har framförallt bearbetad långsidor
na på ömse sidor i syfte att producera tunna men relativt breda avslag. Visserligen 
kan kärnorna representera uttjänta, och därmed inte helt rättvisande exemplar 
som hamnat i våtmarken, men de långsmala plattformarna saknar i vilket fall 
spår av kantpreparering. Den femte kärnan är en mer klassisk plattformkärna 
med större längd än bredd. Denna kärna har spår av preparering i form av retu- 
scher längs ena plattformskanten.

Den övergripande teknologiska profilen är svårtolkad vad avser kristianstad- 
flintan, men proximaländarna på hela avslag såväl som på fragmenten, vittnar om 
en dominans av regelrätta plattformskärnor, med moderat till obefintlig kärnpre- 
parering. De enstaka helt säkerställda exemplen avspeglande bipolär teknologi be
gränsar sig till två senonflinkärnor, två kärnor i kristianstadflinta, samt två avslag 
i senonflinta (fig. 3). Att tre av fem kärnor är bipolära, medan bipolära avslag ut
gör en närmast obefintlig kategori, är ett förhållande som återkommer även på an
dra neolitiska fyndplatser i östra Skåne (Knarrström 1997:14). Visserligen resulte
rar bipolär tillslagning i färre diagnosticerbara stycken än vid plattformsteknik, 
särskilt när det gäller grövre råmaterial, men detta kan inte ensamt förklara den 
låga frekvensen av bipolära avslag. Kanske har de flesta bipolära avslag genomgått 
sekundär modifiering vilket i så fall gör dem omöjliga att urskilja (jfr Knutsson 
1988:12ff). Särskilt kan detta tänkas ha gällt de bipolära avslagen från senonflint- 
kärnorna, vilka utgjort utmärkta objekt för tillverkning av små tvärpilar (fig. 4).

Flintmaterialet från våtmarkslagret domineras totalt av hård teknik. Förutom 
ett enstaka avslag i senonflinta som möjligen kan kopplas till ythuggning, förelig
ger inga andra tecken på ett mer specialiserat flinthantverk. Det finns heller inga 
fynd i det osteologiska material som indikerar tillverkning eller användning av 
horn i flinthantverket. Av de sju tillvaratagna knackstenarna utgörs ett exemplar 
av bergart, resterande är utformade i kristianstadflinta (fig. 5). Att flintknackste- 
narna dominerar kan bero på svårigheten att urskilja regelrätta bergartsobjekt ib
land de många moränstenar som också påträffades i lagren.

Det finns i materialet tendenser till spånteknologi, men frågan är om de fåtali
ga spånliknande avslagen verkligen skall tolkas som ett resultat av en medveten 
produktionsstrategi. Plattformarna saknar prepareringsspår, och i fyndsamlingen 
som helhet finns inga exempel på uppfriskningsavslag eller kärnfragment som 
skulle kunna stärka tanken på en regelrätt spåntillverkning. Det enda exemplet på
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Fig. 4. Exempel på bipolär teknologi i det tidigneolitiska materialet från Hunneberg. 1-2 Bipo
lära kärnor i kristianstadflinta. 3 Bipolär kärna i bryozoliknande flinta med slipyta. 4-5 Bipo
lära avslag i senonflinta, varar en bit med slipyta i distalanden. Illustration Bo Knarrström. 
Examples o f bipolar technology in the Early Neolithic material from Hunneberget. 1-2 Bipo
lar cores of Kristianstad flint. 3 Bipolar core of Bryozoan-like flint with polished surface. 4-5 
Bipolar flakes of S enoni an flint, one piece of which has a polished surface at the distal end.

en senonflinta i form av ett spånliknande objekt, är resultatet av ett avslag från en 
slipad söm från en fyrsidig yxa. De övriga spånliknande avspaltningarna är slag
na i kristianstadflinta, och att de har kommit till användning visas genom att en 
av dessa uppvisar svag generisk polering längs eggen i ena hörnet (fig. 6).

redskapsfunktioner

Funktionsanalysen av kristianstadflintorna blev tidsödande eftersom ungefär 
hälften av studieobjekten endast kunde studeras eller dokumenteras genom plas
tiska avgjutningar enligt den metod som tidigare beskrivits. Totalt mikroskopera- 
des 26 objekt, varav fyra utgjordes av senonflinta. Fjorton av flintorna uppvisade 
bruksspår, och i tolv fall kunde en närmare bestämning av kontaktmaterial fast
ställas. Spåren utgjordes av polering, striationer och mikroavspaltningar. En min
dre del av objekten visade spår från bearbetning av trä. Det rör sig om tre större
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Fig. 5. Knackstenar. Merparten är tillverkade i kristianstadflinta. Foto Staffan Hyll. 
Hammerstones. The majority are of Kristianstad flint.

Fig. 6. Spån från lager 145. 1 Spån i senonflinta med närmast heltäckande slipyta på dorsalsi- 
dan. 2-4 Spån i kristianstadflinta, varav ett med generisk polering. Illustration Bo Knarr- 
ström.
Blades from layer 145. 1 Blade of Senonian flint with polished surface on almost all of the 
dorsal side. 2-4 Blades of Kristianstad flint, one with generic polish.
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Fig. 7. Redskap använda vid bearbetning av trämaterial. 1-2 skrapverktyg. 3 Skärverktyg. Illu
stration Bo Knarrström.
Tools used for working wooden material. 1-2 Scraping tools. 3. Cutting tool.

avslag varav två med traditionella skrapeggretuscheringar samt ett skärverktyg 
med måttlig sekundär retuschering (fig. 7).

Redskapen som belyser mathållning isolerar sig till objekt använda vid slakt 
eller styckning av kroppsdelar från olika djur. Dubbelsidiga mikroavspaltningar 
anger kontakt med hårdare material samtidigt som den yttäckande poleringen vi
sar på kontakt med mjukare och mer följsamma organiska material. Striationer- 
na har uppkommit när små flisor sprängts loss från eggen och skrapat mot bladet 
när verktygen arbetat sig djupare ner i kontaktmaterialet. En verksamhet som ut
sätter ett objekt för den här,typen av kombinerade kontaktmaterial är just slakt, 
där eggarna möter skinn, ben, senor samt muskel- och fettvävnad (Knarrström 
2000:47). Det rör sig om totalt sex enkla redskap med vassa, ej modifierade egg
partier (fig. 8). Av dessa kan två med stor säkerhet kopplas till sådan aktivitet ge
nom sammansättningen av varierade bruksskador, medan bedömningen av de öv
riga fyra objekten vilar på mindre säker grund.
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Fig. 8. Skärverktyg använda för styckning och slakt. 1 Slaktverktyg i senonflinta. 2 Slaktverk
tyg i kristianstadflinta. 3-6 Skärverktyg i kristianstadflinta. Illustration Bo Knarrström. 
Cutting tools used for butchering and slaughter. 1 Slaughtering tool of Senonian flint. 2 
Slaughtering tool of Kristianstad flint. 3-6 Cutting tools of Kristianstad flint.
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Fig. 9. Ett urval flintverktyg för bearbetning av ben. 1 Skrapa. 2 Skärverktyg/såg. Illustration 
Bo Knarrström.
A selection of flint tools for working bone. 1 Scraper. 2 Cutting tool/saw.

Av de tolv föremålen med slitspår, kan åtta exemplar knytas till benhantverk. Det 
rör sig om verktyg med både retuscherade skrapeggar, såväl som objekt med 
skäreggar utan sekundär modifiering. Endast ett av exemplaren är tillverkad i se- 
nonflinta, och typiskt är att avslaget av just denna flinttyp har kvar en liten slipad 
yta. När det gäller den närmare bestämningen av kontaktmaterial, måste man re
latera till de bearbetade objektens hårdhet. Ett mjukt organiskt material följer 
även svackor i mikrotopografin och avsätter ofta heltäckande och ytmässigt mer 
utbredda spår. Ett hårt organiskt material, till exempel vissa träslag samt ben och 
horn, avsätter inte samma sorts spår. Istället orienteras polering och mikroskador 
i flintans yta till den extrema ytterdelen av den aktiva eggen. De områden som 
först påverkas av kontakten är högre områden i mikrotopografin (ej synliga för 
blotta ögat). Bearbetning av ben ger mer koncentrerade områden med polering, 
och i de nednötta glansiga ytorna ser man ibland mörkare repor orsakade av flint
splitter som fastnat i kontakmaterialet.

De funktionsbestämda objekten som använts mot ben eller horn består av tra
ditionella skrapor, skärverktyg, sågar (fig. 9), samt sticklar eller hyvlar. I vissa fall 
är det genom striationernas orientering möjligt att rekonstruera rörelsemönstret 
och få en uppfattning om hur verktyget rent faktiskt hållits i handen (fig. 10- 
13).
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Fig. 10. Slaktverktyg i kristi- 
anstadflinta (200x). Striatio- 
ner följande ett vertikalt rörel
semönster, påträffade ca 5 
millimeter in från eggen. Före
målets egg uppvisade svagt ut
vecklad polering och dubbelsi
diga mikroavspaltningar. Foto 
Bo Knarrström.
Slaughtering tool of Kristians
tad flint (200x). Striations fol
lowing a vertical pattern of 
movement, found about 5 mil
limetres in from the edge. The 
edge of the object displayed 
weakly developed polish and 
double-sided microspalling.

Fig. 11. Slaktverktyg i senon- 
flinta (200x). Välutvecklad po
lering vid eggen, med svagt 
utvecklad polering ca 10 mil
limeter in på stycken i eggens 
längdriktning. Små dubbelsi
diga mikroavspaltningar i an
slutning till eggen. Foto Bo 
Knarrström.
Slaughtering tools of Senoni- 
an flint (200x). Well-develo- 
ped polish at the edge, with 
weakly developed polish about 
10 millimetres in on the pieces 
in the longitudinal direction 
of the edge. Small double-si
ded microspalling beside the 
edge.
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Fig. 12. Träskrapa i kristian- 
stadflinta (200x). Välutvecklad 
polering på vissa ytor i anslut
ning till eggen, samt polering 
på högre områden i mikrotopo
grafin ca 4-5 millimeter in på 
ventralsidan. Foto Bo Knarr- 
ström.
Wood scraper of Kristianstad 
flint (200x). Well developed 
polish on certain surfaces near 
the edge, and polish on higher 
areas in the microtopography 
about 4-5 millimetres in on 
the ventral side.

Fig. 13. Träskrapa i kristian- 
stadflinta, plastisk avgjutning 
(200x). Välutvecklad polering 
längs yttersta eggkanten. Foto 
Bo Knarrström.
Wood scraper of Kristianstad 
flint, plastic cast (20Ox). Well 
developed polish along the 
outside of the edge.
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boplatslager

Lager 141 låg i anslutning till bebyggelsespår inom Hunnebergets norra under
sökningsområde (fig. 2). Utbredningen uppgår till 25 m2 och mäktigheten varie
rade från 0,05 till 0,23 m. Liksom det ovan diskuterade lager 145 har även denna 
fyndhorisont via korrelationer med keramikmaterial, stratigrafi och 14C fastställts 
tillhöra tidigneolitisk tid.

råmaterial och teknologi

Totalt registrerades 2037 enheter flinta, kvarts och kvartsit. Detta material förva
ras i fyra stycken fyndbackar. För att säkerställa ett godtagbart urval för analys, 
totalundersöktes samtliga fynd ur en utvald back. Backen innehöll 801 litiska 
fynd, och samtliga dessa analyserades med fokus på råmaterial och teknologi, 
samt ett samplat urval avseende funktion. Kristianstadflintan dominerar kraftigt 
medan senonflintan, mestadels bitar med slipyta eller avslag från yxkroppar, upp
går till 10 %. Sammantaget slitspårsanalyserades 34 bitar (4 % av backens inne
håll) enligt de kriterier och metoder som tidigare har beskrivits. Fynden i de övri
ga backarna har genomgått optisk besiktning för att säkerställa komparabiliteten 
med det fingranskade materialet. Ett begränsat antal informativa artefakter val
des också ur de övriga backarna för närmare analys.

Materialet domineras stort av kristianstadflinta, och iögonfallande är det sto
ra antalet skärvor och avfallsbitar med kraftiga kalkföroreningar. Ibland består 
även formella avslag mer av kalk än kiselmaterial (fig. 14). Uppskattningsvis en 
fjärdedel av det slagna materialet saknar morfologiska attribut tillräckliga för ab
solut teknologisk diagnosticering. Detta beror delvis på de omfattande kalkföro
reningarna, men det går inte att bortse från att flintans egen sammansättning 
också spelat en roll. Dolda sprickbildningar, och inte minst avslagens tendens att 
lätt brytas eller splittras, har haft avgörande betydelse för hur materialet gestaltar 
sig. Den relativt höga andelen obestämbara enheter avspeglar sannolikt råämne
nas proveniens och det är troligt att huvuddelen har plockats direkt från moräner 
i boplatsens närområde. Som tidigare nämnts har merparten av all morändepone- 
rad flinta, oavsett tidigare proveniens eller bildningsmiljö, skador som uppkom
mit när styckena kolliderat med rullsten eller pressats under glaciala istäcken. I 
frakturmönstret finns tydliga paralleller till situationen på många av de förhisto
riska boplatserna i sydvästra Skåne där senon- och danienflintor hämtade ur mo
ränen dominerar (Knarrström 2001:138ff).

Totalt tillvaratogs fjorton kärnor varav endast två är i senonflinta. Polygonala 
exemplar dominerar medan fyra av kärnor kan ha tillskrivas bipolär tillslagning 
(fig. 15). Intressant är att två av de bipolära exemplaren är i senonflinta. Eftersom 
det knappt finns några plattformsavslag i detta råmaterial, och ej heller avslag 
med krusta så lutar det åt att både kärnorna och merparten av de oftast små av-
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Fig. 14. Ett urval av avslag från en ruta i det tidigneolitiska boplatslagret. Kvalitén varierar kraf
tigt, men merparten av flintan måste betecknas som tämligen undermålig. Foto Staffan Hyll.
A selection offtakes from a square in the Early Neolithic settlement site layer. The quality va
ries greatly, but the majority of the flint must be regarded as rather poor.

Fig. 15. Bipolära kärnor från den tidigneolitiska boplatsdelen på Hunneberget. 1-2 Kristian- 
stadflinta. 3-4 Senonflinta. 5. Bipolärt avslag i senonflinta. Illustration Bo Knarrström. 
Bipolar cores from the Early Neolithic part of the settlement site at Hunneberget. 1-2 Kris
tianstad flint. 3-4 Senonian flint. 5. Bipolar flake of Senonian flint.
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Fig. 16. Kvartsit från det tidigneolitiska boplats
lagret. Illustration Bo Knarrström.
Quartzite from the Early Neolithic settlement 
site layer.

slagen och splittren härrör från upphuggna yxkroppar. Många av bitarna har en 
eller flera facetter med slipyta, och dessutom är den höga kvalitén som senonflin- 
torna uppvisar också mycket typisk för neolitiskt yxmaterial.

I materialet från lager 141 finns också enstaka avslag i kvarts och kvartsit (fig 
16). Dessa skärvor representerar både plattformsavslag och avspaltningar från bi
polära kärnor. I kvartsens fall rör det sannolikt om kluvna morännoduler efter
som kvalitén är betydligt sämre än vad man ser hos klyftkvarts. Varifrån kvartsi- 
ten härrör är mera osäkert, men råmaterialkvalitén kan inte betecknas som annat 
än mycket god. Funktionsanalyser genom plastiska avgjutningar gav trots flera 
försök inga signaler om att bitarna skulle ha använts som regelrätta verktyg.

redskapsfunktioner

Slitspårsanalyserna, totalt trettiofyra stycken (4 %), var komplicerade och tids
krävande vad avser de mest grovkorniga kristianstadsflintorna, kvartsiten och 
kvartsen. I sex fall blev det nödvändigt att på grund av ytornas skrovlighet eller 
lyster göra en eller flera avgjutningar av eggpartierna. Att bara 4 % av det totala 
antalet objekt genomgick slitspårsanalys ger egentligen en missvisande bild av 
eventuell representativitet. Merparten av all flinta från den totalanalyserade back
en med boplatsflintor utgörs av kalkspäckade avfallsbitar och sönderbrända av- 
slagsfragment. Räknar man bort dessa så närmar man sig även här en 10 % ana
lysfrekvens vad avser funktionsbestämningarna av det material som varit möjligt 
att överhuvudtaget besiktiga i mikroskop.

Av de sammanlagt trettiofyra analyserade objekten uppvisade elva enheter 
någon form av bruksspår. Kontaktmaterialen kunde för sju av dessa exemplar 
fastställas närmare. Det föreligger inga indikationer på trähantverk, däremot 
finns liksom i våtmarkslagret flera flintobjekt där ben utgjort det huvudsakli
ga kontaktmaterialet (fig. 17).

I materialet föreligger ett senonflintavslag med en vass egg och delvis krust- 
täckt dorsalsida. Slitspårsanalysen visade ett litet område med kraftigt utvecklad
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Fig. 17. Verktyg för bearbetning av 
ben. 1 Spånfragment i senonflinta. 
2 Ryggretuscherat verktyg i kristi- 
anstadflinta använt som kniv/såg. 
Illustration Bo Knarrström.
Tools for working bone. 1 Blade 
fragment of Senonian flint. 2 Back- 
retouched tool of Kristianstad flint 
used as a knife/saw.

polering (se fig. 18 och fig. 19). Efter flera kontroller med varierat ljus, olika för- 
storingsgrader och ytterligare kemisk rengöring, görs bedömningen att det rör sig 
om polering avsatt genom kontakt med metall. Fyndet har legat djupt i boplats
lagren, under plogdjup, och spåren liknar för övrigt inte alls de man brukar kun
na se på plogskadade föremål. Återstår kontakt med grävsked, men sådana ska
dor är mycket tydliga och lätta att skilja ut genom sina färska brottytor och me
talliska lyster. Polering och ytan intill är ”matt” vilket tyder på att föremålet, 
efter det att spåren uppstått, legat deponerad under avsevärd tidsrymd. En alter
nativ förklaring är att det ibland genom markkemiska processer kan uppstå när
mast glossartade ytor (Juel Jensen 1993:42). Dessutom kan kontakter i marken 
mellan flintor, eller andra kiselhalitga material ibland orsaka ytor med gloss. En 
ytterligare förklaring är att infästning av flintföremål i ett skaft ibland avsätter 
högglansiga spår med likartat utseende (Juel Jensen 1993:235, plate 37). Dock är 
det knappast troligt att ett skaft skulle ha suttit på den enda aktiva eggdelen.

De källkritiska aspekterna ovan kan inte negligeras, men samtidigt finns sym
metriska striationer från rörelse i själva poleringen. Det betyder att glossen inte 
bör ha uppkommit genom en kemisk process. Spåren ligger i direkt anslutning till 
en mikroavspaltning som i sig är en direkt indikation på fysisk kontakt.

Även om den ursprungliga tolkningen av verktygets användningsområde kvar
står, så visar den källkritiska diskussionen att det inte kan finnas någon hundra
procentig säkerhet i bedömningen. Vad som dock stärker antagandet att det trots 
allt rör sig om metallkontakt, är att spåren mycket liknar det dem som dokumen
terats på bössflintor - samma typ av gloss och striering finns på slitspårsanalyse- 
rade bössflintor härrörande från en drabbning i närheten av 1600-talets Lands
krona (Knarrström 2001:133ff).

De spån som tillvaratogs i boplatslagret utgörs av avspaltningar från yxkrop- 
par, samt möjligtvis även enstaka importobjekt. Spånen i högkvalitativ sydväst
skandinavisk flinta representerar flera olika typer av aktiviteter. Detsamma gäller 
de slitspårsanalyserade avslagen i kristianstadflinta som med eller utan retusche
ring fungerat i den vardagliga ekonomin. Funktionsanalysen visar att merparten
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Fig. 18. Avslag i senonflinta med bruksspår i form av metallglans. 
Illustration Bo Knarrström.
Flake of Senonian flint with use wear in the form of metal sheen.

o
L

Fig. 19. Metallglansen på flintavslaget (200x). Foto Bo Knarrström. 
Metal sheen on the flint flake (200x).

av föremålen utnyttjats för skärande och skrapande ändamål såsom slakt och 
skinnberedning (fig. 20). I materialet finns också enstaka fragment som sannolikt 
härrör från skadade pilspetsar, samt två intakta tvärpilar (fig. 21).

Ett av spånen kan genom slitspårsanalysen kopplas till jordbruksaktiviteter. 
Det är ett av de längsta senonspånen som hittats på Hunneberget, och tydliga 
partier med kiselgloss orienteras längs det mest symmetriska eggpartiet. I glossen 
uppträder små mörkare striationer, och denna sammansättning av bruksspår kan 
associeras till skörd av cerealia (Juel Jensen 1993:252f). Det finns inga indikatio
ner på skaftning så det är fullt möjligt att spånet i kraft av sin längd har kunnat 
hållas direkt i handen (fig. 22).
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Fig. 20. 1-7 Vardagsredskap från den tidigneolitiska boplatsen. 1 Slaktredskap i senonflinta. 
2 Slaktredskap i kristianstadflinta. 3 Spån i senonflinta med täckande slipyta på dorsalsidan 
samt med generisk polering. 4 Kristianstadflinta med dubbelsidiga mikroavspaltningar. 5-6 
Skinnskrapor i kristianstadflinta. 7 Fragment av formellt borr. Illustration Bo Knarrström. 
1-7 Everyday tools from the Early Neolithic settlement site. 1 Slaughtering tool of Senonian 
flint. 2 Slaughtering tool of Kristianstad flint. 3 Blade of Senonian flint with all-over polished 
surface on the dorsal side and with generic polish. 4 Kristianstad flint with double-sided mi
crospalling. 5-6 Skin scrapers of Kristianstad flint. 7 Fragments of formal borer.
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_ V
Fig. 21. 1-2 Pilspetsar. 1 
Tvärpil i senonflinta. 2 Tvär
pil i kristianstadflinta. Illust
ration Bo Knarrström.
1-2 Arrowheads. 1 Trans
verse arrowhead of Senoni- 
an flint. 2 Transverse arrow
head of Kristianstad flint.

Fig. 22. Skära i senonflinta 
Illustration Bo Knarrström. 
Sickle of S enoni an flint.

sammanfattning - tidigneolitikum

Det föreligger flera skillnader mellan de litiska 
materialen som påträffades i lager 145 (våtmar
ken) och lager 141 (bebyggelseytan). Det finns 
betydligt mer slagen flinta uppe på själva bo
platsytan, och mängden splitter anger också att 
det är här merparten av flintbearbetningen ägt 
rum.

Funktionsanalyserna har visat på flera för
hållanden som kan sägas särprägla kristianstad- 
flintorna i förhållande till de västskånska typer
na. Ett generellt drag är att poleringarna är svagt 
utvecklade. Detta kan ha sin förklaring i att grov
korniga material är mer resistenta mot nednöt- 
ning varför även ihärdig användning av ett verk
tyg inte direkt avspeglas i analysresultaten (jfr 
Knutsson 1983:12, Knarrström 2000:31). San
nolikt finns ett korn av sanning i detta, men då 
borde dubbelsidiga mikroavspaltningar på ex
empelvis skärverktyg vara mer frekventa längs 
eggarna än vad som faktiskt är fallet. Snarare 
kan svaret rörande verktygens aktivitetsgrad fin
nas i den tidigare diskussionen om råmaterialets 
karaktär och fraktureringsmönster. Experiment 
har visat att det finns klara skillnader i de olika 
flintsorternas hållfasthet, och att kristianstad- 
flintorna hamnar längst ned på skalan. Genom
gången av de neolitiska flintorna från Hunneber
get bekräftar att verktygsframställningen krävt 

vad som närmast kan beskrivas som en överproduktion i syfte att få fram avslag 
att antingen använda som utgångsmaterial för vidare bearbetning, eller direkt 
som funktionella skivor utan ytterligare modifiering. I jämförelse med tidigneoli- 
tiska boplatser i sydvästra Skåne innehåller de nordostskånska bosättningarna 
betydligt mer litiskt material, som helt domineras av kristianstadflinta. Förhållan
det i sig är ett uttryck för rik tillgång på råmaterial, men också att det krävts mer 
råmaterial per färdigställt verktyg. Den måttligt utvecklade poleringen, de be
gränsade dubbelsidiga mikroavspaltningarna och de fåtaliga striationerna på 
slaktredskapen antyder att föremålen tillverkade i kristianstadflinta haft en kor
tare livscykel än de artefakter vi ser av senon- och danienflinta. Det tycks som om 
redskapen i den lokala flintan ansetts förbrukade efter relativt kort period av an
vändning.
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mellanneolitikum
boplatslager

Totalt fanns inom Hunneberget 14 lagerbildningar med material från mellanneo
litikum. Lagren varierade stort i utbredning och mäktighet, och flera av dem be
fanns innehålla materiella inslag från både äldre och yngre perioder. Det utmär
kande för alla stratigrafierna är dock är den mycket rika mängden bearbetat li- 
tiskt material. Dessa förhållanden nödvändiggjorde ett omsorgsfullt val, av från 
vilket lager studiematerialet skulle tas. Kravet var att kontexten isolerade sig till 
mellanneolitikum, samt att fyndsamlingen dessutom var begränsad i omfattning 
för överskådlighetens skull. Valet föll på lager 144, en stratigrafi som låg i anslut
ning till neolitiska bebyggelsespår inom Hunnebergets norra undersökningsområ
de (fig. 2). Utbredningen uppgår till 105 m2 och mäktigheten varierade från 0,15 
till 0,25 m. Lagret har via korrelationer med keramikmaterial, stratigrafi och l4C 
fastställts tillhöra den mellanneolitiska yngre trattbägarkulturen.

råmaterial och teknologi
Totalt registrerades 1361 flintor. Av det sammantagna antalet flintor, fördelade på 
fyra fyndbackar, utvaldes en föremålsrik fyndback för närmare granskning. Den
na innehöll 262 enheter vilka genomgick intensiv analys med fokus på råmateri
al, teknologi och funktion. Sammantaget slitspårsanalyserades fyrtiofem flintor 
(17 % av det totala samplade materialet, 23 % om man räknar bort brända bitar) 
enligt de kriterier och metoder som tidigare beskrivits. Materialet i de övriga 
backarna har för jämförelsens skull studerats mer översiktligt i jakt på eventuella 
likheter och skillnader.

Kristianstadflinta av relativt god kvalitet dominerar fullständigt. Limhamns- 
flintan utgör bara 4 % och består mestadels av bipolära avslag, enstaka spån/ 
spånfragment samt några bitar med slipyta. En av de större eldpåverkade avfalls- 
bitarna är av typen bryozoflinta (fig. 23), och kan därmed med största sannolik
het härledas till Danmark, möjligen till förekomsten på Fyns östkust (jfr Vang Pe
tersen 1993:26) Det finns annars inte, vare sig bland kärnorna eller avslagen, någ
ra tecken som tyder på att man under mellanneolitikum importerat större noduler 
av sydvästskandinavisk flinta. Övriga mineraler eller bergarter är ytterst sparsamt 
förekommande och begränsar sig egentligen till några få kvartsavslag. Av den 
samplade flintan är sextiofyra enheter (24 %) eldpåverkade, oftast rör det sig om 
helt söndersprängda fragment som inte har kunnat utnyttjas för funktionsanalys 
eller ens teknologidiagnostik.

Förutom ett enda yxtillverkningsavslag föreligger inga indikationer på nå
gon specialiserad tillverkning av mer komplexa flintföremål. Ett fåtal senon- 
flintbitar med slipyta anger att slipade fyrsidiga yxor förekommit på platsen,
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Fig. 23. Flintavfall bestående av eldpåverkad bry- 
ozoflinta, möjligen en import ifrån Danmark. 
Foto Staffan Idyll.
Flint debitage consisting of fire-damaged Bryo
zoan flint, possibly an import from Denmark.

Fig. 24. 1 Yxtillverkningsavslag. 
2 Avslag med slipyta. Illustra
tion Bo Knarrström.
1. Axe-manufacturing flake. 2. 
Flake with polished surface.

men dessa bör helt och hållet betraktas som importföremål (fig. 24). Det är 
t.o.m. möjligt att det inte ens rört sig som om hela yxor, utan att man bytt till 
sig kasserade trasiga yxor i vetskap om att de slipade ytorna speglat en garan
terat hög flintkvalité som gjort dem utmärkta som råämnen till mindre kär
nor.

I materialet från den utvalda fyndbacken föreligger totalt åtta kärnor (fig. 25). 
Av dessa är tre exemplar i kristianstadflinta av traditionell polygonal typ. Kärn- 
kanterna är obefintligt preparerade, och bearbetningen har försiggått med relativt 
hårda knackstenar. De övriga fem kärnorna bär tydlig prägel av bipolär tillslag
ning, fördelande sig på tre exemplar av kristianstadflinta, och två av senonflinta. 
Påtagligt är att de bipolära kristianstadflintkärnorna är större än motsvarigheter
na i senon. Sannolikt motsvarar detta råmaterialsituationen på så sätt att den mer 
sällsynta senonflintan utnyttjats betydligt hårdare. Som vanligt dominerar platt- 
formsavslagen kraftigt, trots att bipolära kärnor har en hög närvarofrekvens. Vad 
gäller avslagen i kristianstadflinta kan det oberäkneliga fraktureringsmönstret 
förklara diskrepansen, men detta gäller inte för senonflintorna. Här får man till
gripa den allmänna förklaringen att avslagen vidarebearbetats till pilspetsar, som 
sedermera försvunnit från boplatsmaterialet.
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Fig. 25. Mellanneolitiska kärnor från Hunneberget. 1-3 Polygonala kärnor. 4-5 Bipolära kär
nor i senonflinta. 6-8 Bipolära kärnor i kristianstadflinta. 9 Stort bipolärt avslag i kristian- 
stadflinta. Illustration Bo Knarrström.
Middle Neolithic cores from Hunneberget. 1-3 Polygonal cores. 4-5 Bipolar cores of Seno- 
nian flint. 6-8 Bipolar cores of Kristianstad flint. 9 Large bipolar flake of Kristianstad flint.
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Fig. 26. Det enda spånet från 
lager 144 på Hunneberget. Il
lustration Bo Knarrström.
The only blade from layer 144 
at Hunneberget.

Det finns i den utvalda fyndbacken ett regel
rätt spån i senonflinta, och kontrollen av de 
övriga backarna visar att detta spån faktiskt 
är det enda från hela lager 144 (fig. 26). Upp
repade slitspårsanalyser ger klart besked att 
det inte använts som verktyg. Bland avslagen 
i krististadflinta finns enstaka exemplar som 
skulle kunna tolkas som försök till spånslag- 
ning, men inte i en utsträckning som skulle 
tyda på en medveten strategi att få fram just 
spån. Istället tycks hela syftet med bearbet
ningen av kristianstadflintan ha varit att pro
ducera enkla men hela avslag som modifiera
de eller omodifierade använts för diverse gö- 
romål. Överhuvudtaget kan den generella 
strategin för flintbearbetningen på platsen 
sammanfattas i ordet enkelhet.

redskapsfunktioner

Kristianstadflintorna från det nu diskuterade 
mellanneolitiska lagret är av god kvalitet i 

det att råämnena varit täta i strukturen, men kanske framför allt för att fynden i 
stort sett saknar spår av postdepositionell påverkan. Detta medförde att alla ob
jekt kunde mikroskoperas och dokumenteras utan att tidsödande avgjutningar 
behövde göras. Som tidigare nämnts utfördes fyrtiofem slitspårsanalyser. Av dessa 
resulterade nitton i positiva utslag så till vida att bruksspår kunde konstateras.

Om vi börjar med skrapverktygen, sammantaget tjugosju stycken, så utgör 
dessa den helt dominerande kategorin bearbetade redskap (fig. 27). Av skrapverk
tygen uppvisade elva enheter tecken på användning. En del är omsorgsfullt retu
scherade, medan andra lätt kan missuppfattas som enkla avslags- och avfallsbitar. 
Sju av analyserna anger processande av skinn som det vanligaste användningsom
rådet, men möjligen är detta i underkant av det faktiska antalet skinnskrapor. 
Som tidigare konstaterats är kristianstadflintan, trots sin ”sköra” karaktär ovan
ligt resistent mot att påverkas av kontaktmaterialen. Grovkornigheten gör att de 
avsatta spåren, som i normalfallet varit lätt diagnosticerbara på en senonflinta, 
ofta blivit obestämbara eller i sämsta fall inte ens syns. En skinnskrapa i kristian- 
stadflinta som använts vid ett enstaka tillfälle blir således ytterligt svår att identi
fiera. Därför torde just flintverktygen som använts mot särskilt mjukare organis
ka material betraktas som underrepresenterade i denna studie.
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Fig. 27. Mellanneolitiska skrapverktyg 
använda vid skinnbearbetning. 1-4 Av
långa skrapor med ändretusch. 5 Grovt 
retuscherad skrapa. 6 Liten skrapa i se- 
nonflinta. 7 Rundskrapa. Illustration 
Bo Knarrström.
Middle Neolithic scraping tools used 
for working skins. 1-4 Oblong scra
pers with end retouch. 5 Coarsely re
touched scraper. 6. Small scraper ofSe- 
nonian flint. 7. Round scraper.
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Fig. 28. Mellanneolitiska skrapor använda vid bearbetning av hårda material. 1 Skrapa an
vänd mot ben. 2 Skrapa använd mot trä. 3-6 Skrapor med generisk polering. Illustration Bo 
Knarrström.
Middle Neolithic scrapers used for working hard materials. 1 Scraper used against bone. 2 
Scraper used against wood. 3-6 Scrapers with generic polish.

Om vi ser närmare på de skinnskrapor som trots allt framkommit, så finns en ka
tegori som morfologiskt skiljer ut sig. Fyra av redskapen i denna grupp är lång
smala och uppvisar en ändretuschering (fig. 28:1-4), och påminner inte så lite om 
klassiska spånskrapor. Det finns även en grov skrapa med skinnpolering, samt ett
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Fig. 29. Flintor använda vid slakt eller styckning. 1 Skärverktyg använt vid slakt. 2 Skärverk
tyg med svårbestämda bruksskador (styckning?). Illustration Bo Knarrström.
Flints used for slaughtering or butchering. 1 Cutting tool used for slaughtering. 2. Cutting 
tool with hard-to-identify use wear (butchering?).

mindre exemplar tillverkad i senonflinta. En vanlig uppfattning är annars att det 
finns ”typiska” neolitiska skrapor, dvs. skrapverktyg med breda och finretusche- 
rade, mjukt rundade eggar. I detta material föreligger endast ett sådant objekt, 
varför formen åtminstone i denna kontext får anses atypisk.

Övriga skrapor i fyndsamlingen kan kopplas till diverse aktiviteter där 
man bearbetat hårdare organiska material. Det rör sig framförallt om trä och 
benhantverk där åtminstone de konvexa eggarna kan tänkas ha utnyttjats för 
att skåla träkärl eller slevar i både trä och ben.

I det slitspårsanalyserade materialet påträffades bara två skärverktyg med 
bruksskador, och av dessa kunde bara det ena exemplaren diagnosticeras när
mare. Det rör sig om ett stort plattformsavslag med en naturligt utbildad egg. 
Verktyget har i kraft av sin storlek utnyttjats vid slakt eller grovstyckning av 
en djurkropp. Spåren utgörs av polering, svagt utbildade striationer och dub
belsidiga mikrosavspaltningar. Det andra definierade skärverktyget, även det 
ursprungligen ett regelrätt plattformsavslag med naturlig egg, uppvisar sam
ma typ av avspaltningsmönster emedan polering är obestämbar. Det troligas
te är dock att det även i detta fall rör sig om ett redskap som använts vid pro
cessande av kött (fig. 29).

Förutom skraporna finns knappt några formella verktyg att prata om. Ett un
dantag är en retuscherad flintborr som längst ute på spetsen har tydlig men i öv
rigt obestämbar polering. Det är i gruppen flintor med retusch eller med naturli
ga eggar, utan koppling till någon bestämbar klassisk typologisk redskapskatego- 
ri, som den varierade uppsättning vardags- och bruksföremål kan påträffas. Men 
även här finns relativt få konkreta indikationer på boplatsanknutet hantverk. De 
enda exemplen på klart diagnosticerbara mikroslitspår utgörs av två kristianstad- 
flintor med hyveleggar som utnyttjats för att hyvla eller stickla trä (fig. 30).
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Fig. 30. Exempel på hantverksredskap i kristianstadflinta. 1 Borr. 2-3 Hyvlar för träbearbet
ning. Illustration Bo Knarrström.
Examples of craft tools of Kristianstad flint. 1 Borer. 2-3 Planes for woodworking.

Fig. 31. Slaktverktyg i kristianstadflinta (200x). Eggen har rikligt med 
mikroavspaltningar samt välutvecklad polering, delvis som ett resultat 
av kontakt med benmaterial. Foto Bo Knarrström.
Slaughtering tool of Kristianstad flint (200x). The edge has profuse mi
crospalling and well developed polish, partly as a result of contact with 
bone.
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Fig. 32. Träskrapa i kristianstadflinta (200x). Polering i anslutning till 
eggen särskilt på högre områden i mikrotopografin. Foto Bo Knarr- 
ström.
Wood scraper of Kristianstad flint (200x). Polish at the edge, especially 
on higher areas in the microtopography.

Fig. 33. Benskrapa i kristianstadflinta (200x). Polering i anslutning till eggen. Polering har inte 
avsatts i fördjupningar eller mikroavspaltningar. Foto Bo Knarrström.
Bone scraper of Kristianstad flint (200x). Polish at the edge. No polish has been left in cavi
ties or microspalling.

sammanfattning - mellanneolitikum

Som redan konstaterats i det tidigneolitiska materialet, så dominerar den bearbe
tade kristianstadflintan över andra mineraler och bergarter. Kvaliteten är överlag 
god, och vittnar om att insamlingen av råämnen präglats av en medvetenhet kring 
vilka noduler som skulle tas tillvara. Men denna förmodat omsorgsfulla urval
sprocess har inte haft någon fortsättning vad gäller den fortsatta bearbetningen
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av flintan. Det stora flertalet avslag är producerade från enkla polygonal- eller platt- 
formskärnor utan särskilt mycket kantpreparering. Den litiska industrin är extremt 
enkel, och andelen formella eller typologiska redskap är mycket få. Slitspårsanaly- 
en av både formella och inte formella redskap har förvisso påvisat specifika aktivi
teter såsom slakt och träbearbetning, men i förhållandevis ringa utsträckning. An
tingen representerar fynden från lager 144 ingen konventionell boplats, eller också 
en mycket kort bosättningsfas med en begränsad mängd aktiviteter.

reflektioner kring hunnebergsflintorna
I denna avslutande del skall jag försöka förmedla intrycket av det neolitiska sten- 
hantverket på Hunneberget, vad flintorna egentligen representerar och till vad in
vånarna kan ha använt sina redskap i vardagssituationerna.

Till att börja med vill jag hävda att det inte går att urskilja någon särskild grupp 
som skulle ha sysslat med flintsmide på platsen. Teknologin omspänner både platt- 
formskärnor och bipolära kärnor, och det är i det närmaste omöjligt att identifie
ra något mer sammanhållet operativt schema. Det finns heller inga indikationer på 
att någon särskild teknologi kan kopplas till specifika råmaterial. Ett exempel på 
detta är att bipolär teknologi återfinns både i senon- och krististadflintan, liksom 
även bland de fåtaliga kvartsbitarna. Det ofta förevisade högkvalitativa skånska 
flintinventariet från bondestenålder finns knappast på Hunneberget. Samma sak 
gäller det ofta upphaussade komplexa neolitiska flinthantverket som även det lyser 
med sin frånvaro, kanske inte minst på grund av kristianstadflintans ofta oförut
sägbara fraktureringsmönster. Möjligen skulle det oberäkneliga sönderfallet ha 
varit en bidragande förklaring till enkelheten i teknik och föremålsformer, men 
sanningen är den att det ser likadant ut på de flesta samtida boplatser och aktivi- 
tetsytor också i övriga Skåne. Det tekniskt drivna hantverket som frambringat 
dolkstavar, fyrsidiga yxor och högkvalitativa spån påträffas endast på en handfull 
lokaler som snarast kan sägas utgöra undantag. Ofta ligger dessa på, eller i anslut
ning till, rika förekomster av bra råmaterial, alternativt på platser med rituell an
knytning (jfr Andersson & Svensson 1999:307, Knarrström 2000:163, Högberg 
2001:175ff). Även om presumtiva flintsmeder på Hunneberget mycket väl kan ha 
haft tillgång till färsk kristianstadflinta av ypperlig kvalitet - kanske från regelrätta 
gruvgångar som fortfarande avvaktar upptäckt - så reflekteras åtminstone inte 
detta i fyndmaterialen. Snarare är det så att man frapperas av den genomusla kva
litén på en del av den bearbetade flintan (se fig. 14). I vissa fall består avslagen 
från särskilt det tidigneolitiska lagret mer av stelnad kalksand än flinta, och det 
är svårt att se dessa bitar som utgångsmaterial för någon typ av effektiva verktyg. 
Möjligen är det fråga om rester av övningsstycken där barn och ungdomar fått lov 
att träna sig i hantverket, men det representerar knappast mer än så.
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Det övriga tidigneolitiska flintmaterialet från Hunneberget innehåller dock rikligt 
med information om hantverk och födoekonomi, och sammantaget framträder 
bilden av en permanent bosättning med en bred variation i aktiviteter. Det finns 
redskap som visar skörd av odlad gröda, och skärverktyg som använts vid slakt 
och styckning. Vissa verksamheter sticker ut mer än andra, och i detta samman
hang är de rikliga spåren av benhantverk värda att undersöka närmare (Balic & 
Knarrström, denna volym). Det mest spektakulära fyndet av diagnosticerande 
brukspår återfanns på ett relativt alldagligt avslag i senonflinta. I anslutning till 
en mikroavspaltning på en vass egg fanns tydlig metallglans som uppkommit vid 
kontakt med mjuk metall. Striationer anger en skrapande rörelse, och en tolkning 
är att man skavt av gjutskägg från mindre kopparobjekt. Att den tidigneolitiska 
flintan använts för metallbearbetning kan kanske verka långsökt, men bara ett 
par kilometer fågelvägen från Hunneberget finns en depå bestående av två kop- 
parflatyxor som antas tillhöra de allra äldsta neolitiska kopparobjekten i Skandi
navien. För övrigt anses åtminstone en av yxorna mycket väl kunna vara av ren 
inhemsk tillverkning (Klassen 2000:233, se även Tafel 27). Kanske är det så att 
den tidigneolitiska boplatsen vid Hunneberget varit en av Sveriges första metall- 
hantverksplatser, där slutfinishen av gjutna objekt gjorts med de verktyg som stod 
till buds - dvs. redskap av sten och flinta.

I jämförelse med den tidigneolitiska variationen i flintkvalitéer och aktiviteter, 
framstår det mellanneolitiska materialet som tämligen ensartat. Råmaterialen har 
förvisso varit något bättre, men teknologin har varken förbättrats eller försämrats. 
Enkla redskap - en del av ad ^oc-karaktär - har visserligen kommit till använd
ning, men bredden i verksamheterna saknas. Inte heller kan man spåra någon spe
cialisering, som exempelvis i fallet med benhantverket i den tidigneolitiska sekven
sen. Till skillnad från det tidigneolitiska boplatsmaterialet finns i den senare fynd
samlingen inga inslag av redskap för skörd av odlad gröda. Detta förhållande går 
stick i stäv mot vad man generellt brukar se i den sydskandinaviska utvecklingen 
inom trattbägarkultur (jfr Juel Jensen 1993:167). Det bestående intrycket av flint
analysen är att det i den mellanneolitiska fasen alltså inte rör sig om ett traditio
nellt boplatsmaterial. En möjlig förklaring till avvikelserna i aktiviteter och inte 
minst intensiteten i verksamheterna kanske skall sökas i platsens ändrade karak
tär. Från att från början ha fungerat mer som en formell boplats, tycks Hunneber
get alltmer ha kommit att användas som en samlingsplats. Omorganisationen bör 
givetvis också ha avsatt spår i den materiella kulturen, och möjligen är det detta 
som avspeglas även i flintmaterialet.

Jämförelsevis så kan man säga att de nordöstskånska neolitiska boplatsytorna 
innehåller en större volym slagen flinta än vad som ses i övriga Skåne. Om man 
enbart fokuserar på konkreta boplatsmaterial, så är ofta den totala mängden flin
ta från varje enskild västskånsk lokal hyfsat överskådlig. Teknologin är genomgå
ende enkel och de lokalt framställda vardagsredskapen är generellt få till antalet

145



(Knarrström 2001:66). Lokalerna i nordöstra Skåne dräller istället av bearbetad 
kristianstadflinta, och förklaringen till detta har visat sig vara ursprungsmateria
lets bristande kvalitéer. Det oberäkneliga fraktureringsmönstret har trasslat till 
det även vid försök till relativt enkla produktioner av exempelvis symmetriska av
slag och spån. Genom sin ”skörhet” är det troligen också så att varje enskilt red
skap haft en betydligt kortare livscykel än motsvarigheterna i senon- och danien- 
flinta. Förbrukningshastigheten har mer eller mindre per automatik krävt en kon
stant hög produktionstakt och flinttätheten är påtaglig även inom boplatsytor 
som kan anses ha varit begränsade både i tid och rum.

Materialet från Hunneberget är den första större fyndsamling av kristianstad- 
flintor som genomgått multivariat analys, dvs. en holistisk studie som kombinerat 
faktorerna råmaterialsammansättning, teknologi och funktion. Förutom den på
började kunskapsuppbyggnaden kring den lokala nordöstskånska flintans kvalite
ter och användning, kan man också utifrån föreliggande arbete ta med sig en del 
metodologiska erfarenheter inför framtida analyser av motsvarande slag. En viktig 
slutstats är att kristianstadflintan tar betydligt längre tid att analysera än vad som 
är fallet med fyndsamlingar från västra Skåne. Kristianstadflintornas benägenhet 
att sönderfalla i närmast irrationella mönster gör bedömningen av teknologiska att
ribut mer tidskrävande, men trots detta ändå mindre exakta. Naturligtvis är detta 
avhängigt av varje enskild flintnoduls kvalitet, men så är den generella bilden.

Via funktionsanalys genom mikroskopering närmar man sig gränsen mellan 
kvarts och flinta. Det är ibland nödvändigt att tillgripa plastiska avgjutningar för att 
överhuvudtaget kunna besiktiga kristianstadflintan. Detta förfarande är synnerligen 
tidsödande men en absolut förutsättning om syftet är att analysera flintor utifrån 
morfologiska attribut och undkomma urvalsprocesser baserade på ljushetsgrad, pa
tinering och grovlek i kornstruktur. Grovkornigheten i materialet är den egenskap 
som lägger de största hindren i vägen för närmare bestämningar av kontaktmateri
alen. Som tidigare nämnts är stenredskap med sådana ytstrukturer tämligen resi
stenta mot nötning, och i kombination med korta användningssekvenser för varje 
enskilt objekt är poleringar och andra mikroskador i allmänhet svagt utvecklade.

summary
the flint material

Kristianstad flint was the local flint predominantly used by the Stone Age popula
tion in north-eastern Skåne (see fig. 1). It is generally black to grey in colour but 
the surfaces are usually speckled with white dots. The latter attribute consists of 
small intrusions of chalk that has remained inside the nodules when they were 
formed in the warm cretaceous sea. Kristianstad flint is generally coarser than the 
contemporary Senonian flint and has therefore been considered inferior in terms
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of quality. This view has been contested in several studies, but the fact is that it 
was never really used for any complex manufacture of objects in the past.

The sites in north-eastern Skåne are absolutely littered with waste and flakes 
from Kristianstad flint, whereas formal tools are rarer than in south-western 
Scandinavia. The functional analysis shows the same frequency of use on hide, 
bone and wood, but with less intensity for every specific tool. Since Kristianstad 
flint is also more fragile, any tasks involving handicraft required an excessive 
amount of tools in comparison with the sturdier Senonian and Danian flint.

The analysis of the Hunneberget flints has focused on Early and Middle Neo
lithic assemblages. Besides the ordinary traces of everyday common use wear 
(bone, wood, cerealia and such), there are also indications of metalworking. Mi
croscopic traces were documented on a simple Senonian flake, which can only be 
explained by contact with metal. The flake derives from a secure Early Neolithic 
context and the microwear itself has the same patina of age as the rest of the as
semblage. One of the earliest known south Scandinavian hoards of copper axes - 
contemporary with the flint flake - is situated only around 1 kilometre from the 
Hunneberget site. Perhaps these were crafted at the settlement and finished with 
the only tools available - namely those of stone and flint?
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Denna artikel presenterar och behandlar den tidig- och mellanneolitiska kerami
ken som tillvaratogs på Hunneberget. Artikelns målgrupp är dels de arkeologer 
som ska foga in Hunneberget i ett vidare perspektiv, där artikeln är tänkt att ut
göra ett bidrag till grunden för de mer övergripande tolkningarna och synteserna. 
Dels ska artikeln fungera som en ingång till det neolitiska keramikmaterialet för 
arkeologer eller andra specialintresserade.

Redan efter förundersökningen kunde det, utifrån keramiken, konstateras att 
de neolitiska aktiviteterna på Hunneberget framför allt utspelat sig under två pe
rioder, med ett mellanliggande uppehåll. Keramiken tillhör till allra största delen 
trattbägarkultur och kan dateras till en tidigneolitisk fas - äldre trattbägarkultur 
och en mellanneolitisk fas - yngre trattbägarkultur. Att den mellanliggande fasen 
inte fanns representerad i det keramiska materialet stod sedan helt klart under 
fältarbetet med slutundersökningen. (För definition av äldre, mellersta och yngre 
trattbägarkultur, se Lagergren-Olsson 2003).

Huvudsyftet med artikeln är att bidra med information gällande datering och 
karaktärisering av aktiviteterna på Hunneberget under tidig- och mellanneoliti- 
kum. De frågeställningar som förväntades kunna belysas utifrån keramiken var 
inför arbetet med artikeln:

• Vilka neolitiska faser finns representerade och i vilka kontexter?
• Vilken datering och funktion har strukturerna på 

platsen?
• Hur tidsmässigt rena är lagren och hur kan deras depositionshistoria 

beskrivas?
• Varför är inte mellersta trattbägarkultur representerat?
• Finns stridsyxe- och gropkeramisk keramik också representerade i 

materialet och i vilken omfattning och var?
• Vilka skillnader och likheter finns med material från andra delar av

Skåne?

Det neolitiska keramikmaterialet från Hunneberget är för skånska förhållanden 
mycket omfattande. Totalt tillvaratogs 104 kg keramik (drygt 24000 skärvor). Ca 
89 kg härrör från kulturlager och ca 15 kg från mindre anläggningar. Frånsett 
material från megalitgravar finns endast ett fåtal platser med motsvarande fynd
mängd och hunnebergsmaterialet är det enda tillhörande trattbägarkultur av den
na omfattning i nordöstra Skåne. Primärdeponerad keramik finns i tre, eventuellt 
fyra anläggningar, varav tre kan dateras till den yngre, mellanneolitiska fasen.

Keramiken är kraftigt fragmenterad och endast i ett fåtal fall har kärlformer 
kunnat rekonstrueras. Analysen av keramiken utgår därför i första hand från de
koren. Det är huvudsakligen dekoren som utgör dateringsunderlag när det gäller 
tidig- och mellanneolitiska kontexter. Dekoren kan också, i gynnsamma fall, säga
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något om de handlingar som resulterat i att keramiken hamnat på platsen. Mäng
den dekorerad keramik är drygt 1400 skärvor, eller 9,4 kg vilket motsvarar ca 9 
% av keramikens totala vikt. Drygt 8 kg påträffades i kulturlager och endast 
drygt 1 kg i mindre anläggningar. Dekoren på all keramik från kulturlager och 
andra kontexter innehållande större mängder keramik har registrerats. Detta för 
att man ska kunna överblicka det omfattande materialet och möjliggöra jämförel
ser mellan olika kontexter. Dateringen förutsätter också att man ser på materia
lets hela dekorfördelning, förhållanden mellan olika mönster- och tekniktyper 
och inte bara enstaka skärvor. Detta möjliggörs också genom en kodning och re
gistrering av dekoren. För att jämförelser ska kunna göras med keramiken från 
undersökningarna för västkustbanan i västra Skåne har dekoren registrerats en
ligt samma metod som tillämpades där (för närmare beskrivning av metoden se 
Svensson 1986 och Lagergren-Olsson 2003).

En godsteknisk analys har också utförts av keramiken med det primära syftet 
att spåra kronologiska och regionala likheter och skillnader i keramikhantverket. 
Resultaten från den tekniska analysen utnyttjas i denna artikel, men finns presen
terade i sin helhet i en separat artikel av Torbjörn Brorsson i denna volym.

äldre trattbägarkultur
Lämningar från den tidigneolitiska, äldre trattbägarkulturen på Hunneberget har 
bara bevarats i begränsad omfattning, företrädesvis i svackor under de mellan- 
neolitiska lagren. Keramiken tillhörande äldre trattbägarkultur är påträffad dels 
i dessa kontexter, dels även i lager och anläggningar som också innehöll yngre ke
ramik. I ett par fall är lager från äldre trattbägarkultur tolkade som rester av hus. 
Mycket få mindre anläggningar (som gropar och stolphål) innehöll dekorerad ke
ramik från denna fas och den tidigneolitiska grav som undersöktes på Hunneber
get innehöll ingen keramik alls.

Avsnittet inleds med en diskussion kring dateringen av keramiken och kring 
vilken typ av material det är. Sedan beskrivs keramiken i de kontexter som tolkats 
som bevarade från den äldre trattbägarkultur-fasen närmare. Bedömningen av 
kontexternas tidstillhörighet bygger till stor del på keramiken och underlaget pre
senteras här tillsammans med de tolkningar av kontexternas ursprung och funk
tion som keramiken kan bidra med.

keramikens datering och karaktär
På den äldre trattbägarkeramiken (fig. 1) domineras dekoren av linjer i snörstäm
pel, d.v.s. tvinnat snöre som tryckts in i den fuktiga leran. Linjerna är huvudsak
ligen placerade vid mynningarna på kärlen. Snörstämpel förekommer även under
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Fig. 1 Ett urval äldre trattbägarkeramik från Hunneberget. Foto Staffan Hyll. 
A selection of early TRB pottery from Hunneberget.

mellersta trattbägarkultur, men den nästan totala frånvaron på Hunneberget av 
bukstrecksdekor och vinkellinjer samt det faktum att tvärsnodd endast spora
diskt förekommer, gör att keramiken dateras till äldre och inte mellersta trattbä
garkultur. Den näst vanligaste dekoren utgörs av rader av små intryck, också vid 
mynningen, medan övriga delar av kärlen är odekorerade vilket också är karak
täristiskt för äldre trattbägarkeramik. Till dateringen bidrar också lerskivorna, 
vilka är odekorerade eller har fingerintryck i kanten. Keramiken har också på ett 
tillförlitligt sätt kunnat 14C-dateras till tidigneolitikum. (Se ”Kulturlager i blöta 
svackor” nedan).

Bedömningen av vilken aktivitet som resulterat i avsättningen av den äldre 
trattbägarkeramiken på Hunneberget är inte helt självklar. De allra flesta jämfö
relsematerial är tolkade som avsatta på boplatser och hunnebergskeramiken upp
visar inga markanta skillnader gentemot dessa. Däremot vet vi inte hur material 
från äldre trattbägarkultur ter sig i andra sammanhang. Ett fåtal keramikförande
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Kulturlager i svacka 
(U 36/139) Kulturlager i svacka 

(LI 43/145)

Golv- och raseringslagerLergolv 133

A6730

Fig. 2 Äldre trattbägarkontexter på Hunneberget. 
Early TRB contexts at Hunneberget.

flatmarksgravar och långhögar samt depå- och offerfynd i våtmarker, sjö och mos
sar finns, men är för få för att en rättvis bild ska kunna skapas av hur icke-boplats- 
keramik från äldre trattbägarkultur ser ut. Det finns dock ett par indikationer 
som pekar på att den äldre trattbägarkeramiken på Hunneberget avsatts på en bo
plats. Den första indikationen gäller orneringsgraden och kopplingen mellan läg
re orneringsgrad och boplatsmaterial. I Västmanland har en tidigneolitisk boplats 
intill en mosse undersökts, Skogsmossen (Hallgren & Possnert 1997). Keramik 
påträffades både på boplatsen och i mossen och materialen har bedömts vara sam
tidiga. Dekoreringsgraden på keramiken är dubbelt så hög i mossen (18 %) som 
på keramiken från den intilliggande boplatsen (9 %) (Hallgren & Possnert 1997:3).
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Samma förhållande gäller för materialet från en tidigneolitisk boplats med intil
liggande kärr i Saxtorp, västra Skåne, där dekoreringsgraden på boplatsen är ca 
8 % mot 16 % i kärret. Dekoreringsgraden på den äldre trattbägarkeramiken från 
Hunneberget ligger på en låg nivå, under 10 %, i de flesta kontexter under 7 %. 
Detta är också i överensstämmelse med den likaledes snörornerade tidigneolitis- 
ka keramiken från Mossbyboplatsen i södra Skåne där endast ca 4 % av fragmen
ten har dekor (Larsson, M. 1992:71) och med ett boplatsmaterial från Dagstorp i 
västra Skåne, daterat till äldre trattbägarkultur där andelen dekorerad keramik 
bara är ett par procent (Lagergren-Olsson 2003:183). Ser man till dekorerings
graden förefaller alltså den äldre trattbägarkeramiken på Hunneberget att vara 
ett boplatsmaterial. Den andra indikationen på att den tidigneolitiska keramiken 
på Hunneberget är avsatt på en boplats är förekomsten av lerskivor. Lerskivor är 
frånvarande i de tidigneolitiska flatmarksgravarna i Skåne och de är också säll
synta i de senare megalitgravssammanhangen. I våtmarksdepositioner i Skåne 
och Danmark förekommer lerskivor inte heller (Koch 1998:149), medan de finns 
i så gott som alla boplatsmaterial.

Sett enbart utifrån keramiken gör dekoreringsgraden och närvaron av lerski
vor alltså att den bedöms vara avsatt på en boplats. Till bedömningen bidrar ock
så likheter med andra keramikmaterial avsatta på boplatser. Flintmaterialet på 
Hunneberget har slitspårsanalyserats och den tidigneolitiska flintan har härvid 
konstaterats vara av boplatskaraktär (Knarrström, denna volym), vilket stärker 
bedömningen.

Till den tidigneolitiska, äldre trattbägarkulturen på Hunneberget har kultur
lager i två svackor, tre huskonstruktioner och ett raseringslager knutits (Balic & 
Edring 2003). De låg alla samlade i den norra delen av den undersökta ytan (fig. 
2). Dessa kontexter innehöll alla keramik och dateringen baseras till stor del på 
denna.

hus

De bevarade delarna av husen utgörs av stolphål och golvlager. Den keramik som 
påträffades i golvlagren anses här vara primärdeponerad, d.v.s. tillhöra husets 
brukningsfas. Vad gäller keramiken som påträffats i stolphålsfyllningarna finns 
ingenting som indikerar att keramiken deponerats i stolphålen och den kan på så 
sätt inte datera konstruktionerna. Däremot kan keramiken i fyllningarna indike
ra en grov datering eftersom stolphål sannolikt inte stått öppna någon längre tid 
efter det att man upphört att använda huset.

Hus 16. Keramik fanns i fyllningen i tre av stolphålen som tolkats som tillhöran
de hus 16. Det rör sig om ett fåtal skärvor utan dekor, av vilka alla har ett gods som 
sannolikt är tidig- eller mellanneolitiskt. Två skärvor uppvisar litet av formen vid 
övergången mellan hals och buk och ger intryck av att komma från trattbägare.

154



Fig. 3 Dekorerad keramik från lergolvet 133 (äldre trattbägarkultur). Foto Staffan Hyll. 
Decorated pottery from L133 (early TRB).

Hus 19. Keramik farms i fyllningen i fyra av stolphålen som bedömts tillhöra hus 
19. Liksom i hus 16 rör det sig om ett fåtal odekorerade skärvor av vilka huvudde
len är av neolitisk karaktär. En avviker något vad gäller gods, men det kan inte ute
slutas att även denna är neolitisk. En 14C-analys av träkol från stolphålets fyllning 
har gett en datering till förra delen av mellanneolitikum (Beta-180184, tab. 1).

Lergolv (133). Ett golvlager av lera (L133) dokumenterades i den annars sandi
ga alven. Golvlagret var bitvis starkt värmepåverkat (Balic & Edring 2003:33f). I 
golvlagret fanns dekorerad keramik som kan dateras till äldre trattbägarkultur (fig. 
3). Dekoren utgörs av horisontella linjer i snörstämpel och rader av småintryck och 
är uteslutande placerad vid kärlmynningarna. Ett fragment som omfattar både hals 
och skuldra kommer från en trattbägare med en grupp vertikala linjer i snörstäm
pel vid mynningen. De tolv dekorförekomsterna tillsammans den totala frånvaron 
av yngre trattbägarkeramik, som helt dominerar de yngre kontexterna, gör att da
teringen är tillförlitlig.
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Fragmenteringsgraden i golvlagret är varken extremt hög eller särskilt låg i förhål
lande till övriga tidigneolitiska kontexter. Jämfört med materialet från lagren i 
svackorna är fragmenten i golvlagret mindre, men de är större än i raseringslagret 
(se nedan). Keramikens fragmenteringsgrad talar på så sätt varken för eller emot 
tolkningen av kontexten som ett golvlager.

Utgår man alltså från keramikmaterialet så tillhör golvlagret (133) äldre tratt- 
bägarkultur. En 14C-analys av ben från lagret har gett en datering till äldre sen- 
neolitikum (Beta-180175, tab. 1). Den senneolitiska dateringen förefaller osanno
lik både med tanke på att lergolvet stratigrafiskt ligger under ett av de mellanneo- 
litiska lagren på platsen (Balic & Edring 2003:41) och med tanke på att ingen 
keramik i golvlagret är av senneolitisk karaktär. Ytterligare 14C-dateringar på just 
ben från platsen har också givit resultat som rimmar illa med det keramiska ma
terialet (se avsnittet om stolpcirklarna nedan), vilket också talar för att den kera
miska dateringen är den riktiga.

raseringslager

Intill lergolvet fanns ett lager som innehöll vad som bedömts som raseringsmate- 
rial i form av bränd lera och lerklining, men också som delar av ett golvlager 
(L140, L141) (fig. 2). Det har tolkats som delvis hastigt avsatt (Balic & Edring 
2003:34). Lagret innehöll en hel del keramik. Inte mindre än 68 dekorförekom
ster har registrerats och dekoren domineras helt av linjer i snörstämpel och rader 
av småintryck vid kärlmynningarna (fig. 4) d.v.s. typisk äldre trattbägardekor. 
Från den övre delen av raseringslagret finns ett par fragment med dekor som san
nolikt ska dateras till yngre trattbägarkultur. Dessa får ses som en senare inbland
ning och raseringslagret bedöms utifrån keramiken i första hand vara avsatt un
der äldre trattbägarkultur. I den del som tolkats som golvlager påträffades den 
största bevarade kärldelen från äldre trattbägarkultur på hela Hunneberget, en 
snörornerad trattbägare (fig. 4). Att en så stor del av ett kärl bevarats kan ses som 
en indikation på att den övertäckts av större mängder material snart efter det att 
den hamnat där, vilket talar för raseringslagertolkningen.

I keramikmaterialet finns ett par indikationer på en koppling mellan raserings
lagret och lergolvet (133). För det första överensstämmer dekorfördelningen på 
keramiken i lergolvet med fördelningen i raseringslagret. För det andra finns i 
båda kontexterna skärvor med vulst på buken, en dekor som är ovanlig i det öv
riga materialet (totalt finns bara 8 förekomster av vulst på hela Hunneberget). 
Godstjocklek, godskaraktär och bukvälvningen är också densamma på de vul- 
stornerade fragmenten.

En 14C-datering av matskorpa på en odekorerad skärva från den del av lagret 
som tolkats som golvlager och raseringslager (L141) gav en datering till mellanneo- 
litikums förra del (Beta-180167, tab. 1). Den mellanneolitiska dateringen skulle
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Fig. 4 Dekorerad keramik i golv- och raseringslager (äldre trattbägarkultur). Foto Staffan Hyll. 
Decorated pottery in floor and demolition layers (early TRB).
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hypotetiskt kunna datera den äldre trattbägarkeramiken i raseringslagret, men 
14C-dateringarna från lagren i svackorna (se ”Kulturlager i blöta svackor”) får an
ses som mer tillförlitliga när det gäller dateringen av den äldre trattbägarkerami
ken på platsen. Detta eftersom det rör sig om hela fem samstämmiga dateringar av 
matskorpor, av vilka två dessutom kommer från dekorerade kärl. Det faktum att 
den mellanneolitiska dateringen från raseringslagret kommer från en matskorpa, 
en typ av datering som i övriga fall på platsen betraktats som tillförlitlig, gör att 
den inte kan förbises utan diskussion. En samstämmig datering föreligger dessut
om från fyllningen i ett av de stolphål som bedömts tillhöra hus 19 (Beta-180184, 
tab. 1). Tillsammans avspeglar de eventuellt mänsklig aktivitet på platsen under ti
dig mellanneolitikum. Denna aktivitet har inte avsatt några spår i det dekorerade 
keramikmaterialet (se vidare ”Vart tog mellersta trattbägarkultur vägen”), vilket 
gör att det inte är fråga om någon mer omfattande, långvarig aktivitet.

en härd/kokgrop

Förutom lergolvet (133) kan bara en enda anläggning dateras till äldre trattbägar
kultur genom keramiken. Det är en härd/kokgrop ca 20 m SV om husen (H6730, 
fig. 2). Inga stratigrafiska relationer till kringliggande kulturlager finns registrera
de, men enligt fältbeskrivningen var fyllningen mer nedbruten än i övriga härdar 
i området, vilket indikerar ett äldre datum. Anläggningsfyllningen innehöll i för
hållande till övriga mindre anläggningar en stor mängd keramik, över ett halvt 
kilo, allt av ett gods som är neolitiskt. Minst tre ornerade kärl finns representera
de (fig. 5). Två, eventuellt tre snörornerade trattbägare, ett kärl av obestämd form 
med nagelintryck vid mynningen och ett kärl som inte är en trattbägare med ra
der av intryck av änden av ett litet ben vid mynningen. Dessutom finns något som 
kan vara en del av en krage till kragflaska eller en hank. Denna är ornerad med 
nagelintryck längs kanten. Keramiken kan dateras till äldre trattbägarkultur. För
utom keramik innehöll fyllningen ett, i förhållande till övriga anläggningar, rik
ligt fyndmaterial. Den förhållandevis rikliga mängden keramik, av entydig date
ring, gör att härden/kokgropen får tolkas som igenfylld under tidigneolitisk tid 
och därmed också anlagd och använd under denna fas. Detta är i så fall den enda 
härden/kokgropen som kan knytas till den tidigneolitiska fasen på Hunneberget.

kulturlager i blöta svackor

I två svackor på Hunneberget fanns lager bevarade som, på bas av den dekorera
de keramiken, har kunnat sägas vara avsatta under tidigneolitikum. Den ena 
svackan har tolkats som ett vattenhål, den andra har sannolikt utgjort en fuktig 
svacka som under tidigneolitikum tidvis varit vattenfylld (Balic 8c Edring 
2003:14). Dateringar av matskorpor från keramik i svackorna har kunnat tidsfästa
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Fig. 5 Keramik från härd/kokgrop H6730 (äldre trattbägarkultur). Foto Staffan Hyll. 
Pottery from hearth /cooking pit H6730 (early TRB).

den äldre trattbägarfasen på Hunneberget och indikerar att lagren i de två svack
orna avsatts under olika skeden av boplatsens nyttjandetid. Keramiken har också 
stärkt tolkningen av den ena svackan som plats för offernedläggelser.

En av svackorna låg drygt 10 m norr om husen som daterats till tidigneolitikum 
(se nedan) (fig. 2). Lagret i svackan undersöktes i två enheter (L136 och L139), för 
vilka 39 dekorförekomster registrerats. Den dominerande Ornamentiken är linjer i 
snörstämpel på mynningarna. Näst vanligast är rader av småintryck. Fyra lerski- 
vor med fingerintryck i kanten stärker ytterligare dateringen till äldre trattbägar
kultur. I lagrets övre del fanns en skärva med tandstämplad ornamentik och en 
med sneda gropar vid mynningen. Dessa två kan dateras till den mellanneolitiska 
fasen på platsen, yngre trattbägarkultur. Svackan, med dess tidigneolitiska lager 
täcktes av de lager som tolkats som avsatta under mellanneolitikum och de två 
skärvorna som låg i svackans övre del ska ses som inblandning från dessa, yngre 
kontexter. Lagren har tolkats som bildade genom att avfall från boplatsen depone
rats i svackorna (Balic & Edring 2003:14). Keramiken kommer också, enligt ovan 
förda resonemang (i avsnittet ”Keramikens datering och karaktär”), från ett bo
platssammanhang. I svackan påträffades en depå av flintskrapor, vilken tolkats 
som ett offer (Balic & Edring 2003:14 och fig. 7). Även i keramikmaterialet finns
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indikation på rituella handlingar. I svackan fanns fragment av ett kärl dekorerat 
med fält utförda med en grovtandad stämpel (fig. 6). Dekor i grov stämpelteknik 
av denna typ förekommer i tidigneolitiska sammanhang och då i liten omfattning 
i förhållande till övrig dekorerad keramik. På Hunneberget finns endast ytterliga
re ett fragment med liknande dekor. Detta är påträffat i ett omdeponerat, yngre la
ger. Det har observerats att keramik med mer omfattande och ovanlig dekor som 
denna under tidigneolitikum ofta påträffas i andra kontexter än övrig keramik. På 
en tidigneolitisk boplats i Dagstorp, västra Skåne, fanns öronbägare med mer yt- 
täckande dekor i en grov tandstämpel i tre av groparna på boplatsen, men förekom 
inte i kulturlagret eller andra kontexter. I två av groparna fanns delar av samma 
kärl (Lagergren-Olsson 2003:185ff). Keramiken i groparna bedömdes här som 
speciellt utvald för en medveten deponering av rituellt slag (Lagergren-Olsson 
2003:201). På Lindebjerg, nordvästra Själland, föreligger ett boplatsmaterial date
rat till tidigneolitikum (Liversage 1981:146). Där fanns enstaka fragment med de
kor i ”mer avancerad” teknik placerad på hals och skuldra. Fragmentens spridning 
på platsen anger att det inte är fråga om en annan fas, utan att dessa kärl ingått 
som en mer begränsad del i kärlinventariet (Liversage 1981:145). Samma resone
mang har förts kring keramiken från de tidigneolitiska lämningarna på Kristine- 
berg utanför Malmö. Där har man iakttagit att kärl i vissa typer av kontexter har 
en mer yttäckande dekor än i andra (Rudebeck &c Ödman 2000:97f). Kärlfrag
menten från lagret i svackan med skrapdepån på Hunneberget visar på en dekor
typ som är ovanlig och som i flera tidigneolitiska sammanhang förekommer i ut
valda anläggningar. Kärlet förstärker på så sätt intrycket av offermiljö i svackan.

Den andra svackan med tidigneolitiska lager bevarade låg ca 50 m öster om 
husen (fig. 2). Även här undersöktes lagren i två enheter (L143 och L145). Kera
miken kan dateras till äldre trattbägarkultur. Totalt 34 dekorförekomster har re
gistrerats. Dekoren domineras även här helt av linjer i snörstämpel, följt av små- 
intryck och dekoren är uteslutande placerad vid kärlmynningarna. Liksom i den 
andra svackan finns i övre delen ett par kärlfragment av yngre datering, en in
blandning från de överliggande mellanneolitiska lagren. Lagren innehåller frag
ment av minst sex lerskivor, fem med fingerintryck i kanten och en odekorerad, 
vilket bidrar till dateringen. I den undre delen av lagren i svackan påträffades ett 
fragmenterat hundkranium som huggits av från kroppen (Magnell, denna volym). 
Detta har också tolkats som en offernedläggelse (Balic & Edring 2003:14).

Utifrån keramikens dekor går det inte att påvisa någon kronologisk skillnad 
mellan lagren i de två svackorna och på så sätt bidra till tolkningen av den tidig
neolitiska bosättningens förändring över tid. Däremot pekar 14C-dateringar av 
matskorpor på keramik från svackorna på en tidsskillnad mellan lagrens depone
ring. Fem matskorpor har 14C-daterats. I första hand valdes skärvor ut som hade 
daterande form och dekor. Två av matskorporna kommer från mynningsskärvor 
dekorerade med linjer i snörstämpel (fig. 7) och tre från odekorerade skärvor.
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Fig. 6. Speciell äldre trattbägarkeramik från en av svackorna. Foto Staffan Idyll. 
Special early TRB pottery from one of the depressions.

Matskorporna från svackan öster om husen gav två samstämmiga dateringar, 
4820±40BP respektive 4810±40BP (tab. 1), d.v.s. senare delen av TNI. Från 
svackan norr om husen föreligger tre likaledes sinsemellan samstämmiga date
ringar, 4660+40BP, 4660±40BP och 4690±40BP (tab. 1), d.v.s. övergången mel
lan TN I och TN II, med statistisk tyngdpunkt i tidig del av TN II. 14C-datering- 
arna anger alltså att det sannolikt föreligger en tidsskillnad mellan igenfyllandet 
av svackan i öster och svackan norr om husen.

Fragmenteringsgraden hos keramiken är något högre i de undre delarna av 
lagren i svackorna. Den högre fragmenteringsgraden speglar kanske en högre 
grad av aktivitet i och kring sänkorna i ett tidigt skede av igenfyllningsprocessen, 
när det fortfarande tidvis stod vatten i svackorna. Denna iakttagelse stöder den 
föreslagna tolkningen att djuren druckit här (Balic & Edring 2003:14). I södra
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Fig. 7 De två dekorerade äldre trattbägarskärvorna som 14C-daterats. Foto Staffan Hyll. 
The two decorated early TRB sherds which were uC-dated.

delen av svackan norr om husen fanns ett lager som hade en bucklig yta. Detta har 
tolkats som trampat av större djur, t.ex. nötboskap, som gått ner för att dricka 
(Balic & Edring 2003:14).

dödsområde i norr

Den keramik som kan dateras till äldre trattbägarkultur förekom, förutom i de 
ovan beskrivna kontexterna, i relativt riklig mängd i de flesta av de utbrednings- 
mässigt största kulturlager som undersöktes på Hunneberget. Dessa stora lager är 
tolkade som avsatta och omdeponerade under mellanneolitisk tid (Balic & Edring 
2003) och visar på en omfattande aktivitet och omformning av Hunnebergets mik
rotopografi under yngre trattbägarkultur. Den rikliga förekomsten av keramik till
hörande äldre trattbägarkultur i dessa yngre lager tyder på att aktiviteten under 
denna fas varit mer omfattande än vad de fåtaliga bevarade lämningarna anger. 
Med hjälp av förekomsten av tidigneolitisk keramik i de mellanneolitiska lagren 
kan en avgränsning av de tidigneolitiska boplatsaktiviteterna norrut inom det un
dersökta området göras. Inslaget av äldre trattbägarkeramik är relativt likartat i
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de mellanneolitiska lagren, utom i just den norra delen av det undersökta områ
det. Där är bara 5 % av de dekorerade skärvorna dekorerade med linjer i snör
stämpel mot genomgående 20-35 % i de övriga mellanneolitiska lagren. I fyll
ningen till 8 anläggningar på Hunneberget fanns snörornerade äldre trattbä- 
garskärvor. Av dessa ligger alla utom en i området kring husen och inte någon i 
norra delen av den undersökta ytan. Den enda anläggningen som kunnat dateras 
till äldre trattbägarkultur i denna norra del är vad som tolkats som spår av en 
grav (Balic & Edring 2003:14). Skelettdelar av en människa i ett stenlyft har 14C- 
daterats till 4975 ±65 BP, vilket är en tidig del av äldre trattbägarkultur (Ua- 
26424, tab. 1), sannolikt äldre än boplatslämningarna på Hunneberget. Ytterliga
re tre stenlyft efter större stenar fanns i anslutning till skelettfyndet. En möjlig 
tolkning är att detta utgör spår av en dös som då sannolikt är av yngre datum än 
skelettet. Om denna del av Hunneberget således använts för begravningar speglar 
utbredningen av keramiken kanske ett motstånd till att uppehålla sig i närheten 
av de döda.

yngre trattbägarkultur
Den yngre trattbägarkeramiken på Hunneberget kommer till allra största delen 
från kulturlager, vilka var mycket omfattande ur ett neolitiskt perspektiv. Endast 
ett 20-tal mindre anläggningar innehöll dekorerad keramik från yngre trattbägar
kultur. Keramiken ligger naturligtvis till grund för dateringen av den mellanneo
litiska aktiviteten och i två fall har keramiken bidragit till tolkningen av funktio
nen hos anläggningar.

keramikens datering och karaktär

Den yngre trattbägarkeramiken (fig. 8) har en större variation i dekoren än under 
äldre trattbägarkultur. Fler delar av kärlen än bara mynningspartiet är dekorera
de. Framträdande är gropornering, en dekor som börjar användas vid övergången 
mellan tidig-och mella.nneolitikum och som förändras gradvis i sitt utförande un
der mellanneolitikums gång. En teknik som också karaktäriserar den mellanneo
litiska fasen är tandstämpelteknik.

Fem lager (L125, L127, L132, L135, L138) på Hunneberget har tolkats som 
bevarade mellanneolitiska, som inte omdeponerats (fig. 9) (Balic &c Edring 2003). 
Dateringen till yngre trattbägarkultur grundar sig på riklig förekomst av gropor- 
namentik, nästan uteslutande utförd med sneda gropar, och på en stor andel tand
stämpelteknik. Trianglar i tandstämpel och s.k. ”komplicerad gropornamentik” 
förekommer, vilket är dekortyper som förknippas med sena trattbägarmaterial. 
Dekorfördelningen är i huvudsak densamma i alla de mellanneolitiska lagren
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Fig. 8 Ett urval yngre trattbägarkeramik från Hunneberget. Foto Staffan Hyll. 
A selection of late TRB pottery from Hunneberget.

utom ett, vilket betyder att de avsatts under ett relativt kort tidsskede. Den yngre 
trattbägarfasen på Hunneberget har inte kunnat l4C-dateras, men i ett fall finns 
en stratigrafisk relation mellan de mellanneolitiska lagren (L138/144 överlagras 
av L132). Det undre, stratigrafiskt äldre lagret (L138/144) skiljer sig från de övri
ga mellanneolitiska lagren genom dekorfördelningen. Bland annat är andelen 
tandstämpel lägre och där finns ingen komplicerad gropornamentik. De mellan
neolitiska aktiviteterna på Hunneberget har alltså pågått under så lång tid att de
kortraditionen hunnit förändras. Utifrån den dekorerade keramiken kan alltså sä
gas att de mellanneolitiska aktiviteterna på Hunneberget har utspelat sig under 
yngre trattbägarkultur. Yngre trattbägarkultur (trad. MNA II—V) har, utifrån 
14C-dateringar, bedömts omfatta en tidsrymd om ca 300 år (Hvass & Storgaard 
1993:85). På Hunneberget finns ingen keramik som kan dateras till den traditio
nellt sett yngsta trattbägarperioden, MNA V, vilket lämnar en tidsperiod på ca 
200 år. Den omfattande lagerbildningen samt iakttagelsen att dekortraditionen 
hunnit ändras gör att man kan anta att man under mellanneolitikum utnyttjat 
Hunneberget under minst 100 år eller ca fyra generationer.
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Fig. 9 Yngre trattbägarkontexter på Hunneberget. 
Late TRB contexts at Hunneberget.

De bevarade mellanneolitiska lagren har i samband med basredovisningen getts 
varierande tolkningar, men keramiken har inte kunnat bidra med något ytterliga
re i detta avseende; dekorfördelningen är, med undantag av den ovan diskuterade 
kronologiska skillnaden, likartad och inget av lagren utmärker sig vad gäller frag
menteringsgrad eller kärlformer. Keramiken från yngre trattbägarkultur är av bo
platskaraktär eller snarare icke-gravkaraktär. Denna bedömning grundar sig i 
huvudsak på förekomsten av gropornerade kärl. Den gropornerade keramiken 
finns endast undantagsvis i megalitgravssammanhang och fanns inte heller i det 
första undersökta mellanneolitiska flatmarksgravfältet i Skåne, Borgeby (Pihi & 
Runcis 2001, Runcis 2002). På Hunneberget är andelen gropornerad keramik
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25-40 %. Inga lager innehåller keramik som i utformning eller dekorfördelning 
utmärker sig på ett sätt som gör att det skiljer sig från andra kända boplatsmate
rial från perioden.

Flintmaterialet från ett av de mellanneolitiska lagren (L144) har analyserats. 
Flintan uppvisar en sammansättning som inte representerar en ”konventionell bo
plats” alternativt speglar ”en mycket kort bosättningsfas med en begränsad mängd 
aktiviteter” (Knarrström, denna volym). Det omfattande fyndmaterialet och lager
bildningen talar emot att det skulle röra sig om en kort bosättningsfas. Flintans 
sammansättning pekar mer sannolikt på att det inte rör sig om en vanlig boplats. 
Keramikens totala sammansättning vad avser dekor styrker inte denna iakttagelse, 
däremot talar enskilda fynd för att det är så (se ”Stolpcirklar med keramikdeposi
tioner”).

köksområde i norr

Förutom de fem lager som bedömts som mellanneolitiska utan senare omdepone- 
ring, fanns på Hunneberget stora, heltäckande lager som bedömts som avsatta 
under mellanneolitikum, men påverkade och omdeponerade genom aktiviteter 
under senare skeden. Dessa lager innehåller stora mängder trattbägarkeramik. 
Dekorfördelningen är i överensstämmelse med de ”orörda” lagren, men ett av lag
ren skiljer ut sig. Det är L123 i den norra delen av det undersökta området som 
har en mycket större andel lerskivor än övriga lager (17 % mot 0-2 %). De flesta 
lerskivefragmenten har dekor och där finns en anmärkningsvärd variation i deko
ren (fig. 10). De enda lager på platsen som har motsvarande andel lerskivor i det 
keramiska materialet är L127 och 129 i en svacka under L123, men lerskivorna i 
dessa lager tillhör den äldre trattbägarfasen. En av de tolkningar av lerskivornas 
funktion som gjorts är att de är plattor för gräddning av bröd. För denna tolkning 
talar, förutom att de är genomoxiderade vilket tyder på upprepad upphettning, 
det faktum att ytorna på lerskivan oftast är av olika struktur, den ena är slätare/ 
”blankare” än den andra, vilket visar att ytorna använts på olika sätt, att man 
bara använt ena sidan. Detta gäller framför allt de odekorerade lerskivorna. Som 
motargument till tolkningen av lerskivorna som bakplattor har anförts att degen/ 
brödet skulle fastna på ytan. Att det faktiskt är möjligt att baka bröd på plattor 
av keramik visar exemplet med de mexikanska ”comal” (ex. www.manos-de- 
oaxaca.com/mixtepec.htm 040614). En comal är en stor, rund lerplatta (med di
ameter på ca 0,5 m) som använts och fortfarande används för att grädda tortillas 
på. Lerplattorna läggs på stenar eller lerfundament över öppen eld. För att brödet 
inte ska fastna används ibland kalk och talk (mald täljsten) som gnids in på ler- 
skivans yta. En liknande metod kan ha använts på lerskivorna här för att ”smör
ja” dom och kanske har på så sätt t.o.m. de dekorerade ytorna kunnat användas 
för gräddning av bröd. Accepterar man en tolkning av lerskivorna som bakplattor
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Fig. 10 Lerskivor från L123. Foto Staffan Hyll. 
Clay discs from L123.

kan området i norra delen av den undersökta ytan på Hunneberget ses som en 
”köksavdelning”. Den stora variationen i dekorationen av lerskivorna skulle kun
na indikera en spridning i härkomst och därmed bidra till tolkningen av Hunne
berget som en samlingsplats.

stolpcirklar med keramikdepositioner

På Hunneberget dokumenterades fyra cirklar av stolphål. Dessa stolpcirklar har 
tolkats som s.k. ”timber circles” (Balic 6c Edring 2003, Edring denna volym), här 
förkortat ”SC” (fig. 9). I och i anslutning till två av dem fanns deponerad kera
mik, vilket styrker tolkningen.

SC15. I två av stolphålen som ingår i den största stolpcirkeln, SC15, fanns 
större mängder keramik.

I det sydligaste stolphålet fanns stora delar av två dekorerade kärl tillsammans 
med en halv, tjocknackig bergartsyxa (fig. 11). Det ena kärlet är en skål med dekor 
utförd i tandstämpelteknik. Halsen är kort med heltäckande dekor och ornering
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finns också under skuldran. Orneringen utgörs av korta, vertikala tandstämpelin- 
tryck och vinkellinjer i tandstämpelteknik. Rader av korta, vertikala tandstäm- 
pelintryck är vanligt förekommande i övriga mellanneolitiska kontexter på Hun
neberget, däremot finns inte en enda förekomst av vinkellinjer i tandstämpel. Vin
kellinjer i tandstämpel är vanliga i yngre trattbägarmaterial i västra Skåne och 
förekommer också på keramik från en utgrävd plats, sannolikt en boplats, inne i 
Fjälkinge som utifrån dekoren kan dateras till mellersta och yngre trattbägarkul- 
tur. Ett kärl med åtminstone någon likhet, framför allt vad gäller dekor, finns i 
materialet från den ena av megalitgravarna i Fjälkinge. Det är en skål med just ra
der av vertikala tandstämpelintryck, i kombination med trianglar i tandstämpel. 
Skålen har dateras till MNA III (Bagge & Kaelas 1950:Pl. XI:3). Precis som kär
let från SC15 är det halsen och området kring skuldran som är ornerade.

Det andra kärlet från samma stolphål i SC15 har en ganska markerad skuldra 
och är sannolikt en skål. Inga mynningsfragment är bevarade, dekor finns kring 
skuldran medan resten av buken är oornerad. Ornamentiken utgörs av rader av 
korta, vertikala intryck i kombination med hängande trianglar och är, förvånande 
nog, utförd i tvärsnodd. Hängande trianglar är en dekortyp som brukar hänföras 
till yngre delen av trattbägarkultur och finns t.ex. på en skål från en av megalit
gravarna inne i Fjälkinge, men dekoren är då utförd i tandstämpel (Bagge & Ka
elas 1950:pl. XVI:1). Tvärsnoddstekniken är vanligare under äldre delar av mel- 
lanneolitisk trattbägarkultur och minskar i frekvens, till förmån för tandstämpel- 
tekniken, under loppet av perioden. I det övriga yngre trattbägarmaterialet från 
Hunneberget är tvärsnoddstekniken ovanlig. I det lager som innehåller störst 
mängd ornerad keramik är andelen tvärsnodd t.ex. endast 3 %, varav de flesta 
skärvorna, utifrån dekorens utformning, kan sägas tillhöra den äldre trattbägar- 
fasen. (Rekonstruktionsteckningar av kärlen finns i Torbjörn Brorssons artikel i 
denna volym.)

Att så stora delar av kärlen är bevarade och att de påträffades tillsammans 
med en yxa talar starkt för att de är deponerade i stolphålet. Kärlens avvikande 
dekor i förhållande till övrig keramik på platsen gör också att det med största san
nolikhet rör sig om en deposition med speciell betydelse.

Ytterligare ett stolphål ingående i SC15 innehöll större mängder keramik. I 
stolphålet längst i sydost, fanns stora delar av ett extremt tjockväggigt, oornerat 
kärl, även det utan motsvarighet i övriga kontexter. Dessutom fanns här två de
korerade, mindre fragment, ett med sneda gropar (yngre trattbägarkultur) och ett 
med trianglar i tvärsnodd (fig. 12). Fragmentet med tvärsnoddsornamentik kom
mer från samma kärl som påträffades i det södra stolphålet. Detta antyder att 
kärlet slagits sönder innan det deponerats i stolphålen.

14C-prov på ben från ett av stolphålen i SC15 gav en datering till mellersta de
len av senneolitikum (Beta-180177, tab. 1). Den dekorerade keramiken hör dock 
otvivelaktigt till trattbägarkultur.
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Fig. 11 Deposition i SC15, södra
stolphålet. Foto Staffan Hyll.
Deposition in TC15, southern
post-hole.
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Fig. 12 Deposition i SC 15, sydös
tra stolphålet. Foto Staffan Hyll.
Deposition in TCIS, south-east
ern post-hole.

170



Fig. 13 Deposition intill SOI,
stolphål S21029. Foto Staffan
Hyll.
Deposition beside TCll, post-
hole S21029.
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SCll. Från de stolphål som ingick i SCH fanns bara ett mindre dekorerat frag
ment. Men knappt en meter väster om SC11 fanns ett stolphål (S21029, fig. 9) 
innehållande rikliga mängder keramik, till stor del ornerad. Stolphålet innehöll 
också en bergartsyxa och en större knacksten i bergart (fig. 13). Även i kulturla
gret ovanför stolphålet fanns en stor mängd keramik, bl.a. fragment av samma 
kärl som påträffades i stolphålet, vilket gör att man kan anta att delar av kerami
ken i lagret härstammar från stolphålet. I lagret ovanför stolphålet fanns också 
mynningsfragment av två kärl med form och dekor som i mycket påminner om 
det tandstämpelornerade, deponerade kärlet i SC15.

Det kärl från vilket större delar bevarats är rakväggigt, med endast svagt mar
kerad skuldra. Det är dekorerat med komplicerad gropornamentik i form av både 
hängande och stående trianglar på ömse sidor om skuldran. (En rekonstruktions- 
teckning av kärlet finns i Torbjörn Brorssons artikel i denna volym.) Dessutom 
fanns bitar av 2 dekorerade lerskivor och fragment från ytterligare två groporne- 
rade kärl. Keramiken ger en datering till yngre trattbägarkultur om materialet 
inte sägs tillhöra gropkeramisk kultur. Ett kärl med liknande dekor; stående och 
hängande trianglar i komplicerad gropornamentik finns t.ex. i Jonstorpsmateria- 
let (Malmer 1969, fig. 24:12-13:64).

Den relativt stora mängden keramik, större delar av ett kärl, två dekorerade ler
skivor samt fyndkombinationen med knacksten och yxa gör att keramiken måste 
tolkas som medvetet deponerad i stolphålet. I anläggningen fanns också en under
käke från en svinkulting, vilket påträffats i andra neolitiska (och mesolitiska) sam
manhang som ”bör tolkas som rituella deponeringar” (Magnell, denna volym).

Två 14C-prov på ben från SC11 (Beta-180186, Beta-180187) gav dateringar till 
MNB/SN respektive MNB. Keramikmaterialet tillhör utan tvekan trattbägarkul
tur eller gropkeramisk kultur.

vart tog mellersta trattbägarkultur vägen?
Den neolitiska tidsperiod som saknas i det keramiska materialet på Hunneberget 
är mellersta trattbägarkultur. Denna period karaktäriseras i Skåne (och i Dan
mark) bl.a. av riklig förekomst av vertikala linjer på kärlbuken, så kallade ”buk
streck” och vinkellinjer. Bukstreck täcker en stor del av kärlytan och blir därför 
rikligt representerad i fragmenterade keramikmaterial. I materialet från Hunne
berget har bara en enda förekomst av bukstreck påträffats och detta i en grop med 
sekundärdeponerad keramik från både äldre, mellersta och yngre trattbägarkul
tur. Vinkellinjer är också extremt sparsamt förekommande på Hunneberget, bara 
2 av 782 dekorförekomster utgörs av vinkellinjer och en av de två är från ett grop- 
keramiskt kärl. Alltså två förekomster av dekorerad keramik som kan dateras till 
mellersta trattbägarkultur på ca 16200m2 undersökt yta. Som jämförelse kan
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nämnas att hela den registrerade fornlämningsytan, vilken täcker in större delen 
av Hunneberget, är ca 37000 m2. En aktivitet på platsen under mellersta trattbä- 
garkultur borde satt spår i keramikmaterialet, speciellt som perioden bl.a. karak
täriseras av yttäckande dekor på kärlen, vilket genererar en stor mängd dekorera
de skärvor per kärl. Keramikstudierna visar alltså tydligt att Hunneberget inte ut
nyttjats som boplats under mellersta trattbägarkultur.

En plats med material från mellersta trattbägarkultur undersöktes inom E22- 
projektet. Platsen ligger vid Hammar, knappt 2 km väster om Hunneberget (Eric
son & Wickberg 2005). Här påträffades neolitisk keramik från trattbägarkultur, 
stridsyxekultur och senneolitikum i kulturlager och stenpackningar. Trattbägar- 
keramiken (fig. 14) från Hammar är mycket homogen vad gäller fördelningen av 
dekortyper med bukstreck, vinkellinjer, krysskraffering och en stor andel tvär
snodd och kan dateras till mellersta trattbägarkultur, d.v.s. den period som sak
nas på Hunneberget. Bara en enda skärva har gropornering och detta, tillsam
mans med det faktum att ingen tandstämpel förekommer, kan betyda att materi
alet är från en tidig del av mellersta trattbägarkultur, då groporneringen ännu inte 
är så rikligt företrädd. Den höga graden av homogenitet i dekoren på keramiken 
från Hammar ger intryck av att man utnyttjat platsen endast under en kortare pe
riod. En låg andel gropornamentik kan också indikera att det inte är fråga om ett 
”vanligt” boplatsmaterial. För denna tolkning talar också det faktum att dekore
ringsgraden är hög, 30 % om man räknar på vikt och 23 % om man räknar på 
antal skärvor. Detta är en hög orneringsgrad jämfört med huvuddelen av boplats
materialen från västkustbaneundersökningarna i Västskåne från samma period. 
Här ligger orneringsgraden (beräknad på antal skärvor) mellan 7 och 16 % på 4 
platser och 23 % på 1 plats. Den höga orneringsgraden skulle kunna indikera att 
keramiken i Hammar deponerats i speciella och/eller rituella sammanhang. Sten- 
packningarna på platsen kan ses som en indikation på att det skulle vara så. I an
slutning till flera av de västskånska megalitgravarna finns stenpackningar och så
dana har också dokumenterats i Vroue-området på mellersta Jylland (Jørgensen 
1977). Stenpackningar liknande dom i Hammar har också undersökts på ett 
stridsyxegravfält i västra Skåne, i samband med byggandet västkustbanan. På 
platsen fanns, förutom gravarna, också stora mängder deponerad trattbägarkera- 
mik, (Månsson & Pihi 2000, Lagergren-Olsson 2003).

Ambitionen var inledningsvis att utifrån keramiken belysa frågan om varför 
mellersta trattbägarkultur inte finns representerat på Hunneberget. I västra Skå
ne har det noterats att nio av tio boplatser från äldre trattbägarkultur också har 
utnyttjats under efterföljande period (Andersson 2003:188). Samma mönster går 
igen på Kristianstadsslätten vad gäller bygderna under neolitikum (Edring, denna 
volym). När det däremot gäller de enskilda boplatsernas platskontinuitet så är 
osäkerheten större (Edring muntl. uppgift). Boplatser från mellersta trattbägar- 
kulturfinns i Hunnebergets närområde, vilket visar att det inte är resursområdet
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Fig. 14 Ett urval keramik från Hammar. Foto Staffan Hyll. 
A selection of pottery from Hammar.

som motiverat en förflyttning av boplatsen efter äldre trattbägarkultur. Den i det 
närmaste totala frånvaron av keramik från mellersta trattbägarkultur på Hunne
berget signalerar istället att det är Hunneberget som plats man under perioden 
valt bort. Platsens speciella karaktär, som markerad höjd i ett omgivande flackt 
landskap, kan bidra till tolkningen. Likaväl som dessa Hunnebergets speciella fy
siska egenskaper säkert varit av betydelse när man valt den som bo-/aktivitets- 
plats under äldre och yngre trattbägarkultur har de också haft betydelse när man 
inte gjort det under den mellersta fasen. En förskjutning i människornas mentala 
uppfattning av platsen kan vara orsaken till att funktionen under äldre respekti
ve yngre trattbägarkulturskiljer sig åt och också anledningen till att man inte ut
nyttjat platsen under mellersta trattbägarkultur.

kulturella möten
En av målsättningarna med artikeln var att klargöra om det på Hunneberget ock
så fanns keramik som tillhör gropkeramisk kultur och stridsyxekultur. Förekom
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sten, dateringar och tekniska analyser av keramiken förväntades ligga till grund 
för diskussion kring relationen mellan de olika materiella kulturerna.

Från Hunneberget har 13 skärvor bedömts som definitivt tillhörande gropke- 
ramisk kultur (fig. 15). De flesta har ornamentik som är helt karaktäristisk för 
gropkeramisk kultur och som inte finns på yngre trattbägarkeramik. Exempel på 
sådan dekor är kombinationen av rak gropornamentik och annan dekortyp på 
samma kärl. 6 av de 13 säkra gropkeramiska skärvorna har en sådan dekorkom
bination. Tre skärvor har andra för gropkeramisk kultur karaktäristiska mönster 
och fyra skärvor med enbart raka gropintryck har också bedömts tillhöra grop
keramisk kultur. Den senare bedömningen grundar sig dels på att de har raka 
gropintryck, dels på att godsytans karaktär är speciell (knottrig och ”halvblank” 
jämfört med trattbägarkeramiken) precis som de säkra gropkeramiska skärvorna. 
Att dessa 13 skärvor har bedömts som tillhörande gropkeramisk kultur betyder 
inte att all annan keramik ska definieras som trattbägarkultur eller stridsyxekul- 
tur. Förutom de 13 skärvorna kan egentligen ytterligare en stor del av keramiken 
också definieras som gropkeramisk. Detta beror på att de flesta dekorelement som 
finns i trattbägarkultur också finns på keramik från gropkeramiska platser och 
vice versa. Det går på så sätt aldrig att till 100 % skilja trattbägarkeramik från 
gropkeramisk keramik när dessa förekommer på samma plats. Det som på Hun
neberget gör att man kan säga att huvuddelen av keramiken tillhör trattbägarkul
tur är den rikliga förekomsten av sned gropornamentik i enkla horisontella rader, 
att där finns varierande mönster (t.ex. band och trianglar) i fintandad tandstäm
pel och att där finns väldigt få raka gropintryck. De säkra gropkeramiska skär
vorna kommer från de flesta av de mellanneolitiska lagren och är spridda över 
större delen av den undersökta ytan. Fördelningen överensstämmer med mängd
fördelningen av keramiken i övrigt och alltså har de aktiviteter som avsatt den 
gropkeramiska keramiken sannolikt skett på samma ytor som den yngre trattbä- 
garkulturens aktiviteter.

De tretton gropkeramiska skärvorna från Hunneberget har, förutom de raka 
gropintrycken, dekor i form av horisotella och vertikala vinkellinjer, rader av ver
tikala streck, ”staketmönster” och tandstämpel. (Tandstämpeldekoren skiljer sig 
från trattbägarkulturens på så sätt att tänderna på stämpeln är grövre och att den 
förekommer tillsammans med raka gropintryck på samma kärl) Utifrån dekoren 
kan den gropkeramiska keramiken jämföras med Jonstorp MH och RÄ, Fagervik 
och Siretorp. Samtliga dekortyper som förekommer på skärvorna från Hunneber
get finns också i materialet från Jonstorp MH (Lidén 1940, fig. 60: 156, fig. 
58:155, fig. 61:159, fig. 64:165) Malmer menar att Jonstorp MH, på bas av fynd 
av trattbägarkeramik ska dateras till MNA III (Malmer 1969:85f). Alla dekorty
per som finns representerade på Hunneberget finns också i Fagerviksmaterialet, 
Fagervik II—III (Bagge 1952, fig. 2:73, fig. 3:75, fig. 4:76, fig. 5:77). Fagervik III 
kan enligt Malmer likställas med stridsyxekulturens period 1-3 (Malmer 1969:86)
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Fig. 15 ”Säker” gropkeramisk keramik från Hunneberget. Foto Staffan Hyll. 
"Certain ” Pitted Ware pottery from Hunneberget.

och följaktligen bör Fagervik II dateras till perioden före, d.v.s yngre trattbägar- 
kultur. Samtliga dekortyper utom ”staketmönster” finns också i materialet från 
det mer närbelägna Siretorp (Bagge & Kjellmark 1940, pi. 31&32, pl. 33-35, pl. 
36, pl. 37, pl. 46 & 47). Den allra största delen av siretorpskeramiken kan, enligt 
Bagge & Kjellmark, föras till till Säter III- och en mindre del till Säter IV-gruppen 
(Bagge & Kjellmark 1940:175ff). Säter III—IV motsvarar enligt Bagge & Kjell
mark ”gånggriftstidens mitt och senare hälft” (Bagge &c Kjellmark 1940:181).

14C-metodens inexakthet, inte minst i det intervall som motsvarar övergången 
MNA-MNB har försvårat analyser av de tre mellanneolitiska kulturernas förhål
lande till varandra. Inexaktheten gör att 14C-dateringarna alltid kommer att skapa 
en överlappningsperiod mellan kulturerna även om det teoretiskt inte finns någon 
(Tauber 1986:201). 14C-dateringar från Nymölla och Jonstorp ger en utbredning i
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tid av gropkeramisk kultur i Skåne till hela mellanneolitikum (enligt Wyszomirska 
1986:210)). Säter III & IV täcker enligt 14C-dateringar yngre MNA och en bra bit 
av MNB (Welinder 1973:117, Löfstrand 1974:124, Larsson 1982:87).

För att ge den gropkeramiska keramiken på Hunneberget en mer exakt tids- 
ställning hade ett större material behövts, där proportioner mellan olika dekore
lement hade kunnat fastställas. Klart är dock att denna keramik från Hunneber
get inte tillhör den äldsta och inte den yngsta delen av gropkeramisk tradition, vil
ket gör att den kan dateras till slutet av MNA/bör jan av MNB. Trattbägarkeramiken 
tillhör yngre trattbägarkultur, d.v.s. kan dateras till yngre MNA. På så sätt säger 
keramiken på Hunneberget att aktiviteterna som avsatt den gropkeramiska kera
miken på Hunneberget mycket väl kan ha skett samtidigt med dem som avsatt den 
yngre trattbägarkeramiken.

I keramikmaterialet från Hunneberget har fragment av sju dekorerade kärl 
identifierats som tillhörande stridsyxekultur utifrån kärlform och dekor (fig. 16). 
Sex är snörornerade mynningar och ett är ett tandstämpelornerat fragment från 
en obestämbar del av ett kärl. Fem av de snörornerade mynningarna uppvisar en 
kärlform som gör att de kan knytas till stridsyxekultur med för kulturen karak
täristisk dekor. Snörornerad stridsyxekeramik dateras traditionellt huvudsakligen 
till periodens tidiga del (t.ex. Malmer 1975:110). Ett av kärlen har en kombina
tion av horisontella linjer och ”upp och nervänt U” (fig. 16 f), vilket kan parallel- 
liseras med Malmers grupp C. Tre av kärlen har kombination av horisontella och 
vertikala linjer, ett av dom också intryck i mynningen. Dessa kan jämföras med 
Malmers grupp J, men bara ett av hans J-kärl har dekoren utförd i snöre, resten i 
tvärsnodd och tandstämpel (Malmer 1962:32) och mönsterlikheten är heller inte 
direkt slående. Förutom det upp och nervända U:t kan man på ett par fragment 
ana böjda linjer (fig. 16 b-c). Kombinationen horisontella linjer och böjda linjer, 
oftast i form av vågmönster, finns på gravkärl t.ex från Blekinge (Aryd socken) 
(Malmer 1962 nr. 127, Forssander 1933, Taf. III&IV) och Sösdala, N Mellby sn 
(Malmer 1962 nr 64, Forssander 1933, Taf. VII), men de böjda linjerna på Hun- 
nebergskeramiken har snarare form av girlanger. Två av kärlen uppvisar mer av 
dekoren än de andra (fig 16 a-b). Mynnings- och halsprofilen hos de två kärlen är 
typiska för stridsyxekultur och närmast identiska med ett, likaledes snörornerat, 
stridsyxekärl från Valje i västra Blekinge (Wallin m.fl. 2000, kärlet ej avbildat). 
Inga direkta paralleller till de två kärlen vad avser dekor går att finna i det publi
cerade materialet från Skåne och Blekinge.

Stridsyxekeramiken på Hunneberget fanns i de lager som också innehöll yng
re trattbägarkeramik, dels i området vid stolpcirklarna, dels i södra delen av den 
undersökta ytan. Ingen av de mindre anläggningarna innehöll stridsyxekeramik 
och inga konstruktioner har kunnat knytas till perioden. I söder fanns tre av de 
sju stridsyxekärlen, vilket får ses som en koncentration. Två av kärlen (fig. 16 a- 
b) är så lika i form och dekor att de kan antas vara tillverkade om inte av samma
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Fig. 16 Stridsyxekeramik från Hunneberget. Foto Staffan Hyll. 
Battle Axe pottery from Hunneberget.

person, så av samma grupp människor. Det tredje kärlet (fig. 16 c) har en dekor 
som liknar de andra två, men fragmentet är vittrat och kärlformen är något an
norlunda. En genomgång av de odekorerade skärvorna från lagret gav inga fler 
som kan höra till dessa stridsyxekärl.

Även om direkta paralleller bara står att finna till något av stridsyxekärlen från 
Hunneberget är indikationerna såpass starka (dominerande snörstämpel, ett kärl 
tillhör grupp C) att materialet kan sägas tillhöra den äldre fasen av stridsyxekul- 
tur. 14C-dateringar av tidig stridsyxekultur i Skåne är fåtaliga. Men från Dösjebro 
utanför Kävlinge i västra Skåne finns keramik tillhörande den tidigaste delen av
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kulturen från en entydigt 14C-daterad kontext. Keramiken kommer från en palis- 
sadanläggning där delar av palissadkomplexet innehöll keramik som kan dateras 
till sen trattbägarkultur och andra delar innehöll keramik som tillhör äldre strids- 
yxekultur. Träkol från tre av de förkolnade stolparna i den del av palissaden som 
innehöll äldre stridsyxekeramik har 14C-daterats och gett dateringar som ligger i 
övergången MNA/MNB (2870-2590 B.C., 2880-2620 B.C. och 2880-2630 
B.C. (Andersson & Svensson 2000:11). Här finns alltså goda grunder att anta att 
stridsyxekultur i lokalområdet direkt avlöst yngre trattbägarkultur och att plat
sen utnyttjats, kanske kontinuerligt, av båda kulturgrupperna. Ett liknande för
hållande är fullt tänkbart även på Hunneberget.

Det finns alltså ur keramikkronologisk synvinkel inget hinder för att represen
tanter för gropkeramisk- och trattbägarkultur varit på Hunneberget samtidigt. 
Väljer man att bedöma den deponerade keramiken i stolphålet intill SC11 som 
tillhörande gropkeramisk kultur, vilket utifrån dekoren är fullt möjligt, får man 
dessutom en bild av att aktiviteter med koppling till stolpcirklarna kan ha utövats 
både av representanter för trattbägarkultur och av gropkeramisk kultur. I ett av 
de kulturlager som bedömts som bevarat mellanneolitiskt (L135) fanns keramik 
som representerar samtliga tre kulturer. Stridsyxekeramikens tidiga drag gör att 
det inte behöver föreligga någon större tidsskillnad mellan de tre kulturgrupper
na. Inga tydliga skillnader vad gäller det keramiska hantverket mellan trattbägar, 
gropkeramisk- och stridsyxekeramik kunde påvisas vid de tekniska analyserna 
(Brorsson, denna volym), vilket också pekar på en kulturell och kronologisk när
het mellan de tre materiella kulturerna.

hur ska skånsk snörornerad keramik dateras?
Den äldre trattbägarkeramiken från Hunneberget, med sin dominerande snöror- 
namentik har framför allt paralleller i nordöstra och södra Skåne och på Born
holm. I västra Skåne karaktäriseras äldre trattbägarkultur huvudsakligen av kera
mik med rader av småintryck vid mynningen. Snörornerad tidigneolitisk keramik 
förekommer i västra Skåne, men inte i samma omfattning och dominerar inte de 
enskilda materialen på samma sätt. Dateringen av den huvudsakligen snörornera- 
de keramiken på Hunneberget till äldre trattbägarkultur är en keramikkronolo
gisk datering. Indelningen i äldre, mellersta och yngre trattbägarkultur baseras på 
fragmenterade boplatsmaterial i västra Skåne och har inte getts några värden i år 
(Lagergren-Olsson 2003). Faserna korrelerar med andra aspekter av det neolitiska 
samhällets utveckling och traditioner och kan endast grovt knytas till de traditio
nella periodbeteckningarna och deras utbredning i tid. Frågan här är hur den skån
ska, snörornerade keramiska traditionen ska dateras och hur dateringarna förhål
ler sig till den mer västligt orienterade traditionen med småintryck.
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Ett av de mer kända och ofta refererade skånska tidigneolitiska keramikmateria
let med dominans av snörornamentik som kunnat dateras med 14C är det från 
Mossby i södra Skåne (Larsson, M. 1992). Matskorpor och sädeskorn från plat
sen har 14C-daterats och ett par dateringar är mycket tidiga (Larsson, M. 1992:74f). 
Även om standardavvikelsen på l4C-dateringarna på kring ±100 år gör dom svår
tolkade, vilket framgår av (fig. 17), ger de onekligen en bild av den snörornerade 
keramiken som ett tidigt fenomen under tidigneolitikum. Resultaten från Hunne
berget, tillsammans med andra dateringar med snävare felmarginal ger en något 
mer nyanserad bild. Lem matskorpor på keramiken från de tidigneolitiska lagren 
i svackorna på Hunneberget har daterats (se ovan ”Äldre trattbägarkultur”, ”Kul
turlager i svackor”). Kontexterna för samtliga prov från Hunneberget är pålitliga, 
dateringarna mycket samstämmiga och standardavvikelsen är relativt liten. Date
ringarna ligger samlade kring övergången mellan TN I och TN II (fig. 17) (tids
skala enligt Hvass & Storgaard 1993:85). Detta överensstämmer med dateringar 
av snörornerad, äldre trattbägarkeramik från sydvästra Skåne vilka också finns 
med i (fig. 17). ”Losie 11A” är en datering av ett förkolnat sädeskorn i en grop 
med fragment av tre snörornerade kärl, tillsammans med annat tidigneolitiskt ke- 
ramiskt material (Hadevik & Gidlöv 2003). Dateringen från ”Bronsyxegatan 
Al” är gjord på träkol från en anläggning med tre snörornerade mynningar (Lars
son 1984:49). ”Elinelund 2A” är en datering av träkol från botten av ett gropsys
tem som innehåll snörornerade kärl tillsammans med annan tidigneolitisk kera
mik (Sarnäs & Nord Paulsson 2001:51ff). ”Svenstorp Ö51” är en datering från en 
grop med tidigneolitisk keramik, bl.a. tre snörornerade mynningar, men huvud
delen ornerad med annan teknik (Salomonsson 1970:95).

Lrån Kristineberg har matskorpor på tre odekorerade skärvor 14C-daterats. De 
kommer från kulturlager och en stenpackning (A200) innehållande tidigneolitisk 
keramik, varav en stor del är snörornerad (Rudebeck & Ödman 2000). Dessa da
teringar har, liksom Mossbydateringarna en omfattande standardavvikelse och är 
på så sätt svåra att använda om man vill diskutera dateringen inom TN. Datering
arna från Vätteryd kommer från träkol i ett kulturlager, d.v.s. en relativt osäker 
kontext, med snörornerad keramik (Petré &c Strömberg 1958, Tillander 1958:100). 
Även här är standardavvikelsen så stor att dateringarna är svåra att använda i dis
kussionen.

Dateringarna visar att man kan förlägga den tidigneolitiska snörornerade ke
ramiken till huvudsakligen 400 år kring övergången TN I-TN II men att det san
nolikt också finns keramikmaterial av denna typ som är äldre.

Hur förhåller sig då dateringen av den snörornerade keramiken till äldre tratt- 
bägarmaterial utan snörornamentik i västra Skåne? Dateringar av sju sådana ma
terial är också infogade i (fig. 17). De fyra dateringarna från Dagstorp är utförda 
på träkol från tre gropar med äldre trattbägarkeramik utan snörornamentik (La- 
gergren-Olsson &c Linderoth 2000, Lagergren-Olsson 2003). Dateringen från
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Atmospheric data from Reimer et al (2004),OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r.5 sd:12 prob uspfchron]

Dagstorp A101408 4925±70BR 

Dagstorp A107282 4900±70BP 

Dagstorp FU-grop 4800±70BP 

Dagstorp FLJ-grop 4755±70BP 

Värby 4900± 120BP 

Herrestorp 1 5015±75BP 

Herrestorp 2 4605±85BP
—i____ i______ i 

SOOOCalBC 4000CalBC 

Calibrated date

3000CalBC 2000CalBC

Fig. 17 14C-dateringar av snörornerad respektive ej snörornerad tidigneolitisk 
keramik.
uC-datings of cord-decorated and non-cord-decorated Early Neolithic pot
tery.
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Värby är på träkol från en grop med rikliga mängder keramik med karaktäristisk 
äldre trattbägardekor utan snörornamentik (Salomonsson 1970). Dateringarna 
från Herrestorp kommer från matskorpor från två skärvor ur samma grop, vilken 
innehöll äldre trattbägarkeramik utan snörornamentik (Torstensdotter Ahlin 
2000). Ingen tydlig skillnad i ålder av snörornerad och icke-snörornerad tradition 
kan utläsas ur 14C-dateringarna. Ser man bara på de dateringar som har en stan
dardavvikelse med ett mindre omfång än ±100 har den icke-snörornerade tradi
tionen en statistisk tyngdpunkt i en äldre del av tidigneolitikum än den snörorne- 
rade, men det rör sig om för få dateringar, från för få platser för att man ska kun
na göra något generellt uttalande. Klart är dock att snörornerade tidigneolitiska 
keramikmaterial inte regelmässigt är äldre än icke-snörornerad keramik.

yngre trattbägarkultur i 
nordöstra och västra Skåne

Det första intrycket när man jämför den yngre trattbägarkeramiken från Hunne
berget med den från västra Skåne är naturligtvis hur stark den keramiska trattbä- 
gartraditionen varit och vilka stora områden som den gällt i. Också när man ser 
på den statistiska fördelningen av dekortyper och tekniker är likheterna slående. 
Men där finns ett par skillnader som skulle kunna vara resultat av regionala vari
ationer i trattbägarhantverk och -tradition. En av dekortyperna som förekommer 
i stor andel på Hunneberget, men som inte är så vanlig i de västskånska materia
len, är horisontella rader av vertikala intryck. På Hunneberget står denna dekor
typ för en stor del av det totala antalet dekorförekomster, mellan en femtedel och 
en fjärdedel. I de västskånska boplatsmaterialen som tillhör yngre trattbägarkul
tur och som dekorregistrerats på samma sätt, är motsvarande andel endast en tju- 
gondel. Dekortypen är också mycket vanlig i de gropkeramiska materialen från 
Skåne och Blekinge. Gropornamentik i flera rader och placerad under skuldran är 
också vanligare i Hunnebergsmaterialet än i Västskåne och även denna dekortyp 
är vanlig i de traditionella gropkeramiska materialen. Ser man på de keramiska 
traditionerna som knutna till grupper av människor kan man tolka skillnaden så, 
att trattbägarkulturens keramikhantverkare i högre grad influerats av den grop
keramiska traditionen i NÖ Skåne, där den varit mer påtagligt närvarande. Men 
skillnaden mellan Hunnebergskeramiken och den västskånska, där stora överens
stämmelser i dekorfördelning i övrigt finns, kan också tolkas så att en stor del av 
keramiken på Hunneberget ska betraktas som tillhörande gropkeramisk kultur, 
vilket i så fall stärker intrycket av Hunneberget som samlingsplats för människor 
från olika kulturella grupper.
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summary
neolithic pottery

The aim of this article is twofold. On the one hand it is intended to serve as one 
of the basic material studies on which further analysis and interpretation of Hun- 
neberget in a wider perspective will be based. On the other hand the intention is 
to present the pottery from Hunneberget in order to facilitate access to the mate
rial for archaeologists and others interested in using it.

The pottery from Hunneberget is highly fragmented and the study is mainly 
based on decoration. Only to a very limited extent do forms of vessels contribute 
to the interpretations.

Analysis of the pottery from Hunneberget has established activities mainly 
during the early and late TRB (Funnel Beaker Culture). For some reason the 
middle TRB is absent in the ceramic material although this period is fairly well re
presented in the vicinity of Hunneberget. The composition of the early TRB pot
tery indicates that Hunneberget was the location of a settlement. The interpreta
tion of the late TRB pottery also suggests settlement, but a small part of the ma
terial can be characterized as traces of ritual or sacrificial actions. An estimate of 
the length of the Middle Neolithic activities has been made. Considering traces of 
change in decoration tradition, a duration of about 100 years is suggested.

Pottery belonging to the two other Middle Neolithic material culture groups, 
SYK (Battle Axe culture) and GRK (Pitted Ware culture) also occurs. The pottery 
suggests that people representing both TRB and GRK might very well have used 
Hunneberget at the same time. The SYK pottery is represented by a few sherds, 
but can with some certainty be dated to an early phase of the Battle Axe culture. 
This means that the time difference between TRB and GRK on one hand and 
SYK on the other is not very large.

The majority of the decoration of the early TRB pottery at Hunneberget is 
made with twisted cord. 14C-analysis of food crusts from five sherds dates this 
pottery to the transition phase TNI/TNII. A comparison of available 14C-datings 
from reliable contexts at other find locations of early TRB pottery in Skåne shows 
that there is no obvious chronological difference between cord-decorated and oth
er types of early TRB pottery in Skåne.

A comparison of the late TRB pottery from Hunneberget with material from 
western Skåne shows a higher frequency of types of decoration that occur in 
TRB, but also in GRK. This can be interpreted as reflecting a higher degree of in
fluence from GRK potters on TRB craft, the GRK being more frequent in this 
part of Skåne. It can also reflect a presence of people representing GRK culture, 
and thus give further strength to the image of Hunneberget as a meeting place for 
different cultural groups.
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Kontext Prov nr Material Art 14C BP Kal BC lsigma Kal BC 2sigma
L143 Beta-180168 Matskorpa 

(odek. skärva)
— 4820±40 3660 (24.7%) 3620 

3590 (43.5%) 3530
3700 (95.4%) 3510

L145 Beta-180170 Matskorpa 
(dek. mynning)

— 4810±40 3650 (19.9%) 3620 
3590 (48.3%) 3530

3670 (94.3%) 3510
3400 (1.1%) 3380

L139 Beta-180169 Matskorpa 
(odek. skärva)

4690±40 3620 (2.1%) 3610 
3520 (13.6%) 3490

3630 (14.8%) 3580
3540 (80.6%) 3360
3470 (52.5%) 3370

L139 Beta-180176 Matskorpa 
(dek. mynning)

— 4660±40 3520 (59.6%) 3410 
3390 (8.6%) 3360

3630 (4.5%) 3590
3530 (90.9%) 3350

L136 Beta-180164 Matskorpa 
(odek. skärva)

- 4660±40 3520 (59.6%) 3410 
3390 (8.6%) 3360

3630 (4.5%) 3590
3530 (90.9%) 3350

S22695 Beta-180184 Kol 4450±40 3330 (31.6%) 3220 
3180 (4.4%) 3150 
3120 (32.1%) 3020

3340 (46.9% 3150)
3140 (39.6%) 3000
2990 (8.9%) 2920

L133 Beta-180175 Ben (kollagen) - 3810±40 2300 (68%) 2195 2410 (95%) 2130
L141 Beta-180167 Matskorpa 

(odek. skärva)
4440±40 3320 (23.0%) 3230 

3180 (3.2%) 3150 
3120 (36.8%) 3010 
2980 (2.4%) 2960 
2950 (2.7%) 2930

3340 (31.2%) 3210
3190 (6.6%) 3150
3130 (57.6%) 2920

Q1826
(FU)

Ua-26424 Obränt ben Människa 4975±65 3910 (6.6%) 3880 
3800 (61.6%) 3660

3950 (95.4%) 3640

S17794,
SC15

Beta-180177 Ben (kollagen) — 3660±40 2140 (26.2%) 2080 
2050 (42.0%) 1950

2200 (1.0%) 2170
2150 (94.4%) 1910

S23046,
sen

Beta-180186 Ben (kollagen) — 3880±60 2470 (68.2%) 2280 2500 (93.4%) 2190
2170 (2%) 2140

sell Beta-180187 Ben (kollagen) — 4000±40 2630 (67.1%) 2450 
2420 (1.1%) 2400

2900 (3.2%) 2800
2700 (92.2%) 2300

Tabell 1. 14C-dateringar. Kalibrerade enligt Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob 
usp [chroń]. 14C-datings.
Calibrated according to Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron].
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De arkeologiska undersökningarna av lämningarna på Hunneberget och Ham
mar har bland annat resulterat i att man påträffat ett omfattande och varierat ke
ramikmaterial. Keramiken kan dateras till flera av de neolitiska perioderna (La
gergren, denna volym). De dominerande perioderna är tidig- och mellanneolitisk 
trattbägarkultur, samt mindre inslag av gropkeramisk kultur och stridsyxekul- 
tur.

Som ett komplement till studien om kärlformer, dekorer och i viss mån date
ringar och kontexter har analyser av keramiska tunnslip utförts från Hunneber
get och Hammar.

Utifrån det omfattande keramikmaterialet har ett antal frågeställningar kopp
lade till kärlgodset utarbetats.

Dessa är:
1 Är keramiken lokalt framställd eller transporterad dit från andra lokaler?
2 Hur förhåller sig de olika kulturernas kärlgods till varandra?
3 Är kärlgodset relaterat till kärltyp eller dekor?
4 Hur fördelar sig kärlgodset på de undersökta områdena i Hunneberget?
5 Hur förhåller sig stridsyxekeramiken från Hunneberget till den från Hammar?
6 Hur förhåller sig keramiken från Hunneberget och Hammar till tidigare ana

lyserad keramik från framför allt Skåne och Blekinge?

Mikroskoperingen av tunnslipen syftar till att studera godsets sammansättning, 
de keramiska råmaterialen och övriga tillverkningstekniska parametrar. Metoden 
kan bland annat ge information om kärlens funktion och om lokalt såväl som om 
främmande hantverk.

Tunnslipet skall vara 0,03 mm tjockt och analysen utförs i polarisationsmi
kroskop vid förstoringar mellan 25x och lOOOx i korsat och parallellt ljus. Le
rans grovlek, magringens art, andel och största korn fastställes. Vidare note
ras närvaron av organiskt material, accessoriska mineral och förekomsten av 
diatoméer (kiselalger).

tunnslipsurval
Sammanlagt har 38 keramikskärvor från Hunneberget och 5 skärvor från Ham
mar varit föremål för analys. Detta utgör en ringa del av det totala keramikmate
rialet och få ses som en inblick i ett stort och sannolikt varierat hantverk. För att 
analysen skulle bli så välriktad som möjligt valdes tunnslipen från Hunneberget 
ut i fem steg. Inom varje steg analyserades och utvärderades keramiken. På så sätt 
kom både frågeställningarna och urvalet att förändras något mot de ursprungliga 
(se fig. 1-4, tab. 1).
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TS 7 Y.TRBTS 5 Y.TRB

TS 9 Y.TRB TS 10 Y.TRB

Fig. 1 Tunnslipsanalyserade skärvor från Hunneberget. (TS 1-22) Skala 2:3. Y.TRB =Yngre trat- 
tbägarkultur, GRK=Gropkeramisk kultur, SYK= Stridsyxekultur. Illustration Annika Jeppsson. 
Thin-section analysis of sherds from Hunneberget. (TS 1-22) Scale 2:3.

189



TS 15 GRK

TS 18 SYK

190



191



TS 23 Y.TRBTC 15

Fig. 2 Tunnslipsanalyserade skärvor från Hunneberget (TS 23-32) Skala 2:3. Illustration An
nika Jeppsson.
Thin-section analysis of sherds from Hunneberget (TS 23-32) Scale 2:3.
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TS 31 TC 11 TS 32 TC 11TS 30 Y.TRB
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lokalt eller främmande?
Keramiken från Hunneberget och Hammar är med hänsyn till den mineralogiska 
sammansättningen sannolikhet framställda i närområdet. Hunnebergets speciella 
karaktär som en samlingsplats under mellanneolitikum, gör frågan om kerami
kens ursprungsområde än mera viktig. I två av tunnslipen från Hunneberget och 
ett från Hammar har bland annat flusspat identifierats, vilket utgör en viktig del 
i Karlshamnsgraniten (Kornfält & Bergström 1990:27 ff). Karlshamnsgranit har 
en betydande utsträckning i nordöstra Skåne och västra Blekinge. Förekomsten av 
denna typ av granit i kärlgodsen knyter kärlen till regionen.

Det är däremot viktigt att notera att det är förenat med stora svårigheter att skil
ja olika granit- och gnejssorter åt. Det som kan identifieras i tunnslipen är mineraler 
från en eller flera bergarter, och vi kan inte utesluta, kanske snarare anta, att man 
använde sig av olika stenar, som mineralogiskt kan vara olika typer av graniter.

Sandstenen i tunnslipen är sannolikt även av lokalt ursprung. Stora sandstens- 
fyndigheter har bekräftats i regionen (Kornfält och Bergström 1990).

Den lera som användes för att framställa keramiken var en glaciallera, som var 
kalkfri. I endast två skärvor från Hunneberget, från stolpcirklarna SC11 och 
SC15 (se fig. 9, Lagergren, denna volym) och en skärva från Hammar har kalk 
identifierats. Den glaciala lera som man använde till kärlframställning bör ha 
hämtats från glaciala bälten, exempelvis strax söder om Fjälkinge (Jordartskar- 
tan 3 E Karlshamn SV). Glacial lera påträffas även i botten av isälvsavlagringar i 
området. Enligt jordartskartan finns de viktiga isälvsavlagringarna i två större 
stråk, Rinkaby-Oppmannaåsen och Gualövsåsen (Ringberg 1991:40). Dessutom 
finns ett par mindre avlagringar i Balsbyåsen och på Ivön. I samtliga stråk, förut
om på Gualövsåsen, finns det rikliga mängder kritbergarter, som är kalkrika.

Avsaknaden av kalk i flertalet tunnslip kan indikera att Gualövsåsen tillsam
mans med kalkfria glaciala bälten kan ha utgjort de viktigaste stråken för råma
terialet till kärlframställningen.

trattbägarkeramik, gropkeramik, 
stridsyxekeramik

På bas av keramikanalysen från båda platserna är det förenat med flera osäkerhets
faktorer att dra några tydliga skiljelinjer mellan de olika keramiktyperna. Delar av 
stridsyxekeramiken förefaller avvika eftersom vissa kärl endast är magrade med 
krossad sandsten. Några andra avvikande magringsmedel har inte påträffats, till 
exempel har chamotte bara observerats i ett trattbägarkärl och ett stridsyxekärl.

Förekomsten av växtmaterial i gropkeramisk- och trattbägarkeramik kopplar 
samman dessa keramikhantverk. På samma sätt kan man tolka förekomsten av 
krossad granit och sandsten i magringsmedlet. Denna typ av magring har påträf
fats i samtliga kulturers kärlgods.
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BfeJeBk Fig. 3 Tunnslipsanalyserade skärvor från Hun- 
B neberget (TS 33-38). Foto Anna Lagergren.

Tbin-section analysis of sherds from Hunne-

En svag tendens är förekomsten av glimmer i de gropkeramiska kärlens leror. I 
fyra av de fem analyserade skärvorna uppgår glimmerhalten till sparsamt eller 
normalt. Detta är i kontrast mot den övriga keramiken från Hunneberget som 
huvudsakligen har höga eller mycket höga halter av glimmer. Kan detta tyda på 
att den gropkeramiska keramiken har ett annat ursprung än den inom samma bo
platsområde påträffade trattbägarkeramiken ?

förekomst av växtmaterial i keramiken
Vid urvalsprocessen över Hunneberget noterades det tidigt att den gropornerade 
keramiken hade höga halter av växtmaterial i godset. Detta gäller både gropkera- 
misk- och trattbägarkeramik.

I tre av de fyra analyserade gropkeramiska kärlen med gropornering har växt
material observerats. Fram till det sista urvalet hade även flertalet gropornerade 
trattbägarkärl växtmaterial i leran. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att 
det kan vara förenat med svårigheter att identifiera växtmaterial i keramisk tunn- 
slip eftersom det oftast är helt bortbränt. Det som syns i mikroskop är de förkol
nande resterna av frökorn eller grässtrån, eller håligheterna efter dessa. Växtres- 
ter kan därmed ha funnits i fler kärlgods än vad vi kan se, och givetvis även bland
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de inte gropornerade karien. Förutom i kärlen med gropar har växtmaterial ob
serverats i endast ett trattbägarkärl. Det finns alltså ändå en tydlig tendens till att 
växtmaterial återfinns i gropornerade trattbägar- och gropkeramiska kärl.

Växtmaterial i förhistorisk keramik är inte unikt utan är relativt vanligt före
kommande. Det påträffas ofta i kalkhaltiga leror där det organiska materialet 
bland annat minskade de negativa effekterna av kalken. Vid avsvalningen efter 
bränningen riskerar nämligen kalken medföra att keramiken spricker.

Vid undersökningar av gropkeramisk keramik från Karlsfält öster om Ystad 
fann Birgitta Hulthén förhållandevis höga halter växtmaterial i icke-kalkhaltiga 
leror (Hulthén 1985:56). Den höga halten av organiskt material gjorde enligt Hul
thén godset starkare, och kunde därmed ha varit funktionsbetingat.

trattbägarkeramiken på hunneberget
Vid urvalsprocessen framkom det redan efter det första urvalet ett överraskande 
resultat avseende den geografiska fördelningen på Hunneberget. Resultatet skulle 
stå sig fram till det sista urvalet.

Efter urval 2 kunde följande tendens urskiljas: godset i 4 av de 6 analyserade 
trattbägarskärvorna från det norra området (L123) (se fig. 9, Lagergren, denna 
volym) utgjordes av finleror, medan i det södra området (L131/L135) bestod samt
liga 7 skärvor av grovleror. Detta mönster stärktes med urval 3 och 4. Samtidigt 
framkom det en tendens till att stolpcirklarna SC 11 och SC15 kunde föras sam
man med var sitt område.

Vid det sista urvalet, urval 5, kompletterades bilden med bland annat fler grova 
leror i det norra området och finleror i det södra. Resultatet är på intet sätt entydigt, 
men bör ses som en del i den arkeologiska tolkningsprocessen. Det finns en tendens 
till att SC11 och det norra området kan kopplas samman, och särskiljas från SC15 
och det södra området. Denna skillnad skulle kunna bero på att människor från oli
ka områden besökte Hunneberget, och uppehöll sig inom sina speciella ytor på sam
lingsplatsen. Man hade då med sig sina egna kärl från sin ordinarie bosättning.

Det finris inga belägg för några hantverksteknologiska skillnader mellan de 
olika trattbägarkärlen på Hunneberget. Om keramiken representerar olika befolk
ningsgrupper, representerar den samtidigt ett gemensamt hantverk, baserat på 
samma uppfattning om hur keramik skulle framställas.

stridsyxekeramik på hunneberget och i hammar
Den analyserade stridsyxekeramikens lertyper från Hammar avviker från strids- 
yxekeramiken från Hunneberget. På Hunneberget valde man att använda sig av 
grova leror medan man i Hammar använde finleror till kärlframställningen.
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Fig. 4 Tunnslipsanalyserade skärvor från Hammar. Skala 1:4. Illustration Annika Jeppsson. 
Tbin-section analysis of sherds from Hammar. Scale 1:4.

Magringsmedlen kopplar däremot samman platserna. Det är framför allt förete
elsen att använda krossad sandsten som magring. På Hammar har dock även cha- 
mottemagring påträffats i en skärva, vilket saknas bland stridsyxekeramik från 
Hunneberget.

Det är sannolikt att de människor som deponerat keramiken på Hunneberget 
och Hammar haft samma idéer om hur stridsyxekeramik skulle framställas. De 
olika lertyperna tyder emellertid på att det rör sig om olika befolkningsgrupper 
med tillgång till olika lertäkter, eller om keramiken inte är samtida, tillgång till 
olika nivåer i samma takter.

hunnebergets och hammars keramik 
- en jämförelse med sydskandinaviskt material

Hunnebergets gropkeramiska- och trattbägarkeramik passar väl in i den bild av 
det sydskandinaviska keramikhantverket som tidigare belagts, från framför allt 
Skåne. Man använde sig av olika typer av lokala råleror för att framställa sina 
kärl. Till dessa kunde man tillsätta magringsmedel av lokalt ursprung. Någon 
skillnad i val av lera och magringsmedel kopplad till exempelvis funktion kan inte 
påvisas, till exempel har lerskivan framställts av samma typ av lera och magrings
medel som kärlen. Samma tendens kan även bekräftas från analyserna av trattbä- 
garkeramiken från j är restad i sydöstra Skåne (Brorsson 2003; 5).

Tidigare analyser av mellanneolitisk trattbägarkeramik från Hagcstad/Lödemp. 
Norra Nöbbelöv och Välabäcken uppvisar ett likartat hantverk som Hunneberget 
(Hulthén 1977:120; Brorsson 1997:119 ff; Stilborg 2003:235 f), nämligen ett ho
mogent hantverk med val av olika lertyper, samt magring i form av i stort sett 
bara granit eller sandsten.

Kärlgodsen från Hunneberget uppvisar inga större skillnader mellan trattbägar- 
kulturens och den gropkeramiska kulturens keramik. Detta resultat har även stöd i 
analyser av keramik från det närliggande Nymölla, där man under 1980-talet jäm
förde tidigneolitisk trattbägarkeramik med gropkeramisk keramik (Lindahl 1988:131
ff).
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Vid Hulthéns arbete med keramiken från Hagestad/Löderup fann hon att den 
gropkeramiska keramiken uppvisade flera förändringar i keramikhantverket 
(Hulthén 1977:140). Gropkeramisk keramik förefaller kunna indelas i olika regi
oner, där nordöstra Skåne är en separat region. Hur denna region förhåller sig till 
sydöstra Skåne är svårtolkat. Grunden i de skånska gropkeramiska hantverken är 
likartad, men Hagestad/Löderup uppvisar en större variation än Hunneberget. 
En skillnad som kan bero på en större variation i kärltyper i Hagestad/Löderup, 
vilket därmed påverkat kärlgodset.

Förhållandet mellan gropkeramisk- och trattbägarkeramik på Hunneberget 
och Hammar är svårtolkad. Stridsyxekeramiken från Hunneberget och Hammar 
uppvisar inte samma teknologiska förändring, med bland annat inslag av chamot- 
temagrad keramik, som påvisats i Järrestad, Hagestad/Löderup, Välabäcken och 
på ett flertal andra lokaler i Skåne (Brorsson 2003:11 f; Stilborg 2005). Denna 
förändring har även konstaterats på material från den närliggande Nymölla-bo- 
platsen (Lindahl 1988:131 ff) och av en fristående undersökning av trattbägar- 
och stridsyxekeramik från Skarrild socken på Jylland (Engberg 1986).

På Hunneberget och i Hammar bildar de sandstensmagrade stridsyxegodsen 
en gemensam undergrupp, och frågan är om detta är en tillfällighet eller om det 
verkligen visar på ett avvikande hantverk. Makroskopiska undersökningar av de
kor, ytbehandling och skärvtjocklek visar att stridsyxekeramik avviker från tratt- 
bägarkeramiken. Det är tydligt att vi ser ett annorlunda och nytt hantverk med 
stridsyxekeramiken, men frågan är om det även syns i kärlgodset. Skillnad i fram
för allt magringsteknologin har utgjort ett viktigt bidrag till diskussionerna om 
hur ett främmande hantverk, från förmodligen den europeiska kontinenten, på
verkat det nordeuropeiska keramikhantverket (Hulthén 1986).

Det nya sättet att magra sin keramik med bland annat chamotte kan inte tydligt 
beläggas i stridsyxekeramiken från Hunneberget och Hammar. En orsak skulle kun
na vara tillfälligheter, men det är viktigt att påpeka att 8 skärvor har analyserats. I 
dessa sammanhang är det förhållandevis många skärvor. Ett viktigt jämförelsemate
rial härstammar från en opublicerad analys av trattbägar -, gropkeramisk- och strids
yxekeramik från Siretorp i Mjällby sn. i Blekinge. Tre analyserade trattbägar - och 
stridsyxeskärvor från Siretorp tillhör samma teknologiska keramikhantverk och 
saknar bland annat chamottemagring. En analyserad gropkeramisk-skärva avviker i 
val av lertyp, men överensstämmer väl med de lokala rålerorna. Siretorp-materialet 
må vara litet, men uppvisar samma tendenser som Hunneberget och Hammar.

Om man nu vågar bortse från slumpen så återstår regionala skillnader som 
den främsta orsaken till stridsyxekeramikens olikartade bild i Skåne, Blekinge 
och på Jylland. Analyserna av materialet från Nymölla visar som tidigare påta
lats att det troligtvis inte föreligger några regionala skillnader mellan västra, syd
östra eller nordöstra Skåne. Det är däremot möjligt att de två sandstensmagrade 
stridsyxeskärvorna från Hunneberget representerar det föränderliga hantverket, 
med inslag av nya magringsmetoder.
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1 TRB L123 0 9 X X + X + + e.o. Zi X 2,5

2 TRB L123 s f X X + X + * e.o. X X 14 1,5

3 TRB L123 s f X + X ++ - e.o. X 11 2,5
4 TRB L128 s f X + X * * e.o. X x 20 5

5 TRB L128 s f X * X * * e.o. Zi X x 12 1

6 TRB L131 s g X + X ++ - e.o. x Zi X X 19 4
7 TRB L131 s g X + X ++ - e.o. Fl X x 17 2,5

8 TRB L131 s g X + X ++ e.o. Zi X x 8 1,5
9 TRB L135 s g X + X ++ e.o. X 8 1,5

10 TRB L135 s g X + X ++ + e.o. X X 13 3,5 Krackelerad magring

11 Lerskiva L123 s g X + X - e.o. Zi X X 4 5 Ej homogeniserad
12 GRK L135 s m X + X * - e.o. X X 28 3 Avviker från övriga

13 GRK L123 s f X + X * e.o. X X X 11 1,5
14 GRK L128 s f + X * e.o. X Fl X X 22 2,5

15 GRK L131 s f + X - e.o. X X X 22 4,5
16 GRK L131 0 g X X + X + + e.o. X x 2,5

17 STK L131 s g X X + X * ++ e.o. X 13 2,5

18 STK L128 s g X X + X * ++ e.o. Zi x 6 3 Lerkörtlar

19 STK L131 s g X + X + * e.o. X X 0,5

20 TRB L127 s m S + X ++ e.o. X X x 11 6,0

21 TRB L132 s g X X + X ++ * e.o. x 1,0
22 TRB L132 s g X X + X ++ * e.o. X X 20 5,0
23 TRB TC11 S f X + X ++ x e.o. Zi X X 17 2,5

24 TRB TC11 S m X + X ++ e.o. Zi X 17 3,0

25 TRB TC15 0 g X X X + - x e.o. Zi x 9,5

26 TRB TC11 S f X + X * * e.o. Zi X 35 9,5

27 TRB L123 S f X + X ++ * e.o. X X 28 6,0 Litet slip

28 TRB L128 S g X X + X ++ e.o. Zi X 3,5

29 TRB L131 0 g X X + X ++ e.o. Zi x 1,5

30 TRB L 138/L 144 S m X + X ++ e.o. X Zi X 16 4,0

31 TRB TC11 S g X + X ++ e.o. X X 23 2,5

32 TRB TC11 s f X + X ++ e.o. X 3 1,5

33 TRB L123 0 g X X + X ++ e.o. x 1,0

34 TRB L123 s f X + X + e.o. X X X 12 1,5

35 TRB L123 0 g X X + X + e.o. X 2,0
36 TRB L132 S f X + X + e.o. X x 7 1,0

37 TRB L132 s f X + X * e.o. X 17 3,0 Vittrad granit

38 TRB L132 S f x + X + e.o. X 14 2,0

Hammar
1 SYK L105 s f * x + * e.o. Zi X 0-5 1,0 Litet slip. Vittrad granit

2 SYK L105 s f X + x + * e.o. X X 0-5 1,0 Litet slip. Vittrad granit

3 SYK L104 s f X + X + + e.o. X X 21 4,5

4 SYK L104 s f + X * e.o. Fl, Zi X X 3 0,8

5 SYK L104 s f X + X ■M- - X e.o. Zi X 4 0,5 Mikroklin

Tab. 1. Samtliga analyserade tunnslip från Hunneberget och Hammar. 
All the analysed thin sections from Hunneberget and Hammar.



avslutning
Analysen som utförts på 43 skärvor från trattbägar-, gropkeramisk- och stridsyx- 
ekultur från Hammar och Hunneberget uppvisar ett lokalt och förhållandevis ho
mogent hantverk. Det föreligger inga skillnader i val av lera och magringsmedel 
mellan gropkeramisk- och trattbägarkeramik, medan delar av stridsyxekerami- 
ken möjligen avviker, och då i val av magringsmedel.

Keramiken representerar sin tids framställningsteknik som styrdes av tillgång 
på råmaterial och sannolikt kärlfunktion. Kärldekorens betydelse bör utifrån vår 
föreställningsvärd främst ha haft ett estetiskt eller symboliskt värde. Denna as
pekt av kärlen förefaller inte ha styrt valet av lera eller magringsmedel.

Den yngre trattbägarkeramiken från Hunneberget uppvisar intressanta resul
tat om keramikens geografiska ursprung, där den kan representera olika befolk
ningsgrupper. Det neolitiska keramikhantverket i nordöstra Skåne påminner till 
stora delar om tidigare analyserad keramik från Skåne och Blekinge. Vissa min
dre avvikelser kan utläsas, vilka kan bero på slumpen eller på mindre regionala 
skillnader, och då främst avseende stridsyxekulturens keramik. Detta är emeller
tid bara en liten del i en större tolkningskedja om Hunneberget och Hammar och 
det neolitiska landskapet.

summary
the pottery - a technological study

Thin-section analyses of 43 sherds from Funnel Beaker, Pitted Ware and Battle Axe 
culture from the sites of Hammar and Hunneberget have been performed at the La
boratory for Ceramic Research, Lund University. The material shows a local and - 
in relation to the large amount of sherds - a homogeneous pottery craft. There are 
no differences in the choice of raw clay and temper material between the pottery 
from the Funnel Beaker and the Pitted Ware cultures, but there seem to be some mi
nor important differences between these two cultures and the pottery from the Batt
le Axe culture. It is mainly the choice of temper that indicates another technique.

The pottery is manufactured in techniques common for this period, techniques 
adapted to available raw materials and vessel functions. Today we see decoration 
almost purely from an aesthetic point of view, whereas in prehistoric times the 
symbolic meaning may have been more important. However, there is no indication 
that the choice of raw material and choice of decoration is related to one another 
The Funnel Beaker ceramics from the younger part of the period, which has been 
discovered at Hunneberget, indicates remarkable results regarding the geographical 
distribution. It may represent different populations in the region. The pottery craft 
in north-east Skåne is quite similar to other earlier analyses of pottery from Skåne
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and Blekinge. Some minor differences may appear. These differences may be a result 
of experiments by individual potters, or more likely related to minor regional varia
tions in production. The latter is mostly connected to the Battle Axe period. The la
boratory analyses of the Neolithic pottery complements and supports the archaeolo
gical interpretation of the pottery and the sites at Hammar and Hunneberget.
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Kristianstadsslätten i nordöstra Skåne är ett landskap som präglas av stora sjö
områden och av talrika våtmarker. Slätten är avrinningsområde för Helgeå, som 
med dess många biflöden mynnar ut i Hanöbukten. Området kan beskrivas som 
ett kustlandskap, där havets olika transgressions- och regresionsfaser genom år
tusenden medfört stora förändringar inom den låglänta terrängen. Landskapet 
har varit mycket föränderligt, vilket gör Kristianstadsslätten till ett synnerligen 
intressant landskap ur olika arkeologiska synvinklar. Jämfört med andra skånska 
områden har få arkeologiska forskningsinsatser riktats mot Kristianstadssslätten. 
En genomgång av arkeologiska avhandlingar och andra arkeologiska publikatio
ner visar att området berörts mycket översiktligt. Detta har troligen berott på att 
kunskapen om de arkeologiska materialen och källmaterialens omfattning har 
varit begränsad. En ny fornminnesinventering och ett antal arkeologiska under
sökningar, främst under 1990-talet och under 2000-talet, har medfört en mar
kant ökning av det arkeologiska källmaterialet och skapat möjligheter till att er
hålla ny kunskap. Kristianstadsslättens fornlämningar från tidig- och mellanneo- 
litikum har inte tidigare sammanställts. Inte heller har någon syntes formulerats 
över perioden i nordöstra Skåne.

Denna artikel är en studie över framväxten av det sociala landskapet på Kris
tianstadsslätten under tidig- och mellanneolitikum. Frågeställningen berör följan
de punkter:

• Framväxten av det sociala landskapet på Kristianstadsslätten under perioden
tidig- och mellanneolitikum.

• Det sociala landskapets trialektik mellan form, struktur och funktion.

I sammanhanget bör det nämnas att denna artikel är en något kortare version av 
en licentiatavhandling som lades fram vid Lunds Universitet, Instititutionen för 
arkeologi i december 2005 (Edring 2005).

I artikeln betraktas Kristianstadsslättens tidig- och mellanneolitiska fornläm
ningar som spår efter ett socialt landskap. En inspirationskälla och en röd tråd i 
texten har varit Henri Lefebvres analytiska metod för att studera hur sociala rum 
skapas. Lefebvres metod bygger på det trialektiska förhållandet mellan form, 
struktur och funktion. Trialektiken innebär förenklat att människans nyttjande 
av en plats påverkar hur platsen struktureras och hur den upplevs, i lika hög grad 
som upplevelsen kan påverka struktur och funktion osv. Lefebvre menar att män
niskan genom olika handlingar producerar det sociala rummet. Denna produk
tionsprocess innebär att rummets skapande har en tidsaspekt och en historia (Le
febvre 1991:46).

Totalt omfattar studieområdet 34 socknar och en geografisk yta som motsva
rar ca 1427 kmI 2 (fig. 1). Valet av studieområdet är baserat på naturgeografiska 
och arkeologiska förutsättningar. Dessa har fungerat som naturliga avgränsningar.
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Fig. 1. Karta över Skåne med studieområdet markerat. 
Map of Scania marking the studied area.

Arkeologiskt räknas Kristianstadsslätten som ett av Skånes fem megalitgravsområ- 
den (Strömberg 1980, Blomqvist 1989). Studieområdet har följt sockenindelning
en. Denna geografiska begränsning kan ha inverkat på tolkningen av materialet ef
tersom periodens lämningar utanför studieområdet inte har kunnat bedömmas.

Sammanställningen av periodens fornlämningar grundar sig på uppgifter från 
fornminnesinventeringen från början av 1990-talet, arkeologiska undersökning
ar, rapporter, publikationer samt diverse arkivmaterial.

landet mellan åsar och hav
Det finns flera definitioner av Kristianstadsslätten och dess geografiska utbred
ning. Naturgeografiskt är Kristianstadsslätten ett tämligen välavgränsat landskap 
med Linderödsåsen i söder, Nävlingeåsen i väster, Göinges mellanbygd och sjö- 
och sprickdalslandskapet i norr samt Östersjön och Ryssberget i öster (fig. 2). I
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nordväst stiger topografin svagt och slätten övergår i Göinges mellanbygd. Kristi- 
anstadsslätten är, som framgår av namnet, ett tämligen låglänt område, där topo
grafin endast på några platser överstiger 30 meter över havet. Området mellan de 
stora sjöarna utmärks av urbergsformationerna Fjälkinge backe (101 m.ö.h) och 
Lilles backe (66 m.ö.h.), som utgör naturliga riktmärken i slättbygden (fig. 2). 
Förutom dessa markanta topografiska höjder bör även nämnas restberget Kjuge- 
kull på 66 m.ö.h, Ivö klacks urberg på 134 m.ö.h. och Balsberget, vars urberg hö
jer sig 94 meter över havet. Dessa fem topografiska riktmärken ligger inom en ra
die av ca 15 kilometer och de är mycket påtagliga i landskapet. Kristianstadsslät- 
ten består i övrigt av kritberggrund och täcks till stora delar av sandjordar med 
hög kalkhalt och god jordmån (Malmberg 1996:219).

Kristianstadsslätten präglas av ett omfattande vattensystem. Sjösystemen, våt
markerna och de stora åarna Flelgeå, Vramsån, Vinnö å och andra mindre vatten
drag, gör att området kring Helgeåns nedre avrinningsområde i dag fått benäm
ningen Vattenrike. Kristianstadsslätten är en del av Gärds- och Villands härader, 
samt östra och västra Göinges härader. Ett av de äldsta namnen på Villands hä
rad är Wetlandi, som ger en antydan om landskapets karaktär i denna del av stu
dieområdet. Namnet anspelar på de stora sjöarna och våtmarkerna och finns i de 
skriftliga källorna från början av 1100-talet som benämning för landområdet 
mellan Hammarsjön och Ryssberget (Carlie & Lagerås 2003:14). Slättens nutida 
prägel av en fullåkersbygd har sitt ursprung i 1800- och 1900-talens jordbruksarbe
ten. Omfattande utdikningar av våtmarker och mossar samt kulverteringar av min
dre vattendrag har gjorts. Sjöarna Araslövssjön, Hammarsjön, Ivösjön, Oppmanna- 
sjön och Råbelövssjön har genom sjösänkningar, under främst andra halvan av 1800- 
talet, kommit att minska i storlek. Nosabysjön dämdes upp och tömdes helt på vatten 
vid mitten av 1800-talet. Helgeå fick ett nytt utlopp i Östersjön i slutet av 1700-talet 
som en följd av Yngsjöböndernas dikningsarbeten (Malmberg 1996:224, 253). Kris
tianstadsslätten har genom årtusendena påverkats och förändrats genom havets 
transgressioner och regressioner. Genom studier av havsnivåförändringar i Ble
kinge har havsnivån under början av neolitikum fastställts till ca 7,5 meter högre 
än dagens nivåer och 5 meter högre vid övergången mellan MNA och MNB (Berg
lund et al. 2005:136). Dessa nivåer har tillämpats i denna studie av Kristianstads
slätten (fig. 3). Under tidig- och mellanneolitikum delades slätten av en bred havs
vik som helt täckte den nuvarande Hammarsjön. Landområdet mellan Hammar
sjön och Ryssberget utgjordes under tidig- och mellanneolitikum av en ö (Wetlandi). 
Den avgränsades i väster av havsviken, i söder av öppet hav och i öster av en min
dre havsvik, samt i norr av ett stort sjösystem. Den låglänta terrängen medförde att 
havsnivåns förändringar spelade en stor roll för öns geografiska utformning. I bör
jan av neolitikum beräknas ön ha omfattat en yta på ca 144 km2 och vid övergång
en mellan MNA och MNB ca 186 km2. De centrala och nordvästra delar var topor 
grafiskt något högre än det övriga landskapet, som kan betecknas som närmast
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Fig. 2. Karta över studieområdet med åsar och omnämnda urberg markerade.
Map of the studied area marking ridges and Precambrian mountains mentioned in 
the text.
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Fig. 3. Karta över studieområdet med havsnivåer under början av tidigneolitikum (7,5 m 
högre än idag, övre bilden) och under senare delen av mellanneolitikum (5 m högre än 
idag, nedre bilden).
Map of the studied area with sea levels at the start of the Early Neolithic (7.5 m higher 
than today, top picture) and in the later part of the Middle Neolithic (5 m higher than to
day, bottom picture).
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Fig. 4. Karta över östra delen av studieområdet med våtmarker från Skånska Rekognosce- 
ringskartan (1812-1820)
Map of the eastern part of the studied area with wetlands from the Reconnaissance Map of 
Skåne (1812-1820).
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flackt. Dess högsta punkt var den centralt belägna Fjälkinge backe (fig. 4). I nor
ra delen av ön fanns ytterligare en markant höjd, Kjugekull, som under neoliti- 
kum helt omgivits av våtmarker och sjöar. På Skånska Rekognosceringskartan 
från början av 1800-talet kan man se att det då fortfarande återstod spår av dessa 
våtmarker i form av en mindre sjö, Weilesjö, som sedan helt kom att utdikas. Sö
der om Weilesjö, på öns södra kuststräcka finns ett topografiskt låglänt parti, som 
under delar av neolitikum utgjort en havsvik. Viken har genom förändringar av 
havsnivån och medföljande förändringar av grundvattnet skiftat karaktär från 
öppet hav till lagun. Spår av denna kan även studeras på Skånska Rekognosce
ringskartan, där den utmärks i form av Lyngby mosse, i dag Trolle-Ljungby mos
se. En vattenspegel på kartan visar att det fortfarande under tidigt 1800-tal fanns 
öppet vatten i mossen.

forskningshistorik
Kunskapsläget kring de neolitiska lämningarna i nordöstra Skåne är tämligen be
gränsat i förhållande till andra neolitiska bygder i Skåne. De insatser som utförts 
har ofta varit begränsade till enskilda platser eller omfattat grova generalisering
ar utan ett närmare hänsynstagande till områdets tämligen omfattande material.

Siretorp är en plats som ständigt nämns i den arkeologiska diskussionen om 
övergången från mesolitikum till neolitikum (Althin 1954, Berglund & Welinder 
1972, Jennbert 1984, Larsson 1984). Siretorp ligger utanför studieområdet, i ös
ter, på andra sidan länsgränsen vid Sölvesborg i Blekinge (fig. 5). Platsens betydel
se för forskningen kring nordöstra Skånes och Blekinges stenålder gör att den 
även har en självskriven plats i denna genomgång. Undersökningarna i Siretorp 
visar på en stratigrafisk situation där Ertebøllekulturens lämningar överlagrade 
tidigneolitiska lämningar (Bagge & Kjellmark 1939, Berglund & Welinder 1972, 
Larsson 1984:172). Siretorpsboplatsen är uttryck för en boplatstyp som Kristina 
Jennbert kallat för boplatser av Löddesborgskaraktär, efter en boplats i västra 
Skåne. Siretorp och de andra s.k. Löddesborgsboplatserna kännetecknas av att de 
består av boplatser med en stratigrafisk sekvens som visar att de mesolitiska och 
neolitiska traditionerna var samtida (Jennbert 1984:105). Jennbert menar att 
dessa boplatser skall ses som tecken på en långvarig övergång från mesolitikum 
till neolitikum och hon för frågan in på neolitiseringens uppkomst. Jordbruk och 
boskapsskötsel infördes till följd av sociala kontakter mellan olika grupper. Kun
skap om odling och boskapsskötsel följde i spåren av de prestigeföremål som ut
byttes som gåvor mellan olika grupper i samband med t.ex. äktenskapsallianser 
(Jennbert 1984:141 ff.). Bożena Wyszomirska ger sin syn på neolitiseringen uti
från de tidigneolitiska lämningarna vid Nymölla, ca 10 km väster om Siretorp 
(fig. 5). De tidigneolitiska lämningarna i Nymölla innehöll trattbägarkeramik och
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ett flintmaterial med en teknologi som byggde på mesolitiska traditioner (Wyszo- 
mirska 1988). Den ekonomiska basen grundades på de marina näringarna. I kust
området i nordöstra Skåne och Blekinge fanns grupper med människor som un
der tidigneolitikum levde på jakt och fiske, medan det i inlandet och i sydvästra 
Skånes kustområde fanns grupper som idkade jordbruk och boskapsskötsel. 
Wyszomirska menar att det rådde en ekonomisk stabilitet i nordöstra Skånes och 
Blekinges kustområden och att innovationer blev fördröjda och försenade därför 
att de ekologiska förutsättningarna var gynnsamma för jakt och fiske.

Mats Larssons studie av den tidigneolitiska periodens kronologi och bosätt
ningsmönster i sydvästra Skåne involverar även en liten utblick mot de nordöstra 
delarna av landskapet. Han berör Kiaby och Nosaby på Kristianstadsslätten samt 
Siretorp i Blekinge. Boplatserna på Kristianstadsslätten anses svårdaterade. Sire- 
torp betecknas som en lokal keramisk grupp, som Larsson, i sin kronologiska in
delning, placerar i slutet av tidigneolitikum och som har paralleller med Bellevu- 
egårdsgruppen (Larsson, M. 1984:172 f.).

Trattbägarkulturens monumentala lämningar på Kristianstadsslätten har va
rit föremål för forskningsinsatser vid ett flertal tillfällen. Mest intresse har riktats 
mot megalitgravarna kring Fjälkinge (Bagge &c Kaelas 1950, Larsson 1974, Blom
qvist 1989, Shanks &c Tilley 1994). Axel Bagge & Lilli Kaelas studie från 1950- 
talet har behandlat fyndmaterialet från fem megalitgravar i Gärds- och Villands 
härader (Bagge & Kaelas 1950, 1952). Deras forskningsbidrag är en av de få mer 
genomgripande studier som gjorts av keramiskt material från skånska megalitgra
var (se även Hårdh 1990). Bagge & Kaelas genomgång av keramikmaterialet från 
en av gångrifterna i Fjälkinge har utgjort grunden för Christoffer Tilley och Mi
chael Shanks fallstudie för att belysa begrepp som stil och ideologi i arkeologiskt 
material (Shanks &C Tilley 1994:155 ff.). Shanks och Tilley ser gånggriften i Fjäl
kinge som en scen och föreslår att det fanns ett samband mellan hur den keramis- 
ka dekoren strukturerades, hur den rumsligt fördelades och hur den förändrades 
över tiden med den rådande sociala ordningen. De betonar keramikdesignens ide
ologiska betydelse och menar att den spelade en roll för upprätthållandet och 
återskapandet av social ordning (Shanks &C Tilley 1994:171). Megalitgravarna ses 
som uttryck för trattbägarkulturens samhällsstruktur. Shanks & Tilley menar att 
de fungerade som en scen för reproducerande och upprätthållande av social ord
ning i samhället.

Per Karstens studier av neolitiska offerfynd i Skåne omfattar även de nordöstra 
delarna av landskapet (Karsten 1994). Eftersom en ny fornminnesinventering i 
Kristianstads län utfördes efter det att avhandlingen publicerats, gjorde Karsten i 
efterhand en kompletterande studie, som ännu inte publicerats (opublicerat manus, 
i det följande arbetet benämnd Karsten opubl.). Karsten menar att gravarnas och 
offerfyndens fördelning i landskapet anger bosättningsområden eller bygder med 
kontinuitet. Den geografiska koncentrationen av neolitiska offerfynd till Fjälkinge
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Fig. 5. Karta över studieområdet med omnämnda orter, platser, sjöar och vattendrag. 
Map of the studied area showing places, lakes and watercourses mentioned in the text.
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och Nosaby socknar, som materialet först visat, är inte en riktig bild. Den nya ge
nomgången visar på en skevhet i materialet, där koncentrationer av offerfynd 
finns i bygder utan kända megalitgravar, liksom det finns bygder med megalitgra
var utan kända offerfynd (Karsten opubl.).

Kristianstadsslätten kan betecknas som en mötesplats för de tre tidig- och mel- 
lanneolitiska kulturgrupperna, trattbägarkultur, gropkeramisk kultur och strids- 
yxekultur. Studiet av den gropkeramiska kulturen i nordöstra Skåne och södra 
Blekinge förknippas främst med Nymölla- och Siretorpsmaterialet (Wyszomirska 
1984). Wyszomirska har vid sina studier av den gropkeramiska kulturen i norra 
och nordöstra Europa gjort en geografisk indelning av den gropkeramiska kultu
ren i Sverige i fyra grupper, däribland den sydöstsvenska gruppen eller Nymölla/ 
Siretorp-gruppen (Wyszomirska 1984:41 f.). Hon konstaterar att det finns ett 
samband mellan de nord- och nordösteuropeiska fångstkulturerna, där Nymölla/ 
Siretorp-gruppen ingår. Sambandet består i likartad ekonomi, bosättningsmöns
ter och litisk teknologi, men även i den keramiska figurkonsten och i gravritualen 
(Wyszomirska 1984:200 f.).

Stridsyxekulturens fornlämningar på Kristianstadsslätten domineras av grav
material. Mats Malmer har i sin studie av perioden och dess innovationsförlopp vi
sat att stridsyxekulturen i Sverige först utvecklats i Skåne och Blekinge och däri
från spridits norrut. För Skånes vidkommande menar Malmer att den tidiga strids
yxekulturen först uppträtt i trattbägarkulturens rika centralområden i sydmorän 
och kalkområdena, där Kristianstadsslätten ingår (Malmer 1962, 1975, 20 02).

att betrakta ett landskap
Sociologen Henri Lefebvre skiljer på naturliga, mentala och sociala rum (Lefebv- 
re 1991). Det naturliga eller det fysiska rummet är det av människan oförändra
de fysiska landskapet. Det mentala rummet menar Lefebvre vara det som är svå
rast att definiera och kan ses som ett abstrakt rum; ett rum som skapats av filoso
fer och matematiker. Lättast är att förstå detta rum genom att jämföra det med 
språk. Det finns en stor skillnad mellan lingvistikens mentala rum och det socia
la rum där språket blir till handling. Det mentala rummet är i själva verket en ab
straktion av det sociala rummet. Det sociala rummet är en produkt, ett resultat 
av en process och rummet för sociala handlingar. För människan är det sociala 
rummet det viktigaste rummet. Både det naturliga rummet och det mentala rum
met måste ses i relation till det sociala rummet. Lefebvre menar att det sociala 
rummet består av tre element som har ett trialektiskt förhållande, rumsliga prak
tiker, rumsliga representationer och symboliska rum (jfr Idvall 2000:28). Med 
denna triad vill Lefebvre demonstrera det ömsesidiga beroendet mellan det mate
riella och föreställda rummet och de sociala och kulturella praktikerna (Idvall
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2000:28). De rumsliga praktikerna (spatial practice) kan beskrivas som det ob
serverbara rummet (perceived space) och vad som är möjligt att varsebli och upp
fatta (form). Förenklat skulle detta kunna uttryckas som det fysiska och materi
ella rummet. De rumsliga representationerna (representations of space, conceived 
space) är hur rummet framställs och planeras (struktur). Det vill säga idén eller 
den mentala föreställningen som finns om rummet. Det symboliska rummet (spa
ces of representation, lived space,) är det praktiska och direkt upplevda sociala 
rummet (funktion); den praktiska upplevelsen som människan har av rummet fy
siskt, emotionellt och intellektuellt. Det symboliska rummet är på samma gång 
både något fysiskt och mentalt. Förenklat skulle den rumsliga trialektiken kunna 
uttryckas med ett exempel från en modern fotbollsarena. Denna planeras och 
konstrueras utifrån en idé om att det skall spelas fotboll inom anläggningen. Den 
uppfattas också som en fotbollsarena av människorna som tittar på fotboll, uti
från empiriska grunder. De sociala aktiviteter som sker i detta rum är spelande av 
fotboll och dess åskådande m.m. Dessa olika delar av det sociala rummet hänger 
samman och fungerar i ett trialektiskt förhållande. En förändrad användning av 
de aktiviteter som äger rum, t.ex. en rockkonsert inom arenan, får direkta konse
kvenser för hur rummet uppfattas och hur rummet planeras. Människor befinner 
sig på en fotbollsarena, men de tittar och lyssnar på musik som framförs i ett rum 
som nu organiserats och anpassats för detta arrangemang.

Flur skulle Lefebvres analytiska triad se ut om den applicerades på studier av 
den tidig- och mellanneolitiska perioden på Kristianstadsslätten? Här kan några 
av de tolkningar av Lefebvre som Markus Idvall formulerat i sin studie av Öre
sundsregionen vara tillämpningsbara (Idvall 2000). De rumsliga praktikerna be
skriver Idvall som att de sammanfattar de perceptuella förutsättningarna för att 
regioner kan ges konkret gestalt (Idvall 2000:29). De rumsliga praktikerna är vad 
som var möjligt för de tidig- och mellanneolitiska människorna (individen och 
gruppen) att uppfatta av det fysiska och materiella landskapet i vilket de levde. De 
rumsliga representationerna är olika former av maktutövande som strukturerade 
de sociala relationerna mellan grupper, individer och institutioner (Idvall 2000: 
30). Det vill säga olika former av sociala konstruktioner och mentala abstraktio
ner som i de tidig- och mellanneolitiska samhällena skapade förutsättningar för 
hur individen och gruppen agerade eller tilläts att agera i rummet.

Idvall beskriver det symboliska rummet som att det till skillnad från de rums
liga representationerna realiserar sammanhang där grupper och individer agerar i 
underläge i förhållande till hur omgivningen och samhällelig struktur ser ut (Id
vall 2000:31). Arenor, där det enskilda och avvikande utgör kontrast till, men 
också förutsättning för, hur den normativa strukturen verkar (a.a.). Det symbolis
ka rummet är i själva verket det levda rummet; rummet för brukarna, vars ageran
de styrts av fysiska och materiella förutsättningar samt av sociala konstruktioner 
och mentala abstraktioner. På Kristianstadsslätten finns spår efter de tidig- och

214



mellanneolitiska människornas platser för agerande i form av t.ex. boplatser, gra
var, centrala platser och platser för rituella nedläggelser. Det var på dessa platser 
som samhällena konstituerades och de sociala relationerna upprätthölls. De var 
även platser för samhällenas reproduktion och produktion.

Lefevbres triad kring det sociala rummet kan jämföras med Michael Shanks 
formulering av landskapet: ” The space of landscape is at once cultural and natu
ral, connecting values, modes of perception and representation, experiences, arte
facts, histories, natural histories, dreams, identities, narratives, memories in net
works of cultural ecology. Everything that goes with living in a place.” (Shanks 
2001:293). Shanks syn får stå som exempel på en arkeologisk syn på landskapet, 
där landskapet innehåller den materiella kulturen i form av t.ex. artefakter och 
monument, men även mentala och sociala uttryck i form av identiteter, erfarenhe
ter och berättelser.

För att ytterligare belysa förhållandet mellan materiell kultur (tingen) och rum
met använder jag mig av Lefebvres tankar igen: “(Social) space is not a thing among 
other things, nor a product among other products: rather, it subsumes things pro
duced, and encompasses their interrelationships in their coexistence and simulta
neity - their (relative) order and/or (relative) disorder.” (Lefebvre 1991:73).

I artikeln betraktas förändringar i den materiella kulturen avspegla föränd
ringar inom det sociala systemet och dess struktur. Den materiella kulturen, lös
fynd, megalitgravar, yxdepositioner m.m., vårt källmaterial från tidig- och mel- 
lanneolitikum, är spår av hur detta förhistoriska samhälle rumsligt fördelades; en 
fördelning som ändrade karaktär i takt med att det sociala rummet förändrades. 
Lefebvre menar att det sociala rummet produceras genom människans olika 
handlingar. Denna produktionsprocess antyder också att det finns en historia, en 
rummets historia (Lefebvre 1991:46). Denna studie kan således sägas studera de 
sociala rummens historia på Kristianstadsslätten under perioden 3900-2350 f.Kr. 
(tidsindelning efter Nielsen 1993:85) och framväxten av ett socialt landskap.

plats och bygd
Platserna för människans agerande är de arkeologiska lämningarna av bl.a. bo
platser, gravar och platser för rituella nedläggelser. Lefebvre skulle se dessa läm
ningar som platser, där människan omvandlat ett fysiskt rum till ett socialt och 
mentalt rum (Lefebvre 1991). Ifrån ett absolut (fysiskt) rum till ett abstrakt rum 
som uppfattas, struktureras och som används utifrån sociala och kulturella pre
misser. I redogörelsen för studieområdets olika lämningar har begreppen ”plats 
och bygd” valts framför ”sociala rum och landskap”. I denna artikel blir platser
na på Kristianstadsslätten sociala rum och delar av ett socialt landskap först i en 
syntes när de tolkas utifrån Lefebvres triad.
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Lefebvres sociala rum antyder en form av begränsning i den sociala sfären för oli
ka grupper av människor; en begränsning av rummet när det gäller hur platserna 
uppfattas, planeras och används. Eller som Thomas formulerat det: ”Places are 
areas of space which have been regioned’ or identified by human activity and 
understanding.” (Thomas 1999a:35). Platsen är en koncentration i landskapet 
(Nilsson, B. 2003:102). Genom att vistas på en plats, uppleva den mentalt och 
agera socialt, skapade människan platserna. På så sätt representerar en plats en 
mer eller mindre avgränsad yta för sociala handlingar.

För att människan skall kunna leva i en form av harmoni med sin omgivning 
måste hon först lära sig att ”vistas” (”boende” enligt Heidegger 1974:102-119) 
innan hon kan börja ”bygga” (Heidegger 1974:102-119, Thomas 1999b:89). 
Människans vistelse och byggande kan ses som en del av den produktionsprocess 
och rummets historia som Lefebvre talar om (Lefebvre 1991:46). Uppförandet av 
en byggnad medför en transformering av en plats till en ”plats för” någonting 
(Thomas 1999b:89). Boplatser, gravar och platser för rituella nedläggelser är fy
siska platser som av människan omvandlats till mentala och sociala rum; till plat
ser som har haft en viss innebörd och vissa syften. Det kan vara platser för var
dagliga göromål och för rituella aktiviteter, men även en kombination av dessa. 
Uppförandet av byggnader och konstruktioner, vare sig det var för de levande el
ler de döda, har medfört en investering i en plats och ett sätt att skapa sig ett för
hållande till platsen. En investering behöver inte alltid innebära uppförandet av 
fysiska konstruktioner utan denna kan ta form av mentala abstraktioner (tros- 
uppfattningar, idéer, traditioner, myter och berättelser) och sociala konstruktio
ner (sociala relationer och strukturer).

Varaktigheten i en investering kan ha varit högst varierande och t.ex. beroen
de av art av konstruktion eller abstraktion. Detta har i sin tur påverkat hur länge 
en plats funnits i människornas medvetande efter det att platserna fysiskt övergi
vits. Det fysiska övergivandet av en plats medför som regel ett utbyte mot en an
nan plats, men det behöver inte betyda att den övergivna platsen faller i glömska 
och helt raderas ur medvetandet. Motiven bakom ett övergivande av en plats kan 
ha sociala och ekonomiska orsaker. Förändringar av t.ex. havsnivån kan ha med
fört såväl sociala som ekonomiska förändringar inom samhället. Dessa faktorer 
kan också verka i en form av trialektiskt förhållande. Landskapets fysiska föränd
ringar, som t.ex. havsnivå- och vegetationsförändringar och möjligheterna att 
nyttja en plats och ett området, har påverkat människornas uppfattning av det 
omgivande landskapet. Det finns en trialektik mellan det fysiska landskapet, män
niskans sociala konstruktioner och mentala abstraktioner och hur människan 
agerar och upplever sin omgivning.

Att fastställa hur det fysiska landskapet såg ut under neolitikum kan inte göras 
i någon större detaljeringsgrad, trots tillgång till en rad naturvetenskapliga analy
ser, såsom pollenanalyser m.m. Tilley har i en studie av landskapets fenomenologi
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på de brittiska öarna just påtalat svårigheten att bedöma landskapets vegetation 
av träd och buskar och hur dessa var relaterade till fornlämningarna (Tilley 
1994:73 f.). Tilley menar att även om landskapets ”kött” är borta så kan ”skelet
tet” i form av berg, kullar, dalgångar och åsar fortfarande studeras. Liksom i Til
leys studie omfattar denna studie över Kristianstadsslätten ”skelettet”. Till skill
nad från Tilley, som betraktar ”köttet” som landskapets vegetation, avses ”köt
tet” vara det av människan skapade landskapet och ”skelettet” får således sitt 
”kött” genom det sociala landskapets trialektik.

Människans vistelse på en plats förutsätter inte alltid konstruktioner i form av 
t.ex. hus eller gravmonument. Det kan finnas platser med speciella funktioner 
utan konstruktioner och byggnader och utan arkeologiska materiella lämningar. 
Dessa platser i landskapet, på höjder och vid naturliga landskapselement som 
större stenblock, är svåra att bedöma och arkeologiskt verifiera om det inte före
kommer speciella fyndkategorier eller aktivitetsspår. Förekomst av tidig- och mel- 
lanneolitiska lämningar kring dessa platser visar emellertid att människor rört sig 
i området och då, liksom i dag, kunde man säkert förundras över dessa naturens 
monument.

De arkeologiska lämningarna ligger geografiskt lokaliserade till olika områ
den i landskapet. Dessa ligger ofta i koncentrationer, men det finns även enstaka 
lämningar som är geografiskt avskilda. Flera geografiskt närliggande platser har 
benämnts bygd. Koncentrationerna har skapats genom aktiviteter av en eller flera 
sociala enheter. En bygd förutsätter en form av gräns gentemot en annan bygd el
ler mot områden utan lämningar; gränser som i denna studie ses som fysiska i ett 
geografiskt sammanhang, men även sociala och mentala. En arkeologisk bygd re
presenterar ett rumsligt mönster av fornlämningar inom ett begränsat geografiskt 
område. Detta har skapats genom sociala relationer mellan en eller flera sociala 
enheter, dvs. av grupper av människor och individer som levt, organiserat och 
uppfattat sin omgivning inom ett socialt, mentalt och fysiskt definierat landskap. 
De olika platsernas lokalisering i landskapet har varit beroende av en rad olika 
samverkande faktorer och hänsynstaganden bl.a. till traditioner, hävd av landska
pet och geografiska förutsättningar.

En neolitisk bygd förutsätter inte alltid det som skulle kunna kallas för den 
idealiserade neolitiska bygden, med platser för boende (huvudbosättningar och 
specialboplatser), begravningar (megalitgravar och/eller markgravar), rituella 
miljöer (rituella nedläggelser i våtmark- och/eller på fastmark) samt betydelseful
la platser i landskapet som höjder, sjöar och färdvägar m.m. Existensen av såda
na idealiserande bygder och generaliseringar av de olika komponenterna inom 
det neolitiska samhället kan ifrågasättas. Det förekommer bygder på Kristian
stadsslätten som skulle kunna benämnas som just idealiserade, men även bygder 
med boplatser och rituella platser, men som hittills saknar kända gravar. Det är 
svårt att källkritiskt generalisera de olika platsernas betydelse och funktion och
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det går inte alltid att fastställa vilka aktiviteter som ägt rum inom en plats. Vissa 
generella antaganden och tolkningar av fornlämningarna och platserna har ändå 
varit nödvändiga att göra och att använda etablerade begrepp som t.ex. boplats 
och grav.

kristianstadsslättens platser och bygder
Platserna på Kristianstadsslätten från den tidig- och mellanneolitiska perioden 
(3900-2350 f.Kr. kal. BC), syftar på platser där människorna agerade. De olika 
platserna kommer att presenteras i fyra tidsavsnitt, vars gränser måste betraktas 
som flytande och med mer eller mindre tydliga övergångar. Eftersom de olika plat
serna daterats utifrån ledartefakter, främst yxor, har uppdelningen baserats på yx
ornas kronologi och följande tidsavsnitt kan urskiljas: TN I (3900-3500 f. Kr.), 
TN II-MNA II (3500-3000 f. Kr.), MNA III-MNA V (3000-2800 f. Kr.) och 
MNB (2800-2350 f. Kr.) (efter Nielsen 1993:85). En del ledartefakter kan före
komma under mer än en av dessa tidsperioder. Eftersom arbetet studerar framväx
ten av sociala landskap, som i sig saknar skarpa temporala gränser, kan en viss 
överlappning mellan två faser accepteras. Samma periodindelning baserad på yxty- 
pernas typologi och resonemang har tillämpats på studier av perioden i västra Skå
ne i Magnus Anderssons avhandling ”Skapa plats i landskapet” (Andersson 
2003).

Kristianstadsslätten är ett område som kan betecknas som en kontaktyta för 
de tre mellanneolitiska kulturgrupperna: trattbägar-, gropkeramisk- och stridsyx- 
ekultur. Användandet av dessa begrepp kan diskuteras och ifrågasättas, men be
greppen har dock valts att användas. Baserat på de tre kulturgruppernas ledarte- 
fakter finns det få lokaler inom studieområdet med oblandade lämningar från 
dessa grupper och det råder i flera fall stor osäkerhet kring vilken materiell kultur 
lämningarna härrör. I några fall förekommer det enstaka ledartefakter, t.ex. av 
vad som traditionellt kan betecknas som gropkeramiska spånpilspetsar i samband 
med trattbägarkeramik. Det bör understrykas att avgränsandet av ”kulturer” 
inom vissa geografiska rum och kronologiska enheter är förknippat med allvarli
ga problem, eftersom samma områden kan ha nyttjats av flera olika grupper och 
att det troligen funnits en överlappning i tid mellan olika materiella kulturer (Run
ds 2002:128).

Koncentrationer av platser har uppkommit som ett resultat av mänskliga akti
viteter som efterlämnat materiella spår. Detta betyder att det kan finnas andra de
lar av landskapet, vars nyttjande mer låg på ett mentalt plan och som inte avsatt 
materiella spår. De sistnämnda platserna behandlas inte inom detta avsnitt. Som 
samlingsbegrepp på koncentrationerna av platser har begreppet ”bygd” använts 
(se ovan ”Plats och bygd”).
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Fornlämningstyp Mesolitikum/TN TNI TN II-MNA II MNA III-V MNB
Boplats 28 11 36 23 18
Grav 1 1 22 0 12
Rituell nedläggelse 4 11 29 14 13
Fyndplats 18 10 29 50 19
Fyndsamling 17 13 27 30 23
Summa 68 46 143 117 85
Totalsumma 459

Tabell 1. Sammanställning över fornlämningar under perioden mesolitikum-MNB på Kristi- 
anstadsslätten.
Archaeological remains from the period Mesolithic-MNB on the Kristianstad plain.

tidigneolitikum I

Avsnittet behandlar de arkeologiska lämningarna på Kristianstadsslätten från pe
rioden 3900-3500 f. Kr. (kalibrerat BC), TN I. Kulturhistoriskt betecknas perio
den äldre trattbägarkultur. Dateringsunderlag för periodens platser inom studie
området har varit den spetsnackiga flint- och bergartsyxan samt keramikmateria
let. I avsnittet redovisas även de mesolitiska lämningarna från Kristianstadsslätten, 
vilka definieras utifrån på förekomst av ledartefakter dvs. kärnyxor, skivyxor, 
trindyxor, limhamnsyxor, mikroliter och tvärpilar. Ett källkritiskt problem utgör 
tvärpilarna, vars förekomst spänner över perioden senmesolitikum till åtminsto
ne mellanneolitikum. Platser med tvärpilar har tillskrivits den mesolitiska perio
den och medtagits i analysen endast i de fall där dessa förekommer tillsammans 
med andra mesolitiska ledartefakter. Tvärpilar kan inte nyttjas för att fastställa 
neolitiska lokaler. Skivyxorna förekommer främst under senmesolitikum, men 
även under tidigneolitikum. Yxtypen förekommer oftare under den äldre delen av 
tidigneolitikum (Malmer 2002:30). Samma förfarande som tillämpats för tvärpi
larna har tillämpats för skivyxorna.

Ett annat dateringsmässigt problem utgör limhamnsyxorna och trindyxorna 
som, förutom en tillhörighet till den mesolitiska perioden, även kan tillhöra den 
s.k. gropkeramiska kulturen under mellanneolitikum. Dessa har valts att dateras 
till mesolitikum. De platser som tillskrivs den gropkeramiska och mellanneolitis- 
ka perioden har bedömts utifrån förekomst av ledartefakter av såväl keramik som 
spånpilspetsar (se nedan). Det bör emellertid påtalas att på flera av de s.k. grop
keramiska lokalerna i studieområdet kan dessutom aktiviteter från den senmeso- 
litiska perioden konstateras.

Inledning av neolitikum sätts ofta i samband med en övergång från en jägar- 
samlar ekonomi till en jordbrukande och kreaturshållande ekonomi. Denna över
gång har varit mycket omdiskuterad i Sydskandinavien och två olika synsätt fram- 
tonar i litteraturen. Den ena sidan betonar en gradvis neolitisering inom Ertebølle
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kulturen och en kontinuitet (Jennbert 1984, Larsson 1986), och den andra ett 
snabbt brott och en diskontinuitet (Nielsen 1986, Madsen 1986). Den tidigneoli- 
tiska perioden på Kristianstadsslätten måste till viss del betraktas i ljuset av den 
föregående mesolitiska perioden. Studieområdets 68 platser med mesolitiskt ma
terial visar på en koncentration längs dagens kustområde och kring Råbelövs-, 
Oppmanna- och Ivösjön (Eg. 6). En koncentration finns kring Fjälkinge, som un
der mesolitikum låg invid en större havsvik. En mindre koncentration finns även 
i inlandet i landskapet norr om Tollarp. Det mesolitiska materialet spänner tids
mässigt över hela den mesolitiska perioden och de slutsatser som kan dras utifrån 
detta material är således mycket begränsade i denna studie. Under perioden har 
transgressioner och regressioner påverkat landskapsbilden betydligt. Kunskap 
saknas bl.a. om de mesolitiska lokaler som ligger under dagens havsnivå i Hanö- 
bukten. En iakttagelse är att den geografiska fördelningen i studieområdet av lim- 
hamnsyxan och skivyxan sammanfaller tämligen väl med det övriga mesolitiska 
materialet, men även med material som kan knytas till TN I.

Vid övergången till tidigneolitikum låg havsnivån i Elanöbukten ungefär 7,5 
meter högre än i dag (Gedda 2003, Berglund et al. 2005:136). En bred havsvik de
lade slättbygden i en östlig och västlig del, varav östra delarna utgjordes av en ö 
(Wetlandi). Fyrtiosex platser med TN I material kan konstateras inom Kristian
stadsslätten (fig. 7). I Fjälkingeområdet på Wetlandis västra sida finns en ansam
ling med platser daterade till TN L Fjälkingeområdets fornlämningar från TN I 
representeras av nio platser med spetsnackiga flint- och bergartsyxor, en rituell 
nedläggelse av en spetsnackig bergartsyxa samt en boplats och en grav som un
dersökts på Elunneberget (se avsnitt Hunneberget nedan backen). Den tidigneoli- 
tiska bosättningen på Hunneberget var troligen en i raden av boplatser och akti- 
vitetsplatser i Fjälkingeområdet. Förekomsten av fyndplatser med spetsnackiga 
yxor kring Hunneberget visar på aktiviteter koncentrerade till detta område vid 
Fjälkinge. Cirka 800 meter öster om Hunneberget påträffades en spetsnackig 
bergartsyxa i det våtmarksområde som omgärdat Hunneberget; ett fynd som tol
kas som en rituell nedläggelse (Karsten opubl.).

I de östra delarna av Wetlandi finns en del kustnära boplatslämningar datera
de till TN I, däribland Nymöllaboplatsen. Boplatsen i Nymölla undersöktes vid 
mitten av 1970-talet och början av 80-talet och har tolkats som en boplats med 
ett tidigneolitiskt trattbägarmaterial, samt ett äldre ertebøllematerial (Wyszomir- 
ska 1988:13). Wyszomirska tolkar Nymöllaboplatsen som bosättning för en grupp 
med mesolitiskt inspirerad flintteknologi och vars ekonomi baserades på fiske och 
havsfångst (Wyszomirska 1988). Lösfynd av spetsnackiga flintyxor, såväl nordöst 
som sydväst om Nymölla, talar för ytterligare tidigneolitiska aktiviteter i de östra 
delarna av Wetlandi.

IK ia by vid Oppmannasjöns södra strand finns ett par undersökta boplatsläm
ningar med fynd från perioden (Jacobsson 1980, Nagmér 1982, Edring 1997a). I
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Fig. 6. Karta över studieområdet med fynd daterade till mesolitikum.
Map of the studied area with finds dated to the Mesolithic.
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Fig. 7. Karta över studieområdet med fynd daterade till TN I.
Map of the studied area with finds dated to TN I.
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anslutning till det numera utdikade våtmarksområdet mellan Kiaby och Nymölla 
finns ett par platser med rituella nedläggelser med fynd av spetsnackiga yxor 
(Karsten opubl.).

Norr om Wetlandi, väster om Råbelövssjön, finns Kristianstadsslättens störs
ta antal spetsnackiga flint- och bergartsyxor. 21 spetsnackiga yxor har påträffats 
vid markarbeten inom ägorna för Råbelöfs gods. Även om exakta fyndplatser 
saknas ger de en indikation på omfattande aktiviteter i detta område under TN I. 
En källkritisk aspekt är att det förekommit en intensiv odlingsverksamhet kring 
godset under de senaste 200 åren. Ett medvetet föremålsinsamlande av godsets 
ägare har klart medverkat till det stora antalet artefakter från området.

Vid Skepparslöv, strax väster om den havsvik som delade slätten, finns flera fynd 
av spetsnackiga yxor. Förekomsten av dessa yxor kan ses som ett första steg mot den 
bygd som tydligt kommer att framträda inom detta område under den följande peri
oden. Söder om Skepparslöv, i Norra Åsum, undersöktes i mitten av 1990-talet en 
större boplats med ett flertal huslämningar, bl.a. tre hus av Mossbytyp (Edring 1999). 
Boplatsen kan tolkas som en kustnära bosättning. Avsaknaden av daterande fynd
material medförde att husens datering till perioden TN I-MNAII baserades på hus- 
typologi och 14C-dateringar.

Norr och väster om Tollarp finns fynd av tre spetsnackiga yxor som har tol
kats som rituellt nedlagda (Karsten 1994:342 ff.). En ytinventerad boplats med 
ett fynd av en spetsnackig flintyxa är även känd från denna del av Kristianstads- 
slätten.

Den äldre delen av tidigneolitikum på Kristianstadsslätten visar främst på kust
bundna aktiviteter. Fornlämningarna omfattar boplatser/aktivitets-platser, rituella 
nedläggelser, fyndplatser och fyndsamlingar; endast en grav har daterats till perio
den. De bygder som kan identifieras på Wetlandi ligger kring Fjälkinge, Trolle- 
Ljungby/Nymölla och Kiaby. Andra bygder med tämligen rik förekomst av läm
ningar är området väster om Råbelövssjön vid Råbelöv och Fjälkestad samt kring 
Skepparslöv och längs den västra stranden av den dåtida havsviken. Aktiviteter kan 
även beläggas i området mellan Ivö och Oppmannasjön, samt i slättbygden norr om 
Ivösjön. Det förekom även en del aktiviteter i inlandet norr och väster om Tollarp.

tidigneolitikum ll-mellanneolitikum a II

Perioden TN II-MNA II (3500-3000 f. Kr. kal. BC) benämns mellersta trattbä- 
garkultur. Dateringsunderlag har främst varit den tunnackiga flint- och bergarts- 
yxan, kopparyxor, mångkantiga stridsyxor, keramikmaterial samt gravkonstruk
tioner. Dateringen av den tunnackiga yxan anses tämligen väl säkerställd till pe
rioden (Karsten 1994, Malmer 2002). Kopparyxorna från studieområdet har vid 
ett flertal studier fastställts tillhörande slutet av den tidigneolitiska perioden (Ol- 
deberg 1974, Vandkilde 1996, Klassen 2000). Den mångkantiga yxans datering
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är inte helt säkerställd, men fynd från danska dösar och markgravar antyder att 
yxan kan dateras till slutet av tidigneolitikum (Thorvildsen 1941:63, Malmer 
2002:35). Den dubbeleggade stridsyxan är en föremålsform som dateringsmäs- 
sigt förekommer såväl i MNA I—II, som i slutet av MNA (Malmer 2002:65). I 
Karstens studier av offerfynd från Skåne har de dubbeleggade yxor som gått att 
typbestämma huvudsakligen tillhört typer som kan dateras till MNA I—II (Kar
sten 1994:60). En stor del av yxorna i Sverige kommer från områden som saknar 
såväl megalitgravar som trattbägarkeramik och de förekommer på ett antal bo
platser som av Malmer tolkats som gropkeramiska, bl.a. Alvastra pålbyggnad 
(Malmer 2002:65). Av studieområdets sju dubbeleggade yxor återfinns fyra i ett 
område som skulle kunna betecknas som en gropkeramisk bygd (se avsnittet 
MNA III-V). Den dubbeleggade yxan har utelämnats eftersom den inte utgör ett 
bra dateringsunderlag. Detta gäller även studieområdets flintmejslar och tunnbla- 
diga yxor som också uteslutits på grund av att de är svåra att datera. Dessa sist
nämnda föremål förekommer annars väl fördelade inom hela studieområdet. Da
tering för uppförande av megalitgravar i Skåne har genom arkeologiska undersök
ningar fastställts till slutet av tidigneolitikum och början av mellanneolitikum 
(Malmer 2002:51).

Perioden TN II-MNA II innefattar ett stort och varierande källmaterial geo
grafiskt fördelat på 143 platser (fig. 8). Liksom under föregående period finns det 
boplatser/aktivitetsplatser, rituella fynd, gravar, fyndplatser och samlingar. Det 
är framförallt i gravarna vi får ett mer betydande källmaterial. Kristianstadsslät- 
ten anses vara ett av Skånes megalitgravsområden och enligt gängse bild förekom
mer det ett tiotal megalitgravar på slätten (Strömberg 1980, Blomqvist 1989). I 
texten presenteras ytterligare några presumtiva megalitgravar.

Under perioden låg havsnivån mellan 7,5 och 5 meter högre än i dag och Wet- 
landi utgjorde fortfarande en ö. Under slutet av perioden kan det ha funnits en 
landbrygga i norra delen mellan Råbelöv- och Oppmannasjön. I öster har Skräbe- 
ån utgjort ett mindre hinder för passage landvägen mot östliga områden. Trakten 
kring Fjälkinge är den bygd med flest antal tidig- och mellanneolitiska fornläm- 
ningar, däribland megalitgravar. De äldsta gravarna är, förutom graven på Hun
neberget, dösarna vid Viby (fig. 9). Dösarna, en runddös och en långdös, ligger på 
en förhöjning i landskapet invid den dåtida havsviken. Avståndet mellan gravar
na är drygt 100 m. I utkanten av Fjälkinge samhälle finns två gånggrifter som vid 
undersökningar under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet givit ett rikt 
fyndmaterial (Bagge & Kaelas 1950). På ömse sidor om den östliga gånggriften 
(RAÄ nr 12, Fjälkinge socken) kan det ha legat ytterligare två gånggrifter (Hel- 
gesson 1997:119). På äldre lantmäterikartor syns tre identiska markeringar vid 
platsen för fornlämning 12 (fig. 10). Att det funnits ytterligare megalitgravar vid 
Fjälkinge antyder även en arkeologisk undersökning, knappt en kilometer öster 
om fornlämning 12 (Nagmér 1983). Vid undersökningen påträffades skärvor
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Fig. 8. Karta över studieområdet med fynd daterade till period TNII - MNAII.
Map of the studied area with finds dated to period TNII-MNAII.
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Fig. 9. Runddösen vid Viby. Foto Anders Ed
ring.
Round dolmen at Viby.

från bl.a. fotskålar. Det keramiska materialet ger genom sina kärlformer och de
kor en indikation på att det kan ha legat en megalitgrav även i närheten av denna 
plats. I de centrala delarna av Fjälkinge samhälle undersöktes i början av 1990- 
talet ett vikingatida gravfält, vars gravar grävts igenom ett mellanneolitiskt kul
turlager (Helgesson 1996). I det omfattande keramiska materialet finns inslag av 
dekor och kärlformer som är vanligt förekommande i samband med megalitgra
var, men övervägande del av materialet är av boplatskaraktär.

Norr om Fjälkinge backe undersöktes i början av 1970-talet en plats för en 
trolig megalitgrav (Mildner 1973, Larsson 1974). Vid undersökning framkom en 
stenläggning samt keramik av megalitgravskaraktär. Fornlämningen tolkades 
som en förstörd megalitgrav och troligen utgjordes den av en gånggrift.

I Fjälkingeområdet har det påträffats ett par platser med rituella nedläggelser. 
Det mest iögonfallande fyndet är två koppar yxor, som framkom tillsammans på 
sydsluttningen av Fjälkinge backe. Yxorna har daterats till TN II-MNA Ia (Klas
sen 2000). De boplatser/aktivitetsplatser som genom undersökning och fältinven
tering har kunnat fastställas ligger inom Fjälkinge samhälle och vid Hammar. Vid 
Hammar undersöktes år 2002 ett kulturlager med keramik från perioden (Ericson 
&C Wickberg 2005). Keramiken från Hammar innehöll en tämligen homogen de
kor (Lagergren, denna volym). Den höga graden av homogenitet, den höga ande
len dekorerad keramik och den låga andelen av gropornamentik på lokalen i Ham
mar kan tyda på att det inte är frågan om ett boplatsmaterial (a.a.). Huruvida 
Hammarlokalen utgörs av en plats för en megalitgrav kan dock inte fastställas, 
men med tanke på keramikens karaktär kan det inte heller uteslutas. Knappt 
hundra meter norr om den undersökta platsen har ett flertal föremål påträffats 
från neolitikum, däribland en bränd tjocknackig yxa. Brända flintartefakter har 
tidigare påträffats på boplatser, invid megalitgravar men även i samband med 
Sarupsanläggningar och tolkats som spår efter rituella handlingar (Karsten 
1994:157-162). Utöver de beskrivna platserna har det i trakten av Fjälkinge gjorts
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Fig. 10. Utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan (1812-1820). Notera de tre 
identiska markeringarna invid den i dag kvarvarande gånggriften, RAÄ nr 12. 
Section of the Reconnaissance Map of Skåne (1812-1820). Note the three identi
cal markings beside what is left today of the passage grave, RAÄ no. 12.

fynd av tunnackiga flintyxor, som ger en antydan om aktiviteternas geografiska 
fördelning under perioden.

Vid Nosaby finns en koncentration av ett antal platser med fynd från perio
den, som benämnts ”Nosabykomplexet” (Larsson 1984:172). Två platser med ri
tuell nedläggelser har konstaterats i området, varav det ena innehöll en mångkan- 
tig stridsyxa (Karsten 1994: nr 1152). Ett tredje fynd från trakten av Nosaby är 
en kopparyxa med okänd fyndplats, vars patina tyder på att den legat i en våt
mark (Karsten 1994: nr 1148). Denna kopparyxa är inte den enda från Nosaby 
daterad till perioden, utan en liknande yxa har även påträffats som lösfynd (Klas
sen 2000:349) (fig. 11).

Enligt iakttagelser av Folke Hansen på 1940-talet skall det uppe på den s.k. 
Balsbyåsen, nordöst om Nosaby samhälle, ha funnits en gånggrift på fastigheten 
Nosaby nr 7 (Hansen 1945:7). Uppgifterna kring gånggriftens utformning är
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Fig. 11. Kopparyxa från Nosaby (Krm 5402). Yxans längd är 16 cm och vikten 934 
gram. Foto Anders Edring.
Copper axe from Nosaby (Krm 5402). The length of the axe is 16 cm and the weight 
934 grams.

vaga, men talar om tolv större stenar i en hög (Lönnbergs fornminnesinventering 
år 1928). Gånggriften kom sedermera att tas bort utan arkeologisk dokumenta
tion i samband med markarbeten. Cirka 350 meter söder om gånggriften på No
saby nr 14 undersökte Hansen en boplats (Hansen 1945:7 ff). Boplatsen, som låg 
uppe på åsen, uppvisade ett mycket rikt fyndmaterial med ca 3500 keramikskär
vor, som av Hansen uppskattades härröra från ett nittiotal kärl. Bland kärlfor
merna fanns brämbägare, dubbelkoniska kärl och en fotskål. Det är ett material 
som för tankarna i riktning mot ännu en megalitgrav på åsen eller som Hansen 
själv uttryckte det ”Det borde vara första gången, som en fotskål påträffas å bo
plats i vårt land.” (Hansen 1945:13).

I norra delen av Wetlandi, vid Kiaby, har arkeologiska undersökningar visat 
på omfattande lämningar daterade till tidigneolitikum och början av mellanneo- 
litikum (Helgesson 1995, Edring & Hök 1996, Edring 1997a). Kiaby är, med sitt 
läge vid Oppmannasjön, vid foten av Kjugekull, en synnerligen intressant arkeo
logisk miljö. I de omgivande våtmarkerna och kring den utdikade Wejlesjö har ett 
antal fynd gjorts av bl.a. tunnackiga flintyxor, vissa tolkade som rituella nedläg- 
gelser (Karsten 1994, Karsten opubl.). Kiaby har, trots de intensiva aktiviteterna 
under perioden, som genererat välbevarade och innehållsrika kulturlager, ännu 
inte kunnat uppvisa någon megalitgrav. I Regionmuseet Kristianstads magasin 
finns två lådor med texten ”megalitisk trattbägarkeramik från Kiaby”. Genom ef
terforskningar har plasen för materialet kunnat lokaliseras till fastigheten Kiaby 
27:2. Keramiken påträffades i början av 1960-talet, vid källargrävning för ett 
hus. Keramikmaterialet uppvisar en mycket varierande och komplex dekor, och
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innehåller bl.a. fotskålar; ett material som med stor sannolikhet härstammar från 
en megalitgrav, troligen en gånggrift.

Vid Trolle-Ljungby, utmed den dåtida kusten, finns ett antal större ytinvente- 
rade boplatskomplex med bl.a. lösfynd av tunnackiga yxor. Att datera dessa bo
platser utifrån yxorna är förenat med en rad källkritiska förbehåll. Det finns dock 
goda grunder för att anta att åtminstone delar av dessa boplatser utgör lämning
ar efter aktiviteter under perioden TN II-MNAII. En plats med bl.a. tre tunnack
iga yxor bidrar till konstaterandet av rituella aktiviteter i området under perioden 
(Karsten opubl.). Vid Möllehusen har en kustboplats undersökts med bl.a. fynd 
av en mångkantig stridsyxa och en tunnackig flintyxa (Forssander 1941:290). 
Övervägande fyndmaterial var dock från senare perioder (se nedan). Vid boplat
sen Nymölla III påträffades keramik med dragna linjer på buken (Wyszomirska 
1988:116 ff.). Typologiskt förekommer denna dekor i slutet av tidigneolitikum, 
vilket kan tolkas som en indikation på aktiviteter även under denna fas i Nymöl
la (jfr Lagergren-Olsson 2003:201).

Det område som uppvisar störst antal föremål från TN I är området kring Rå- 
belöv. Fynden av tunnackiga yxor från markerna kring Råbelöfs gods är i sig 
ännu mer imponerande än de tidigare omnämnda spetsnackiga yxorna. Inte min
dre än 72 tunnackiga flint- och bergartsyxor har påträffats inom ägorna. Endast 
en känd rituell nedläggelse finns från detta fyndrika område, och då av ett lerkärl 
som framkom vid sänkningen av Råbelövssjön.

I trakten av Råbelöv och Fjälkestad finns tre megalitgravar. Två av gravarna 
vid Råbelöv har beskrivits av Bagge och Kaelas, som tolkat dessa som en dös 
(eventuell gånggrift) och en gånggrift (Bagge & Kaelas 1950). Gånggriften har 
likheter med en megalitisk hällkista, men i slutet av 1850-talet tolkar Bruzelius 
konstruktionen som en gånggrift. Denna tolkning har inte ifrågasatts av Bagge 
och Kaelas (a.a.). En källkritisk hållning bör dock intas. Detta gäller även en 
gravkonstruktion utanför Fjälkestad. På anläggningens krön finns tre större jord
fasta stenar, som tillsammans bildar en svagt böjd konstruktion. Stenarna utgör 
resterna av en döskammare eller en hällkista.

I norra delen av Råbelövssjön, vid Österslöv, ligger en dös i ett välexponerat 
läge mot sjön. Enlig Hans Hildebrands reseberättelse från 1869 skall högen ha va
rit omgiven av två kretsar med resta stenar (Hildebrand 1869). Det finns inga öv
riga fynd från perioden i närområdet kring dösen. Däremot förekommer det ett 
par platser med rituella nedläggelser på andra sidan sjön med bl.a. en mångkan
tig stridsyxa (Karsten opubl.).

Vid Skepparslöv kan vi nu, i förhållande till tidigare perioder, se en intensifie
ring i de aktiviteter som lämnat arkeologiska spår efter sig. Det finns en långdös 
mellan Vä och Skepparslöv och några hundratal meter norr om denna ligger en 
gånggrift (Bagge 8c Kaelas 1952). Gånggriften undersöktes år 1944, varvid det 
kunde konstateras att den gjorts om till en hällkista. I konstruktionen påträffades
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skelett av minst 14 individer, fynd av en keramikskärva, troligen från en trattbä
gare, ett kärl från stridsyxekultur samt benpärlor (Bagge & Kaelas 1952).

Norr om megalitgravarna vid Vä/Skepparslöv finns ett antal mindre våtmar
ker med fynd av rituella nedläggelser, bl.a. en tunnackig flintyxa. Ett par kilome
ter söder om megalitgravarna har ytterligare ett våtmarksfynd gjorts av en tun
nackig yxa (Karsten opubl.). De spår av bosättning som undersökts ligger öster 
om megalitgravarna mot den dåtida havsviken. En kustbunden boplats undersök
tes vid Härlöv år 2001 (Lilja opubl.). Vid undersökningen framkom kulturlager 
och gropar med keramik daterad till slutet av tidigneolitikum. En grop med en 
halv ornerad trattbägare kan utgöra resterna efter en flatmarksgrav; inget hu- 
manosteologiskt material påträffades dock i anläggningen (jfr Runcis 2002). Trä
kol från anläggningen 14C daterades till 4710±40 BP (3640-3370 kal. 2 sigma 
BC), en datering som faller inom intervallet, slutet av TN I till slutet av TN II.

Några kilometer väster om Skepparslöv, i trakterna kring Östra Vram, finns 
en delvis undersökt gånggrift alldeles invid Vramsån. Undersökningen påbörjades 
av Carl-Axel Moberg och avslutades av Berta Stjernquist. Den utfördes för att 
konstatera om konstruktionen utgjordes av en domarring eller en gånggrift. Vid 
undersökningen påträffades ca 2000 keramikskärvor daterade till MNAII-MNA 
IV (Bagge &c Kaelas 1952:31). Ännu en megalitgrav kan ha funnits intill Vramsån 
vid Lyngsjö. På krönet av en höjd, ca 600 meter söder om ån, påträffades flera 
vackert ornerade lerskärvor vid en ättehög omgjord till en linbastu. Detta enligt 
en beskrivning från år 1878 (uppgifter ur fornminnesregistret). Inga spår efter hö
gen finns kvar i dag och uppgifterna måste betraktas som mycket osäkra. Förut
om dessa fornlämningar har ett antal tunnackiga yxor påträffats framförallt norr 
och nordöst om Östra Vram; en del tolkade som rituella nedläggelser (Karsten 
1994). Koncentrationen av lämningarna i denna del av Kristianstadsslätten skil
jer sig från de hittills redovisade genom att de geografiskt ligger i inlandet.

En annan inlandsbygd återfinns söder om Östra Vram i trakten av Borrestad 
vid foten av Linderödsåsen. Spåren efter denna utgörs framförallt av lösfynd och 
av en rituell nedläggelse med tunnackiga yxor samt en presumtiv megalitgrav. 
Graven består av en hög med ett antal större stenblock synliga i ytan. Tolkningen 
av konstruktionen bygger på mycket osäkra grunder, eftersom det inte går att av
göra om det verkligen rör sig om en megalitgrav.

Ytterligare indikationer på en bygd i inlandet utgör de två långdösarna i Åras- 
löv. Förutom långdösarna finns det från trakten en rituell nedläggelse av en tun
nackig flintyxa (Karsten opubl.).

Genomgång av kända fynd och platser visar att slutet av tidigneolitikum och 
första delen av mellanneolitikum är ett tidsavsnitt som genererat ett stort antal 
lämningar på Kristianstadsslätten. Det ökade antalet lämningar kan tolkas som 
uttryck för ett mer intensivt nyttjande, men även som ett nytt sätt att betrakta och 
organisera de olika platserna i landskapet. Ett drygt tiotal bygder kan fastställas
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med mer eller mindre komplexa sammansättningar av gravar, rituella nedläggel- 
ser, boplatser/aktivitetsplatser och lösfynd. Flertalet av dessa bygder har även haft 
koncentrationer av lämningar under föregående period. Inom Wetlandi utmärker 
sig speciellt trakten av Fjälkinge, Nosaby och Kiaby. Det är i dessa områden på 
Wetlandi som megalitgravar kunnat beläggas. I dess östra del, vid Trolle-Ljungby 
och Nymölla, har det också gjorts flera fynd från perioden; däremot saknas me- 
galitiska gravkonstruktioner. I trakten av Österslöv och vid Araslöv råder snara
re det motsatta förhållandet, med megalitgravar i form av vardera en dös, men 
med få andra kända fynd och fornlämningar.

Undantaget fornlämningarna på Wetlandi kan området kring Råbelöv och 
Fjälkestad, med sitt omfattande lösfyndsmaterialet och tre megalitgravar, tolkas 
som ett väl nyttjat landskap mellan Råbelövssjön och havsviken.

På västra sidan av havsviken, kring Vä och Skepparslöv, sker det under perio
den en klar ökning av antalet lämningar jämfört med föregående period, och en 
bygd skapas med gravar, boplatser, lösfynd och rituella nedläggelser.

De ovan nämnda bygderna har legat vid den dåtida kusten eller invid någon av 
de större sjöarna. I trakten av Östra Vram och längs Vramsån etablerades en in
landsbygd. Det finns indikationer på ytterligare en inlandsbygd söder om Vram
sån vid Borrestad. De två långdösarna vid Araslöv kan, trots få andra fynd från 
perioden, vara spår efter ännu en inlandsbygd.

mellanneolitikum a lll-mellanneolitikum a V

Perioden MNA III—V (3000-2800 f. Kr. kal. BC) omfattar yngre trattbägarkul- 
tur och gropkeramisk kultur. Underlag för datering av dessa fornlämningar har 
varit den tjocknackiga flint- och bergartsyxan, spetsnackiga håleggade yxor samt 
keramikmaterial. Den tjocknackiga yxan har av Nielsen delats in i typerna A och 
B, där A tillhör perioden MNA III—V och B MNB (Nielsen 1979). Ingen åtskill
nad har gjorts av dessa yxor, p.g.a. att det källmaterial som nyttjats som regel inte 
noterat dessa olika yxtyper. De tjocknackiga yxorna av typ A och B har placerats 
inom detta tidsintervall, med vetskapen om att de förekommer i en övergångsfas 
och i såväl slutet av MNA som i MNB. Den spetsnackiga håleggade yxan före
kommer även i denna övergångsfas. I Danmark räknas yxan som en ledartefakt 
för MNA IV-V, medan yxtypens datering i Sverige ej anses som säkerställd (Kar
sten 1994:66). Yxan har placerats till slutet av MNA.

De fynd, som kulturhistoriskt är ledartefakter för den gropkeramiska kulturen 
på Kristianstadsslätten, anses härröra från slutet av MNA och MNB (jfr Wyszo- 
mirska 1984:207). Underlag för identifiering av de gropkeramiska platserna har 
varit spånpilspetsar och keramikmaterial. Endast de platser där spånpilspetsar fö
rekommer tillsammans med gropkeramik har bedömts som gropkeramiska loka
ler.
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Fig. 12. Karta över studieområdet med fynd daterade till period MNA III-MNA V. 
Map of the studied area with finds dated to the period MNA III-MNA V.



Periodens fornlämningar ligger i princip inom de bygder som konstaterats under 
föregående period, men det arkeologiska källmaterialet är inte lika omfattande 
som tidigare (fig. 12). Detta kan delvis förklaras med att det är en betydligt kor
tare tidsperiod än de tidigare redovisade perioderna. Med tanke på problematiken 
med dateringen av den tjocknackiga yxan finns det flera platser som inte kan da
teras närmare än till sen MNA och MNB. De platser som säkert kan beläggas till 
slutet av MNA är få.

Under perioden låg havsnivån ca 5 m högre än i dag. Wetlandi utgjorde inte 
längre en ö och kunde nu nås landvägen norrifrån i området mellan Råbelövssjön 
och Oppmannasjön. Efter sänkning av havsnivån kom kustområdet på Kristian- 
stadsslätten att bestå av sandrev och mindre öar.

Söder om Fjälkinge ligger Hunneberget, som under slutet av MNA uppvisar 
omfattande lämningar (se avsnitt ”Hunneberget nedan backen”). Under perioden 
genereras mäktiga och fyndrika kulturlager på platsen och tre runda stolpcirklar 
uppförs som uppvisar likheter med de brittiska s.k. ”Timber Circles” (Balic & 
Edring 2003). I ett av stolphålen, i en av stolpcirklarna, påträffades en tjocknack- 
ig bergartsyxa och fragment från två rikt ornerade lerkärl. Detta tyder på rituel
la aktiviteter. Det finns också inslag av gropkeramiska ledartefakter på Hunne
berget, i form av spånpilspetsar och keramik. Ett par spånpilspetsar, av typ C, på
träffades även i samband med en arkeologisk undersökning av ett vikingatida 
gårdsläge några hundra meter nordöst om Hunneberget. Pilspetsarna framkom i 
en ansamling gropar som för övrigt bl.a. innehöll en tvärpil och mellanneolitisk ke
ramik (Edring 1997b).

Förekomst av keramik daterad till sen MNA, vid megalitgravarna i norra de
len av Fjälkinge samhälle, tyder på att dessa har fortsatt att nyttjas under perio
den (Bagge & Kaelas 1950). Ett omfattande keramikmaterial från åkrarna mel
lan Fjälkinge backe och gånggrifterna har insamlats av en amatörarkeolog. Mate
rialet uppvisar likheter i dekoren med Hunnebergsmaterialet. Ytterligare två 
undersökta boplatser inom Fjälkinge samhälle innehåller keramik från denna pe
riod (Nagmér 1983, Helgesson 1996).

Kring Hunneberget och Fjälkinge finns ett antal fyndplatser, platser med ritu
ella nedläggelser och fyndsamlingar med tjocknackiga flint- och bergartsyxor. Två 
platser för rituella nedläggelser har konstaterats söder om Fjälkinge i Viby socken, 
där det ena består av tre tjocknackiga yxor och det andra av en spetsnackig håleg- 
gad yxa (Karsten 1994, Karsten opubl.). Fynd av håleggade spetsnackiga yxor är 
även gjorda söder om Hammar, strax norr om Fjälkinge samt vid Österslöv.

Östra delen av Wetlandi är rikt på fynd av tjocknackiga yxor i såväl fyndsam
lingar som i rituella nedläggelser. En undersökt boplats vid Möllehusen gav fynd 
av tjocknackiga yxor, men även dubbeleggade stridsyxor (Forssander 1941, Alt
hin 1954). De dubbeleggade yxorna har, som omnämnts tidigare, inte kunnat an
vändas för någon datering av platserna. Intressant i sammanhanget är dock att
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O Boplats 
—■ Flatmarksgrav 
▲ Fyndsamling 
X Fyndplats 
0 Rituell nedläggelse 

R Hav under MNAIII-MNAV15 Kilometer

Fig. 13. Karta över studieområdet med fynd tillhörande gropkeramisk kultur.
Map of the studied area with finds belonging to the Pitted Ware culture.
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flera av studieområdets dubbeleggade yxor återfinns i östra delarna av Wetlandi; 
i ett område som skulle kunna betecknas som en gropkeramisk bygd, p.g.a. före
komst av flertalet gropkeramiska lokaler (fig. 13). Detta kan relateras till Mal
mers iakttagelser att yxtypen förekommer på gropkeramiska lokaler i Mellansve
rige, däribland ett 40-tal från Alvastra pålbyggnad (Malmer 2002:65, 107).

I studieområdet förknippas närvaron av en gropkeramisk kultur främst med 
lämningarna från Nymöllaboplatsen vid Skräbeån. Under MNA/MNB ugjordes 
området av en havsvik. Flera undersökningar har utförts i området under 1900-ta- 
let och resulterat i ett rikt material av bl.a. flinta, keramik och djurben (Forssander 
1941, Wyszomirska 1984). Vid en undersökning år 1980 framkom en skelettgrav 
i en stenramkonstruktion. Skelettgraven innehöll ett kranium och i gravfyllningen 
påträffades gropornerad keramik, flintavslag, spån och djurben (Wyszomirska 
1984:134). Ytterligare en grav, en dubbelgrav, har påträffats i området (a.a.). Gra
vens utformning och innehåll gör den svårdaterad och det har diskuterats om den 
skall dateras till mesolitikum eller mellanneolitikum (Wyszomirska 1979:77 f). 
Lämningarnas omfattning i Nymölla tyder på betydande aktiviteter och på en 
tämligen välavgränsad gropkeramisk bygd vid havsviken. Söderut längs kusten 
finns flera fynd, som stärker förekomsten av ytterligare gropkeramiska lokaler. 
Cirka tre kilometer söder om Nymölla, vid Tosteberga, har det påträffats spår ef
ter ännu en grav samt spridda människoben i kulturlager på en gropkeramisk bo
plats (Wyszomirska 1984:135). Vid undersökning av en vikingatida pärlverkstad 
söder om Åhus framkom fynd av gropkeramik, spånpilspetsar samt skelettdelar av 
människa (Ericson muntl.).

Vid Helgeås utlopp finns ett antal fynd av tjocknackiga yxor från ytinventera- 
de boplatser. Dessa platser ligger under fem meters nivån och kan, när havsnivån 
sänkts under slutet av mellanneolitikum, ha bildat mindre öar och sandrevlar. 
Längs Helgeås utlopp har det även gjorts en rad fynd av gropkeramiska ledarte- 
fakter.

Området kring Ivösjön och Oppmannasjön är tämligen rikt på fynd av tjock
nackiga yxor. Flera fynd har gjorts på Ivö från perioden och de är de första indi
kationerna på aktiviteter under neolitikum på denna ö. I Kiaby återfinns två spets
fragment av spånpilspetsar av typ B. Spetsarna påträffades i samband med en un
dersökning av en tidigneolitisk boplats (Edring 1997a). Inga övriga fynd, som kan 
dateras till denna del av mellanneolitikum, framkom på platsen.

Råbelövs- och Fjälkestadsområdet är även från sen MNA rikt på fynd. I fynd
samlingen tillhörande Råbelöfs gods återfinns inte mindre än 108 tjocknackiga 
yxor, 8 triangulära och 18 andra spånpilar. Även om exakta fyndplatser inte finns 
angivna för dessa fynd visar de på förekomst av omfattande aktiviteter. Ett intres
sant fynd har nyligen blivit känt från Balsberget vid Råbelöv: en A-yxa som på
träffats mellan några större stenar. Fyndet tolkas som en rituell nedläggelse.
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Väster om havsviken är det arkeologiska källmaterialet förhållandevis jämnt för
delat i landskapet. Trakterna av Skepparslöv, Östra Vram och Tollarp är särdeles 
fyndrika. I Östra Vram finns ett par platser med rituella nedläggelser av tjock- 
nackiga yxor (Karsten opubl.). Keramikmaterialet från gånggriften i Östra Vram 
består främst av kärl daterade till MNA II, men ett par kärl dateras till perioden 
MNA III—IV (Bagge & Kaelas 1952:31).

Invid den dåtida havsviken vid Gärds Köpinge finns en mindre ansamling yt- 
inventerade boplatser, med fynd av bl.a. tjocknackiga yxor. Boplatsernas eller ak- 
tivitetsplatsernas läge vid kusten antyder att de var ett resultat av direkt kustnära 
aktiviteter.

För slutet av MNA finns totalt 117 lokaler, fördelade på ett tiotal koncentrationer, 
som indikerar bygder. Dessa ligger i princip inom samma områden som tidigare. Bo
platser, gravar och fyndplatser med gropkeramiska ledartefakter (21 platser) har en 
klar koppling till det dåtida kustlandskapet och till de stora sjöområdena. De grop
keramiska aktiviteterna är mest påtagliga kring Skräbeåns och Helgeånsmynningar 
samt i trakten av Råbelöv invid Råbelövssjön.

mellanneolitikum b

Platserna, som omfattar det som traditionellt kallas för stridsyxekultur, MNB, 
berör tidsavsnittet 2800-2350 f. Kr. (kal. BC). Underlag för identifiering av peri
oden har varit stridsyxor, håleggade tjocknackiga flint- och bergartsyxor, lårbens- 
formade slipstenar, keramikmaterial samt gravkonstruktioner. Källkritiska as
pekter är att de s.k. B-yxorna saknas i genomgången (se ovan), samt att den hå
leggade flintyxan även förekommer tillsammans med gropkeramiska ledartefakter 
(Malmer 2002:81).

Under MNB delades slättbygden ännu av havsviken. Havsnivån låg ca 3-5 me
ter högre än dagens (Gedda 2003, Berglund et al. 2005:136).

I området finns främst gravar, fyndplatser och rituella nedläggelser daterade 
till MNB. Totalt har 85 platser konstaterats (fig. 14). Boplatsmaterialet är myck
et begränsat, vilket också verkar gälla för hela Sydskandinavien, även om anta
let undersökta boplatser i Sverige markant har ökat under de senaste 40 åren 
(Malmer 2002:143 ff.). I Fjälkingeområdet har tre gravplatser med flatmarksgra- 
var framkommit; två av dessa platser omfattar vardera två skelettgravar (Mal
mer 1962). Fynd av keramik och en flintyxa i en av gånggrifterna vid Fjälkinge 
tyder på aktiviteter vid dessa gravmonument även under MNB. Om monumen
ten nyttjats som gravplatser eller inte kan inte styrkas utifrån fyndmaterialet. På 
Hunneberget antyder sju skärvor stridsyxekeramik att platsen nyttjats i begrän
sad omfattning under denna period (Lagergren, denna volym). Två platser med 
rituella nedläggelser är kända från Fjälkingetrakten. En lårbensformad slipsten 
framkom i det våtmarksområde som omgivit Hunneberget (Karsten opubl.), och
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en stridsyxa har påträffats inklämd i en spricka i en större sten på Fjälkinge 
backe.

Två andra platser med rituella nedläggelser är kända; en från Nosaby, med 
bl.a. håleggade flintyxor samt en med en stridsyxa i Kiaby (Karsten 1994, Karsten 
opubl.). Fyndet av en båtyxa, inom samma fastighet som den förmodade megalit
graven (Kiaby 27:2), ger en indikation om att det även vid denna megalitgrav 
skett aktiviteter under MNB.

Östra delen av Wetlandi är tämligen rikt på lämningar från perioden. Enstaka 
stridsyxekeramik har framkommit vid undersökningarna av Nymöllaboplatserna 
och på ett par boplatser längs Skräbeån (Wyszomirska 1988, Bergenstråhle 2000, 
Stark 2000). Dessa keramikfynd är, liksom fynden på Hunneberget, endast en
staka inslag i det annars mycket rika fyndmaterialet från andra perioder. Två 
platser med rituella nedläggelser finns i denna del av Wetlandi, båda med strids
yxor (Karsten 1994, Karsten opubl.). Ett par fynd av håleggade yxor och några 
benpilspetsar från Vanneberga har tolkats som gravfynd (Forssander 1934:254 f, 
Malmer 1962:922). Platsen för graven eller de eventuella gravarna, har inte kun
nat fastställas inom ramen för denna studie. I övrigt kännetecknas periodens när
varo i området av lösfynd i form av håleggade flintyxor.

Norr om Wetlandi finns ett fynd av en ”dansk” enkelgravsyxa påträffad i ett 
grustag väster om Levrasjön. Fyndet har tolkats som platsen för en grav (Hansen 
1945:3).

I södra delarna av Wetlandi, längs Helgeån, finns fyndsamlingar med fynd av 
stridsyxor och en håleggad flintyxa som visar på fortsatta aktiviteter i detta kust
område.

I området norr om Oppmanna- och Ivösjön har en del fynd gjorts av hålegga
de flintyxor och av stridsyxor. Ett fynd av en stridsyxa vid Södra Mjönäs, sydöst 
om sjön Immeln, är studieområdets nordligast belägna fynd. Detta inlandsfynd 
ger en viss indikation på att nya områden tas i anspråk under MNB. En annan in
dikation på detta är de två gravarna vid Röetved. De har daterats till den äldre de
len av stridsyxekultur (Malmer 1962:916). Även fynden av håleggade flintyxor 
och ett par båtyxor i området mellan Färlöv och Bjärlöv, samt en rituell nedläg- 
gelse vid Vinnö å av en stridsyxa (Karsten 1994: nr 1139), kan ses som att nya 
områden nu nyttjas.

Råbelövs- och Fjälkestadstrakten är inte utan spår efter aktiviteter från MNB. 
Tjugosex håleggade flintyxor och sju båtyxor ingår i Råbelöfssamlingen. En ritu
ell nedläggelse med två håleggade yxor har framkommit under en bronsålders
hög, invid en större sten. Ytterligare tre fynd, som kan tolkas som tecken på ritu
ella handlingar, påträffades vid stenen; två av dessa var av ythuggna pilspetsar 
och det tredje var ett förarbete till en tunnbladig yxa (Pettersson 1955, Karsten 
1994). Vid undersökningen av gånggriften i Skepparslöv framkom bl.a. ett strids- 
yxekärl inne i själva gravkammaren (Bagge & Kaelas 1952). Kärlet kan tolkas
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Fig. 14. Karta över studieområdet med fynd daterade till period MNB.
Map of the studied area with finds dated to period MNB.
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som en gravgåva. Även gånggriften vid Östra Vram innehöll stridsyxekeramik, 
som visar på en form av kontinuitet för dessa monument (Bagge &c Kaelas 1952). 
Förutom närvaron av stridsyxekeramik i gånggrifterna är perioden representerad 
genom lösfynd av framförallt tjocknackiga håleggade flintyxor. Två boplatser 
med vardera ett fynd av en stridsyxa har framkommit genom ytinventering i om
rådet mellan Träne och Djurröd. Tre kilometer söder om dessa fynd påträffades 
år 1926, invid Vramsån, bl.a. tre lerkärl, två stridsyxor och en tjocknackig flint
yxa. Fynden tolkades, trots avsaknad av skelettmaterial, som minst två, eventuellt 
tre, stridsyxegravar (Bagge 1932, Forssander 1933:223, Malmer 1962). Platsen 
tolkades även som en boplats (Malmer 1962 nr 20).

Två undersökta boplatser finns öster om Vä. År 1972 undersöktes en yta på 
5x10 m, vars kulturlager redan schaktats bort innan antikvarisk personal kontak
tades (Mildner 1972). Från platsen insamlade tre keramikskärvor och 17 flint
avslag. Ett synnerligen sparsamt fyndmaterial av några enstaka keramikskärvor 
är karakteristiskt även för den andra boplatsen vid Vä (Ekerow 2005), liksom för 
de övriga av periodens boplatser i studieområdet.

Vid en sammanställning av lämningar och fynd från MNB kan det konstate
ras att det finns koncentrationer med periodens fornlämningar på slätten och att 
dessa i princip är fördelade till samma områden som under tidigare perioder. Vis
sa indikationer finns för att nya områden börjar nyttjas i det inre av landskapet.

hunneberget nedan backen
Genomgången av de tidig- och mellanneolitiska fornlämningarna på Kristianstads- 
slätten har visat på koncentrationer, som skulle kunna representera bygder. Ett om
råde som utmärker sig speciellt är framförallt trakten kring Fjälkinge. År 2002 ge
nomfördes den hittills största arkeologiska undersökningen av en tidig- och mellan- 
neolitisk fornlämning inom Kristianstadsslätten. Hunneberget, strax söder om 
Fjälkinge'samhälle, sträckte sig i nord-sydlig riktning, med en brant sluttning i väs
ter och en mer flack i öster. Högsta punkt låg ca 20 meter över havet. På kartmate
rial från början av 1700-talet benämns höjden Hunneberget, ett namn som återan
vändes för den arkeologiska undersökningsplatsen (Essen 2002). Vid slutet av 
1940-talet anlades en väg genom Hunneberget utan några antikvariska insatser. 
Vägen kom att dela höjden i en nordlig och en sydlig del. Arkeologiska observatio
ner av slagen flinta, som gjordes på Hunneberget vid fornminnesinventeringen i 
början av 1990-talet, medförde att platsen registrerades som en boplats (RAÄ nr 76 
i Fjälkinge socken). En arkeologisk förundersökning utfördes sommaren 2002 in
för utbyggnaden av väg E22. Resultaten visade på omfattande tidig- och mellan
neolitiska lämningar. En arkeologisk undersökning företogs i slutet av år 2002.
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Hunneberget var en plats vars funktion och struktur förändrades under den tidig- 
och mellanneolitiska perioden. I ett arkeologiskt sammanhang kan platsen ges 
olika etiketter såsom: grav, boplats, plats för rituella nedläggelser och en plats 
med centralplatsliknande funktion. Genom att lyfta fram dessa olika sociala akti
viteter, och studera utvecklingen och förändringen av dessa på Hunneberget, kan 
en kompletterande bild ges till det sociala landskapet på Kristianstadsslätten un
der tidig- och mellanneolitikum.

hunneberget i landskapet

Landskapet kring Hunneberget består av ett lätt kuperat odlingslandskap. I norr 
höjer sig de två urbergsformationerna Fjälkinge backe (101 m.ö.h.) och Lilles 
backe (66 m.ö.h.) markant över den omgivande slätten. Området söder om Fjäl
kinge har till stor del utgjorts av våtmarker och vattendrag som utdikats genom 
dräneringsarbeten under 1800- och 1900-talen (fig. 15). Spår av dessa våtmarker 
kan fortfarande skönjas som stråk av mörkare jord i åkrarna kring Hunneberget. 
I genomgången av Kristianstadsslättens tidig-och mellanneolitiska fornlämningar 
framgår det tydligt att Hunneberget ligger i ett område som är rikt på fornläm
ningar. Som redovisats tidigare infaller det en rad förändringar av havsnivån på 
Kristianstadsslätten under tidig- och mellanneolitikum (Gedda, denna volym). 
Vid övergången mesolitikum/tidigneolitikum låg havsnivån ca 7,5 meter högre än 
dagens nivå, vilket medförde att kusten låg några hundra meter sydväst om Hun
neberget (fig. 15). Havsnivån sjönk efterhand och strandlinjen försköts söderut. 
Vid övergången från MNA till MNB låg havsnivån ca 5 meter högre än i dag (jfr 
Gedda 2003, Berglund et al. 2005:136).

Kring Hunneberget utbildades två naturtyper med helt olika förutsättningar 
för boskapsdrift och odling (Gedda, denna volym). Ovanför litorinahavets högsta 
nivå växte lövskogar, i vars jordar det fanns goda förutsättningar för odling, svin
uppfödning och skogsbete. Under litorinahavets maxnivå fanns det goda förut
sättningar för att ta nya betes- och odlingsmarker i anspråk, efterhand som havet 
sjönk undan. Strandängarna var till en början mer lämpade för bete. Efterhand 
som de torrlädes bildades goda jordbruksmarker.

Förändringen av landskapet genom variationer i havsnivån medförde att stor
leken på Wetlandi förändrades under den tidig- och mellanneolitiska perioden (se 
ovan ”Landet mellan åsar och hav”). Detta påverkade tillgången till nya betes- 
och odlingsmarker. Längs en ca tre kilometer lång kuststräckas, söder om Hun
neberget, medförde förändringen av havsnivån under perioden TN I till övergång
en MNA/MNB att ungefär ytterligare ett ca fyra km2 stort landområde blivit till
gängligt. Havsnivåsänkningen kan ha medfört såväl positiva som negativa effekter
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Fig. 15. Karta som visar Hunneberget omgivet av våtmarker. Våtmarkerna inlagda 
från Skånska Rekognosceringskartan.
Map showing Hunneberget surrounded by wetlands. Wetlands superimposed from 
the Reconnaissance Map of Skåne.

för befolkningen. Samtidig med att nya betesmarker och odlingsmarker tillkom 
ökade också avståndet till de marina resurserna. Förändringen av det fysiska 
landskapet påverkade även hur människorna upplevde landskapet.

Under tidigneolitikum dominerades landskapet av ädellövskogar och på de 
torrare jordarna i söder gav den lätt kuperade terrängen upphov till en varierad 
landskapsmosaik med skogsklädda kullar (Gedda, denna volym). Mellan dessa 
fanns våtmarker med bl.a. alskog, samt öppna vattenspeglar. Al dominerade de 
torviga jordarna längs vattendrag och runt grunda vikar med bräckt vatten. Land
skapet närmast havet utgjordes av ett skärgårdslandskap omgärdat av våta strand
ängar (Gedda, denna volym). Under loppet av mellanneolitikum medförde upp
odling och bete att landskapet blev alltmer öppet.
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Väg E22

Fig. 16. Översiktsplan från undersökningarna av Hunneberget. 
Survey plan of the excavations at Hunneberget.

presentation av ett källmaterial

Den arkeologiska undersökningen av Hunneberget företogs såväl på den norra som 
på den södra sidan av backen (Balic & Edring 2003). De tidig- och mellanneolitis- 
ka lämningarna var främst koncentrerade till den norra sidan (fig. 16). På den söd
ra sidan påträffades huvudsakligen huslämningar, gravar och gropar daterade från 
senneolitikum till äldre järnålder. Dessa yngre lämningar kommer inte att diskute
ras närmare i detta sammanhang. I samband med att vägen anlades på 1940-talet, 
och delade höjden i två delar, kom det tidigare sammanhängande kulturlagret att 
delas i en nordlig och en sydlig del. Kulturlagret hade bildats framförallt till följd 
av tidig- och mellanneolitiska aktiviteter. Lagret på södra sidan var tunnare och 
sämre bevarat än det norra. Detta lager hade påverkats av den yngre bebyggelsens 
jordbruksaktiviteter och kom inte att undersökas i lika hög grad som det på norra
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sidan. Enstaka anläggningar tillhörande den tidig- och mellanneolitiska perioden 
påträffades på den södra sidan, men däremot kunde inga hus eller andra konstruk
tioner konstateras.

Den norra delen av Hunneberget täcktes till stora delar av det ovan nämnda 
kulturlagret, som varierade i omfattning och tjocklek. De mest omfattande kul- 
turlagerkoncentrationerna återfanns i svackor, och lagret hade där en tjocklek 
som mest på ca en meter. Kulturlagret låg inte på höjdens krönläge, utan följde 
höjdens topografi som svagt sluttade ned mot öster. I den västra delen av under- 
sökningsytan fanns en kulturlagerkoncentration som urskiljde sig speciellt, efter
som lagret var mörkare och till synes mer innehållsrikt på fyndmaterial. Detta 
kulturlager kom att undersökas mer minutiöst, eftersom misstanke förelåg om att 
det rörde sig om plats för huslämningar, vilket undersökningen även bekräftade. 
Kulturlagren kom att undersökas genom handgrävning och maskingrävning och 
prioriteringen av de lager som kom att undersökas för hand baserades bl.a. på en 
ökad koncentration av fyndmaterial (Balic, denna volym). Kulturlagertillväxten 
på platsen skedde, enligt fyndmaterialet, under den första halvan av tidigneoliti- 
kum och under senare delen av mellanneolitikum (Lagergren-Olsson, denna vo
lym). Detta innebär att en kontinuitet inte har kunnat fastställas på Hunneberget, 
utan att de aktiviteter som ägt rum har skett under åtminstone två skilda arkeo
logiska perioder. Kulturlager daterat till tidigneolitikum utan inblandning av mel- 
lanneolitiskt material har kunnat konstateras i framförallt svackor och i det ovan
nämnda området med huslämningar (fig. 17). Mellan och under kulturlagren 
fanns gropar, stolphål och härdar. I de mer omfattande kulturlagren med mellan- 
neolitiskt material fanns en inblandning av tidigneolitiskt material.

Kulturlagertillväxten har varit omfattande på platsen, vilket förändrat den ur
sprungliga marktopografin. Svackor, som före de neolitiska aktiviteterna innehållit 
vattenansamlingar, hade genom medvetna och naturliga processer utjämnats och 
fyllts med kulturpåverkad jord. I svackorna har avfallsmaterial såväl som rituella 
nedläggelser konstaterats. I norra delen av Hunneberget framkom skelettdelar från 
en människa, vilka 14C-daterades till början av tidigneolitikum (4975±65 BP, 3950- 
3640 kal. 2 sigma BC. Se tabell 2. Prov nr 1). Delar av skelettet uppvisade färska 
brottytor, vilket berodde på skador från schaktningsarbetena som föregick under
sökningen. Skelettdelar återfanns såväl i matjorden som i en nedgravning, samt i en 
angränsande stenlyftsgrop. Ytterligare stenlyftsgropar fanns i anslutning till ske
lettfyndet och tre av dessa bildade tillsammans en döslikande formation. Delar av 
de ursprungliga stenarna påträffades i groparna och uppvisade tecken på spräng
ning. Inga övriga fynd framkom i groparna och i graven. Stenlyften tolkades som 
rester efter en dös, som troligen grävdes bort i samband med markberedande åt
gärder under 1800- eller tidigt 1900-tal (Balic & Edring 2003).

De tidigneolitiska boplatslämningarna på Hunneberget var koncentrerade till 
den norra delen av höjden. Dessa daterades utifrån det keramiska materialet och
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Fig. 17. Plan över de tidigneolitiska lämningarna på Hunneberget. 
Plan of the Early Neolithic remains at Hunneberget.

utifrån 14C dateringar (tabell 2), vilka antyder att boplatsen etablerats vid slutet av 
TN I och bestått in i TN II (Balic & Edring 2003, Lagergren, denna volym). Av
saknaden av keramik med s.k. ”bukstrecksdekor” och vinkellinjer visar att bo
sättningen övergavs och att aktiviteterna avtog på platsen under slutet av tidigneo- 
litikum (Lagergren, denna volym). Lyndmaterialet antyder att det är frågan om en 
boplats, vilket också bekräftas av de påträffade konstruktionerna (Balic &C Edring 
2003, Lagergren, denna volym, Knarrström, denna volym, Magnell, denna vo
lym). Huslämningarna som framkom under kulturlagret utgjordes av två hus av 
s.k. ”Mossbytyp” (jfr Larsson 1995:59). Husen överlappade varandra, men hu
sens kronologiska förhållanden har inte gått att fastställa. De lager som över
lappade husen var bl.a. ett lergolv som var centralt placerat inom de båda husen, 
samt ett raseringslager med en hög andel bränd lera. En 14C-datering av en mat
skorpa från en keramikskärva från raseringslagret anger en datering till början av 
mellanneolitikum (se tabell 2. Prov nr 6). En 14C-datering från benmaterial från 
lergolvet har daterats till slutet av MNB och början av senneolitikum. Denna da
tering är orimlig eftersom lergolvet och det daterande materialet påträffades under
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Nr Beskrivning
Erhållna 

värden BP
Kalibrerad 

med 2 sigma
Period Prov

1 Flatmarksgrav (invid eventuell Dös) 4975 ±65 BP 3950 - 3640 BC TNI Ben
2 Svacka med tidigneolitiskt material 1980+40 BP 60 BC - 130 AD FRJ - RJ Träkol
3 Lager i svacka norr om husen av Mossbytyp 4660±40 BP 3630 -3350 BC TNI-TNII Matskorpa 

Keramik
4 Lager i svacka norr om husen av Mossbytyp 4690±40 BP 3630 - 3360 BC TNI - TNII Matskorpa

Keramik
5 Lager i svacka norr om husen av Mossbytyp 4660±40 BP 3630 - 3350 BC TNI-TNII Matskorpa

Keramik
6 Raseringslager vid hus av Mossbytyp 4440±40 BP 3340 - 2920 BC MNAI-MNAIII Matskorpa

Keramik
7 Lergolv vid hus av Mossbytyp 3810±40 BP 2410-2130 BC MNB - SN Ben
8 Stolphål i hus av Mossbytyp 4450±40 BP 3340 - 2920 BC MNAI-MNAIII Träkol
9 Lager i svacka öster om husen av Mossbytyp 4820±40 BP 3700 -3510 BC TNI Matskorpa

Keramik
10 Understa lagret i svacka med bl.a. ett hundkranium 4810±40 BP 3670 -3380 BC TNI - TNII Matskorpa

Keramik
11 Stolphål i stolpcirkel (SCI) 3660±40 BP 2200 - 1910 BC SN Ben
12 Stolphål i stolpcirkel (SC3) 3880±40 BP 2500 -2140 BC MNB - SN Ben
13 Stolphål i stolpcirkel (SC3) 4000±40 BP 2630 -2400 BC MNB Ben
14 Lager invid stolpcirkel (SC3) 4780±40 BP 3650 - 3380 BC TNI - TNII Matskorpa

Keramik
15 Grop med tjocknackig bergartsyxa utanför SK2 4030±50 BP 2860 - 2450 BC MNA/MNB Ben

Tabell 2. Tabell med erhållna 14C från Hunneberget. 
14C-datings.

ett lager daterat till slutet av MNA och början av MNB. Det finns dessutom en 14C 
datering från ett stolphål tillhörande ett av husen som anger en datering till början 
av MNA (se tabell 2. Prov 8). Detta stolphål hade dessutom grävts ned genom ler- 
golvet. Det keramiska materialet från lergolvet och raseringslagret visar dock att 
de bör dateras till perioden TN I-TNII (jfr Lagergren, denna volym). Det keramis
ka materialet antyder också att lagren kan vara samtida. I anslutning till husen 
fanns även ett flertal stolphål som inte har kunnat knytas till någon konstruktion, 
men det är troligt att det funnits fler konstruktioner, som delvis förstörts av sena
re aktiviteter. Bosättningen har genererat kulturlager framförallt kring själva hu
sen, men även avsatt material i svackorna.

De mellanneolitiska lämningarna på Hunneberget har daterats utifrån kera
miken till sen MN A (Lagergren, denna volym). Keramiken indikerar vad som 
kan betecknas som traditionell trattbägarkeramik med influenser från gropkera- 
misk tradition. Det material som traditionellt förknippas med trattbägarkultur är 
dominerande. Några få skärvor stridsyxekeramik tyder på aktiviteter även under 
tidig MNB.
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Spåren efter de mellanneolitiska aktiviteterna var, liksom de tidigneolitiska, hu
vudsakligen samlade till den norra delen av Hunneberget (fig. 18). Under den mel
lanneolitiska perioden ökade kulturlagertillväxten radikalt, vilket resulterat i att 
mikrotopografin ytterligare förändrades. Förutom ett omfattande och fyndrikt 
kulturlager bestod det mellanneolitiska materialet av stolphål och gropar. Skillna
der mellan perioderna gäller inte enbart omfattningen av kulturlager, utan även 
konstruktioner. Till perioden hör två stolpkonstruktioner och tre runda stolpcirk- 
lar s.k. ”timber circlesdet torde vara första gången sådana konstruktioner iden
tifieras vid en arkeologisk undersökning i Sverige. Stolpcirklarna har erhållit be
nämningarna: SC8, SCH och SC15. Den största av stolpcirklarna (SC15) var tio 
meter i diameter och bestod av åtta stolphål. Ytterligare ett stolphål bör ha ingått 
i konstruktionen, men har troligen försvunnit till följd av en yngre nedgravning. I 
ett av stolphålen påträffades en fragmentarisk tjocknackig bergartsyxa, samt stör
re delen av två dekorerade lerkärl, daterade till yngre delen av MNA (Lagergren- 
Olsson, denna volym). Fyndet tolkas som en rituell nedläggelse. Det förekom även 
två stolphål med fynd av kärna och knacksten, vilket skulle kunna tyda på ytter
ligare rituella handlingar.

De övriga två stolpcirklarna hade en grundplan som var i det närmaste identis
ka; en diameter på fem meter och sju stolpar. Den mellersta stolpcirkeln var bättre 
bevarad än de övriga och hade kraftiga stolphål, som grävts ned över en halv meter 
i marken (SC11). En grop med bl.a. en yxa, en knacksten och en käke från en kul
ting var nedgrävd strax utanför denna stolpcirkel och tolkas som en rituell nedläg
gelse. Stolpcirkeln framkom under lager som, utifrån keramikmaterialet, daterats 
till den tidigneolitiska fasen, men även under lager tillhörande mellanneolitikum. 
Vid undersökningen gick det inte att konstatera om stolparna grävts ned genom 
äldre lager eller inte. Endast en bit keramik med dekor påträffades i stolphål från 
cirkeln och det gick inte att datera denna närmare än till perioden tidig- eller mel
lanneolitikum. Inget övrigt daterande material framkom i stolphålen från dessa 
båda cirklar (SC8 och SCI 1).

Dateringen av stolpcirklarna på Hunneberget baseras på de två fragmentariska 
lerkärl som påträffades i ett stolphål i den större norra cirkeln (SC15) som typolo
giskt är daterade till sen MNA. De tre 14C-dateringar som utfördes på ben från 
fyllningen i stolphålen, tillhörande SC15 och SC11, gav värden som faller inom 
MNB och senneolitikum (se tabell 2. Prov 11-13). Om det 14C-daterade benmate
rialet som påträffats stolphålen var samtida med stolpcirklarna, har det på Hunne
berget funnits en lång kontinuitet med stolpcirklar från slutet av MNA in i senneo
litikum. Detta scenario är inte särskilt trovärdigt, eftersom cirklarna då skulle ha 
existerat under en mycket lång tidsperiod. En mer trovärdig datering är att de till
hör slutet av MNA och övergången till MNB, vilket också styrks av fyndmateria
let från kringliggande kulturlager och anläggningar. De konstruktionsmässiga lik
heterna mellan cirklarna indikerar dessutom på att de bör vara samtida.
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Fig. 18. Plan över de mellanneolitiska lämningarna på Hunneberget. 
Plan of the Middle Neolithic remains at Hunneberget.

En stolpkonstruktion återfanns norr om stolpcirklarna (SKI). Den skiljde sig till 
form, konstruktion och storlek. Den hade en diameter på ca 2,5 meter och var 
uppförd i två faser. Den äldsta fasen bestod av sex kraftiga stolphål som grävts ner 
en meter i marken. Under en senare fas hade samma form på konstruktionen nytt
jats igen och 14 mindre stolpar grävts ned i en ränna. Något daterande material 
har inte påträffats i konstruktionen, varför dess placering i den mellanneolitiska 
perioden är osäker. En liknande mindre stolpkonstruktion (SK2) bestående av en 
ränna med sex stolpar påträffades också i området norr om stolpcirklarna. I rän
nan påträffades en rad flintavslag, en skrapa, ben samt två skärvor keramik. En 
skärva hade dekor, men kunde inte dateras närmare än till tidig- eller mellanneo- 
litikum. Konstruktionen hade en öppning mot norr och en meter från öppningen 
påträffades en grop med en tjocknackig bergartsyxa, ben, flintavslag och ett 15-tal 
odekorerade keramikskärvor. En 14C-datering utfördes på ett ben från fyllningen 
i gropen och gav en datering till övergången mellan MNA och MNB. Oberoende 
av denna datering kan det konstateras att det föreligger en avvikelse i dateringen
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mellan fyndmaterialet och vissa av de erhålla 14C-dateringarna på Hunneberget. 
Denna avvikelse har berörts tidigare när det gäller stolpcirklarna och lergolvet vid 
husen av Mossbytyp (se ovan). Det kan vidare konstateras att det endast finns en 
14C-datering från Hunneberget som tidsmässigt sammanfaller med den gängse da
teringen för det på platsen omfattande keramikmaterialet. Detta kan bl.a. bero på 
att få 14C-dateringar utförts på material från lager som utifrån keramiken daterats 
till senare del av MNA. De dateringar som har utförts från dessa lämningar (prov 
11-15), däribland de från stolpciklarna, visar övervägande på dateringar till MNB 
och senneolitikum. Trots avvikelsen mellan fyndmaterial och vissa av 14C-date- 
ringarna anses övervägande del av aktiviteterna på Hunneberget, däribland uppfö
randet av stolpcirklarna, ha ägt rum under senare del av MNA och MNB.

en grav på berget

Den tidigneolitiska skelettgraven kan tolkas antingen som spår efter en dös eller 
som en grav som placerats invid en naturlig stenformation (fig. 19). Dessa båda 
tolkningar grundar sig på att graven påträffades invid tre stenlyft som tillsam
mans bildade en närmast döslikande gruppering. Eftersom det inte har gått att 
fastställa en tolkning har två alternativa tolkningar formulerats: graven kan ha 
placerats invid en existerande naturlig stenformation eller har en megalitkon
struktion anbringats på platsen före, i samband med eller efter en gravläggning. 
På Hunneberget fanns det emellertid inga andra markfasta stenar eller stenlyft av 
samma dimension som stenarna vid graven, vilket är ett argument för att det 
skulle kunna röra sig om en konstruktion. På Skånska Rekognosceringskartan 
från 1812-20 finns en markering av en hög inom denna del av Hunneberget (fig. 
20). Högen kan ha utgjort en markering för en runddös, men kan även ha varit en 
bronsålderhög eller en naturlig höjd som sedermera kommit att tas bort.

I förhållande till andra dösar i Skandinavien antyder dateringen från Hunne
berget att denna är något äldre än flertalet av de 14C-daterade dösarna (jfr Pers
son &c Sjögren 1995). Dateringsunderlaget är dock högst varierande i kvalitet och 
representativitet och det finns även dateringar från dösar som kan motsvara date
ringen från Hunneberget. Skelettgraven på Hunneberget skulle dock kunna vara 
av äldre datum än en eventuell gravkonstruktion. Undersökningar av en runddös 
på Sydlangeland i Danmark har visat att det kan förekomma äldre begravningar 
under megalitgravar (Skaarup 1993:106). Graven på Hunneberget innehöll delar 
av ett skelett från en individ, troligen en man i 20 års ålder (Magnell, denna vo
lym). Graven var kraftigt störd av såväl stenlyft som plöjning och det är teoretiskt 
möjligt att det kan ha förekommit andra begravningar på platsen; gravar som kan 
ha förstörts och helt kommit att avlägsnas.

Tolkningsalternativen ovan beskriver båda en handling där Hunneberget kom 
att erhålla en betydelse i samhället och där skapandet av ett socialt och mentalt
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Fig. 19. Plan över den tidigneolitiska flatmarksgraven med kringliggande stenlyft.
Plan of the Early Neolithic flat-earth grave with surrounding pits left by stone removal.
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Fig. 20. Utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan från 1812-1820. Notera marke
ringen för en hög på krönet av Hunneberget.
Section of the Reconnaissance Map of Scania (1812-1820). Note the marking for a 
mound on the crest of Hunneberget.

rum har tagit sin början. Begravningshandlingen har skapat ett socialt rum vars 
trialektik påverkat, men även påverkats av graven och konstruktionens eller for
mationens gestaltning. En begravningshandling har skett på platsen och den har 
manifesterats genom en stenkonstruktion eller en stenformation som fysiskt, men
talt och socialt har kunnat upplevas och återupplevas av kommande generationer.

De döda har ansetts spela en central roll i det neolitiska samhället, vilket i hög 
grad även gällt gravkonstruktioner och gravmonument (Thomas 1999a:130, 
Bradley 2003a:53). Dessa monument kan ha haft en symbolisk betydelse och va
rit ägnade såväl åt medlemmar inom den egna gruppen, som åt medlemmar i an
dra grupper (Thomas 1999a:37). En naturlig formation kan i ett socialt och men
talt sammanhang ha fyllt samma funktion som en konstruktion, där den menta
la investeringen utgjort en väsentlig del av platsens betydelse. Värdet av en 
monumental konstruktion eller en monumental naturformation är till stor del be
roende av hur den upplevs. På Hunneberget kan en naturlig formation av stenar,
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likväl som en stenkonstruktion, ha utgjort en plats för begravning och centrum 
för därtill kopplade ceremonier och berättelser.

Skapandet av ett monument genom fysisk arbetsinsats och med en mental in
vestering har ett samband med hur man vill att platsen skall upplevas. Detta av
speglar sig också i ett förhållningssätt gentemot platsen. Det föreligger emellertid 
en viss skillnad mellan en naturlig formation och ett skapat monument som är 
kopplat till den fysiska arbetsinsatsen och till dess organiserande. Uppförandet av 
monument tyder på en samhällstruktur och en social organisation baserad på so
cial kontroll, där det fanns vilja att styra olika aktiviteter i samhället (Lefebvre 
1991:143, 220 ff.). Den sociala kontrollen har aktivt medverkat vid förändringar 
av platser, såväl fysiskt som hur de har upplevts mentalt. Oavsett om det var en
skilda individer, delar av en grupp eller flera samverkande grupper kunde produk
tionen och organisationen av det sociala landskapet påverkas och därigenom upp
levelsen av platser och av landskapet. Platser skapades med olika funktion och 
innebörd; avsedda för såväl de döda som för de levande.

I ett samhälle där den döde kan ha spelat en central roll kan en nära koppling 
mellan boplats och grav ha ansetts som viktig. Förfädernas förändring av landska
pet i form av uppodling av jordbruksmark, skogsröjning m.m och den ackumulera
de investering som gjorts i en plats eller i ett landskap kan ha betraktats som något 
värdefullt och viktigt att hävda; därför kan ett nära förhållande till förfäderna ha 
ansetts betydelsefullt att manifestera och uppleva. Förändringar av det fysiska land
skapet, genom t.ex. olika markberedande åtgärder för odling, har varit positiva åt
gärder för gruppens överlevnad och medfört möjligheter till att skapa ett materiellt 
överskott. Det är kanske i denna anda som skapandet av monument skall ses. Gra
varna var symboler för denna investering och för förfäderna. De motiverade sam
hällets hävd av rätten till området och dess resurser, samt bidrog till att vidmakthå
lla vissa gruppers makt och samhörighet i samhället (jfr Andersson 2003:179 f).

Enligt de 14C-dateringar som utförts på skelettet från Hunneberget, och på 
fynd tillhörande de tidigneolitiska boplatslämningarna, är gravläggningen en av 
de första aktiviteter som sker på platsen (se tabell 2). Dateringsmetoden är emel
lertid inte tillräckligt exakt för att säkert avgöra om gravläggningen skett strax 
före, samtidigt eller efter den tidigneolitiska bosättningen. På Hunneberget före
kom det tidigneolitisk keramik i de flesta av de stora kulturlagren. Fördelningen 
av keramiken mellan lagren var likartad, utom i den norra delen av undersök
ningsområdet där graven var placerad. Utifrån utbredningen av keramiken verkar 
det som om man inte velat bo eller uppehålla sig i gravens omedelbara närhet (La
gergren, denna volym). Det fanns med stor sannolikhet ett medvetande om graven 
under perioden av bosättning och det skapade en avsiktlig struktur av platsen och 
av det sociala rummet. Graven och stenkonstruktionen eller formationen har ge
nom sin närvaro fysiskt och mentalt kommit att styra det fortsatta sociala ageran
det på platsen, och medverkat till att skapa en historisk förankring.
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till och från berget

Den arkeologiska forskningen i Skandinavien kring tidig- och mellanneolitikum 
har bl.a. fokuserat på boplatsernas olika funktion. Tolkningen har ofta grundats 
på boplatsens ekonomi, som i sin tur främst baserats på det osteologiska materi
alet (Larsson 1984:209 ff.). Begrepp som huvudboplatser och specialiserade bo
platser har applicerats för att beskriva de tidig- och mellanneolitiska boplatserna 
(jfr Andersson 2003:44). Bosättningen på Hunneberget kan med anförd termino
logi betecknas som en huvudboplats. Huvudboplatserna karaktäriseras av läm
ningar bestående av mindre stolpburna hus, kulturlager och av avfallsgropar med 
fyndmaterial av framförallt keramik och flinta (Larsson 1984:209 ff., Malmer 
2002:19 ff., Andersson 2003:44 f.). Boplatslämningarna på Hunneberget utgör 
inget undantag från denna bild. De två stolpburna husen låg inom en begränsad 
yta av undersökningsområdet, och kulturlager fanns såväl kring dessa som i 
svackor utanför själva boytan (fig. 21). Husen var placerade över varandra, vilket 
antyder en viss kontinuitet i bosättningen. Det fanns få avfallsgropar, men däre
mot innehöll svackorna kulturlager med ett rikt fyndmaterial.

Huvudboplatserna under tidigneolitikum har beskrivits som ensamgårdar, 
där ekonomin baserades på jordbruk kompletterat, mer eller mindre, av jakt och 
fiske (Malmer 2002:21). Hunnebergsboplatsen var en kustbunden boplats, vars 
ekonomi grundats på jordbruk och boskapsskötsel samt på jakt av huvudsakligen 
landlevande djur (Magnell, denna volym, Gedda, denna volym). I de tidigneolitis- 
ka lagren på Hunneberget har emellertid endast fyra sädeskorn påträffats. Orsa
kerna till att så få sädeskorn påträffades kan delvis förklaras med de dåliga beva- 
ringsförhållandena för detta källmaterial (Gedda, denna volym). Det osteologis
ka materialet var tillika kraftigt fragmenterat och 43 % av det totala materialet 
på 17 kg kunde artbestämmas (Magnell, denna volym). Tidigare forskning har 
betonat att nordöstra Skånes tidigneolitiska kustboplatser främst varit inriktade 
på marina näringar (Wyszomirska 1988, Malmer 2002). De marina inslagen var 
synnerligen få på Hunneberget och därmed kan det konstateras att det inte går att 
ge någon generell bild av de tidigneolitiska samhällenas ekonomi på Kristian- 
stadsslätten.

I avsnittet ”Hunneberget i landskapet” har två naturtyper föreslagits för om
landet kring Hunneberget under tidigneolitikum. Dessa har erbjudit olika förut
sättningar för boskapsdrift och odling (Gedda, denna volym). Det ekonomiskt 
gynnsamma läget kan vara en del av förklaringen till boplatsens tillkomst.

Inom den arkeologiska forskningen har boplatsernas funktion även bedömts 
utifrån deras topografiska placering (Larsson, M. 1984:210). Bosättningen på 
Hunneberget har etablerats på en välavgränsad höjd omgiven av våtmarker och i 
en topografisk situation som närmast överensstämmer med placeringen för s.k. 
centralboplatser (jfr Madsen 1988, Andersen 1997). Det finns emellertid inget i
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Fig. 21. Plan över husen av Mossbytyp. 
Plan of houses of Mossby type.

det arkeologiska materialet, som talar för att Hunneberget skulle ha haft en cen- 
tralplatsliknande funktion under den tidigneolitiska perioden. Däremot är det to
pografiska läget intressant ur andra synvinklar kopplade till sociala aspekter dvs. 
till hur livet levdes på boplatsen, hur detta organiserades och hur det begränsade 
området kan ha upplevts och uppfattats.

Hunnebergets läge omgiven av våtmarker har medfört att platsen varit tämli
gen svårtillgänglig. Platsen har troligen inte kunnat nås från alla väderstreck och 
tillgängligheten kan ha varit begränsad till vissa stråk över de omgivande våtmar
kerna. Studier av tidigneolitisk bosättning i västra Skåne visar att boplatserna 
ofta placerats på prominenta platser i landskapet, från vilka vattenvägar kunnat 
övervakas, där topografiska drag har förstärkt och understyrkt sociala strukturer 
i samhället (Andersson 2003:163). Hunnebergets placering kan således ha valts 
utifrån strategiska bevekelsegrunder, där rörelse till och från boplatsen har kun
nat kontrolleras och övervakas, men även rörelse i det topografiskt lägre närom
rådet. Behovet av att kunna övervaka den omgivande terrängen kan ha haft såväl
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ekonomiska som sociala motiv. Ett höj dläge kan ha valts för att underlättat kon
troll av betande boskap och växande grödor, men även av egna och andra grup
pers rörelse i landskapet. Boplatsen utgjorde också ett hem, en plats där det råd
de trygghet och till vilken man återvände och där känslan av att känna sig hem
ma aktiverades av rörelse till och från platsen (Westman 1991:17 ff.).

Etablerandet av bosättningen på Hunneberget medförde att det skedde en för
ändring av det sociala rummet, vilket kan utläsas av platsens struktur. Det har fö
reslagits att det bofasta livet under tidigneolitikum har givit boplatserna en central 
symbolisk känslomässig betydelse, vilket kunde manifesteras med gravläggning in
vid bosättningen (Andersson 2003:175). På Hunneberget antyder dateringarna 
emellertid att boplatsen etableras senare och att graven kan ha bidragit till boplat
sens placering genom att det funnits ett mentalt medvetande om det förgångna, om 
förfäder, deras gärningar och platsens historia (jfr Bradley 2002). Detta anknyter 
till påståendet ovan i avsnittet ”Plats och byggd” om att människan först måste 
lära sig att vistas innan hon kan börja bygga (Heidegger 1974:102-119, Thomas 
1999b:89). En gravläggning följd av en bosättning var ett resultat av människans 
vistelse och hävd av området och platsens historiska produktion. Rummet föränd
rades med tiden och erhöll sin funktion och betydelse till följd av tidigare vistelse 
och nyttjande. Detta innebär att det fanns en form av social trygghet kopplad till 
platsen före bosättningen. Övergivandet av platsen, för bosättning någon annan
stans under senare delen av tidigneolitikum, kan ha skett till följd av en rad sam
verkande faktorer, såsom rent funktionella ekonomiska aspekter, men även av so
ciala och mentala bevekelsegrunder. Ett övergivande som i sig innebar ett brott 
med en tradition och en förändring av platsens betydelse och historia.

Undersökningen av Hunneberget har endast berört en begränsad del av forn- 
lämningen och det är rimligt att anta att det kan ha legat fler huslämningar på 
höjden. Hunnebergets östra sluttning bestod av ett antal svackor vari kulturlager 
från bosättningen genererats. De påträffade huslämningarna låg på krönet av 
sluttningen och fler hus kan ha kringgärdat det låglänta parti som svackorna bil
dade. Enligt 14C-dateringar var svackan öster om husområdet något äldre än den 
norra svackan, som låg närmare husen (se tabell 2. Prov 3-5 respektive 9-10). 
Detta skulle kunna tyda på att bosättningen inledningsvis legat söderut och att 
den flyttat runt på höjden under den tidigneolitiska perioden (Balic, denna vo
lym). Den omfattande bosättningen med en rad långhus från senneolitikum till 
äldre järnålder försvårade identifierandet av eventuella tidigneolitiska huskon
struktioner på den södra delen av höjden (Balic & Edring 2003). Förekomst av 
omdeponerad tidigneolitisk keramik i de yttäckande stora mellanneolitiska kul
turlagren tyder på att bosättningen varit mer omfattande än vad de påträffade två 
husen antyder.

Lefebvre menar att en bostad utgör en arbetsinsats men även en produkt; den 
förkroppsligar och antyder sociala relationer och aktiviteter och den representerar
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ett socialt rum (Lefebvre 1991:83). I husens golvlager och raseringslager påträffa
des fyndmaterial från livet på boplatsen i form av restprodukter från olika hus
hålls- och hantverksaktiviteter. Slitspårsanalyser av flintmaterialet från raserings
lagret visar på spår efter slakt och skinnberedning samt på kontakt med ben 
(Knarrström, denna volym). I lagren framkom även ben med bearbetningsspår, 
som tillsammans med slitspårsanalysen av flintmaterialet tolkades som tecken på 
benhantverk (Balic &c Knarrström, denna volym). I raseringslagret påträffades 
även ett av Hunnebergsboplatsens få spår efter jordbruksaktiviteter, ett spån med 
kiselgloss. Från samma lager härrör även ett flintavslag som vid slitspårsanalysen 
uppvisade spår efter kontakt med metall (Knarrström, denna volym). Indikatio
nen på metall skall ses i ljuset av att Wetlandi kan räknas som ett av Skånes rikas
te områden på tidigneolitiska kopparfynd (jfr Larsson 1984:245) (fig. 22).

Fyndmaterialet från svackorna har bedömts som ett avfallsmaterial som dum
pats och eroderat ned från den topografiskt högre belägna bebyggelsen. Svackor
na var i början av den tidigneolitiska bosättningen vattenfyllda, vilket jordlagrens 
sammansättning i botten av svackorna tydligt visade. Efterhand kom svackorna 
att fyllas med avfallsmaterial från boplatsens olika aktiviteter (jfr Balic &C Knarr
ström, denna volym, Knarrström, denna volym). Dumpning av avfallsmaterial i 
svackorna kan ses som en medveten strategi för att avlägsna icke önskvärt mate
rial från boytan, såsom hantverksspill och slaktavfall. Svackorna har inte enbart 
fungerat som avstjälpningsytor för boplatsens sopor, utan de innehöll även rituel
la nedläggelser. I svackan norr om husområdet påträffades en depå av tre skrapor 
samt ett skrapämne; samtliga slagna ur samma kärna och placerade invid varan
dra. Tidigare arkeologisk forskning har tolkat depåer av skrapor som rituella ned
läggelser (Strömberg 1982:53, Karsten 1994:97 f., Björk 2003:40). I svackan fö
rekom även keramik med yttäckande fält av grovtandad stämpel, vilket var en 
ovanlig dekor på Flunneberget. Arkeologiska undersökningar av tidigneolitiska 
boplatser i övriga Skåne har visat att keramikkärl med omfattande och mer yt
täckande dekor ofta förekommer i andra (rituella) kontexter på boplatserna än 
övrig tidigneolitisk keramik (Lagergren-Olsson 2003:201). Förekomst av denna 
keramik i svackan på Hunneberget förstärker, tillsammans med skraporna, det ri
tuella intrycket.

I den östra svackan påträffades ett hundkranium som uppvisade spår efter 
halshuggning (Magnell, denna volym). Endast ett hundkranium påträffades på 
Hunneberget. Fynd av hundskallar har gjorts vid andra neolitiska lokaler i Skan
dinavien i anslutning till våtmarker. De har tolkats som offer (Nilsson & Nilsson 
2003:264). Närvaron av rituella handlingar i de vattensjuka svackorna, samt av
saknaden av tydligt rituellt präglade handlingar i och kring husområdet, tyder på 
att det inom boplatsen funnits platser där de rituella inslagen tagit sig mer kon
kreta uttryck. Detta motsäger dock inte att det i det arkeologiska materialet döl
jer sig rituella handlingar där mer anonyma material deponerats. Rituella inslag
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på tidigneolitiska boplatser har ofta kopplats till gropar innehållande depositio
ner av hela eller fragmentariska yxor eller andra föremål samt mer eller mindre in
takta lerkärl (Karsten 1994:154 ff., Andersen 2000). Innehållet i de rituella ned- 
läggelserna på boplatser kan emellertid variera betydligt. Fyndsammanhanget är 
av avgörande betydelse för en tolkning och varje fynd måste bedömas för sig 
(Karsten 1994:154). Material i form av keramik, stenredskap och ben från t.ex. 
boskap behöver inte ha betraktas som skräp, utan kan ha representerat en medve
ten deponering av material förbundna med aktiviteter på platsen (Thomas 1999a: 
87). Depositioner av material i gropar kan ha fungerat som en handling för att he
drat minnet efter vissa händelser såsom fester, samlingar eller perioder av bosätt
ning (Thomas 1999a:70). Genom att lämna kvar rester efter dessa aktiviteter i 
marken skapades ett minne av dessa händelser och ett förhållande till platsen. Ett 
exempel från Hunneberget är en anläggning, tolkad som en härd eller kokgrop, 
som var placerad söder om husområdet. Anläggningen innehöll ett för platsen 
rikt och varierande fyndmaterial med bl.a. keramik från tre ornerade lerkärl. 
Sedd utifrån ett rituellt perspektiv, skulle anläggningen kunna tolkas som medve
tet skapad och arrangerad för att knyta an till de aktiviteter som skett på platsen 
eller till en specifik händelse. Källkritiskt är denna tolkning problematisk efter
som syftet med gropen kan ha varit ett helt annat. Problematiken kompliceras yt
terligare genom en närmast total avsaknad av organiskt material.

Skrapdepån, liksom hundkraniet, var iögonfallande fynd och fyndkonstellatio
ner, vilket medförde att de observerades vid undersökningstillfället. Svackornas 
och boplatsområdets övriga fyndmaterial var att betrakta som ett massmaterial 
och rituella handlingar bland detta material var svåra att identifiera. Rituella hand
lingar knutna till enskilda anläggningar såsom gropar, stolphål och härdar har 
med anförda aspekter på det deponerade materialets art och källkritiska aspekter, 
inte kunnat fastställas på Hunneberget under den tidigneolitiska perioden.

De fynd som satts i samband med rituella nedläggelser på Hunnebergsboplat- 
sen utgjordes av skrapor, keramik och ett hundkranium; samtliga påträffade i de 
nedre lagren i de svackor som under perioden för bosättning var mer eller mindre 
vattenfyllda. Skraporna representerar några för platsen tämligen vardagliga och 
vanligt förekommande föremål, medan åtminstone delar av keramiken var av mer 
speciell karaktär. Dessa båda fynd kan representera olika deponeringstillfälle, 
men de kan också representera olika syften och de kan ha haft olika budskap och 
innebörd. Nedläggelserna kan ha varit enskilda individers verk såväl som mer 
grupprelaterade aktiviteter. Listan på tolkningsforslag av dessa fynd kan göras 
mycket lång, men ett övergripande syfte med dessa nedläggelser var att de utgjor
de ett mentalt ställningstagande. Genom nedläggelserna transformerades platsen 
från ett stadium till ett annat och den fick en ny mening och ett innehåll; en fysisk 
plats som genom sociala handlingar kom att uppbära mentala kvalitéer. De ned
lagda fynden i botten av svackorna visar att dessa handlingar ägt rum i en miljö,
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Fig. 22. Fynd av kopparyxor i Skåne. (Omarbetning Larsson 1984.). 
Finds of copper axes in Skåne (revised after Larsson 1984).

där även boplatsens avfall kommit att hamna. De kan ha representerat en invig- 
ningshandling utförd i samband med att platsen togs i besittning och gjordes till 
en del av den egna världen (Eliade 1968:20 ff., Carlie 2004:22). Nedläggelserna 
tjänade säkerligen flera syften. De kan ha medverkat till att skapa en balans i den 
kosmologiska ordningen mellan människornas värld och undervärlden. De rituel
la handlingarna etsade sig fast i människornas medvetande och minne och de ska
pade en känsla av tillhörighet.

cirkeln sluts

Enligt det arkeologiska materialet finns det inga belägg för en kontinuitet från 
den tidigneolitiska bosättningen till aktiviteterna under senare delen av mellan- 
neolitikum på Hunneberget. De mellanneolitiska lämningarna tyder på omfat
tande aktiviteter under slutet av MNA och in i MNB och i fyndmaterialet finns 
periodens tre materiella ”kulturer” representerade. Den keramiska analysen har 
dock visat att det är svårt att fastställa kulturtillhörighet utifrån den keramiska
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Fig. 23. Mellanneolitisk keramik från Hunneberget. Foto Anna Lagergren. 
Middle Neolithic pottery from Hunneberget.

traditionen på platsen (Lagergren, denna volym). Huvuddelen av keramiken har 
emellertid fastställts till trattbägarkultur, men den uppvisar likheter med och in
fluenser från den gropkeramiska keramiktraditionen (fig. 23). Ett fåtal keramik
skärvor kan betecknas som traditionellt gropkeramiska. På platsen påträffades 
även en ringa mängd stridsyxekeramik som tillhört dess äldre fas.

Förhållandet mellan de tre mellanneolitiska kulturgrupperna har ventilerats 
åtskilliga gånger inom den neolitiska forskningen och resulterat i en rad olika 
tolkningsforslag (jfr Andersson 2003:25 f.). Kristianstadsslätten betraktas som 
en mötesplats, där olika kulturella och sociala traditioner möts. Genomgången av 
fornlämningarna på Kristianstadsslätten har visat att de östra delarna av Wetlan- 
di har en högre andel lämningar som kan betecknas som gropkeramiska. Forn- 
lämningar som tillskrivs trattbägarkultur dominerar i övrigt på slätten. Materia
let antyder att det funnits olika grupper, vars ekonomiska, sociala och kulturella
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traditioner var mer eller mindre olika; grupper som levde och skapade sina egna 
sociala rum och sociala landskap, som nyttjades och organiserades något olika.

Närvaro av fyndmaterial med influenser från olika kulturella traditioner skall 
möjligen ses i ljuset av Hunnebergets funktion i det mellanneolitiska samhället. 
Enligt den osteologiska analysen skiljer sig materialet marginellt från den tidigneo- 
litiska bosättningen. Det finns således inga tydliga indikationer i det osteologiska 
materialet på att platsens funktion förändrats från tidigneolitikum till mellanneo- 
litikum (Magnell, denna volym). Stenmaterialet på Hunneberget, som domineras 
av Kristianstadsflinta, uppvisar ett stort antal avslag och kärnor. Andelen formel
la och typologiska redskap är emellertid mycket få (Knarrström, denna volym). 
Det mellanneolitiska stenmaterialet skiljer sig från det tidigneolitiska genom att 
det inte uppvisar samma bredd i verksamheten. Det saknas spår efter specialise
ring t.ex. benhantverk och redskap för skörd och odlad gröda (a.a.). I likhet med 
det tidigneolitiska materialet har däremot spår efter slakt och träbearbetning kon
staterats. Flintanalysen har inte kunnat fastställa platsens funktion under den mel
lanneolitiska perioden. Knarrström, som utfört analysen av flintmaterialet, kon
staterar att det inte ger intrycket av att vara ett traditionellt boplatsmaterial med 
tanke på det ensartade materialet, men antyder emellertid att det kan representera 
en mycket kort bosättningsfas med en begränsad mängd aktiviteter (Knarrström, 
denna volym). Keramikmaterialet har däremot karaktäriserats som ett boplatsma
terial, i den meningen att det inte är av megalitgravskaraktär (Lagergren, denna 
volym). Fyndmaterialet på Hunneberget är således något tvetydigt, men den gene
rella bedömningen är att materialet är av boplatskaraktär.

Enligt studier av västra Skåne visar huvudboplatserna under senare delen av 
MNA på ett mer intensivt nyttjande än under tidigare perioder. Det finns en ten
dens till att bosättningarna blir färre och boplatserna större (Andersson 2003:228 
ff.). Även i Danmark koncentreras bebyggelsen till ett färre antal stora boplatser 
(Andersen 1997:315, Nielsen 1999:153). Ett kännetecken som lyfts fram för hu
vudboplatserna är närvaro av huskonstruktioner (Andersson 2003:44). Det finns 
dock få tydliga huskonstruktioner från slutet av MNA och de hus som är kända 
består av tvåskeppiga konstruktioner med väggrännor eller med väggstolpar 
(Nielsen 1999, Artursson et al. 2003:136 f.). Från perioden finns även ett antal 
hyddkonstruktioner, framförallt med rund eller oval form (Artursson et al. 
2003:118). Cirkulära stolpkonstruktioner daterade till slutet av MNA och över
gången MNB har påträffats på Bornholm, såväl inom boplatser som inom hägna
de centralplatser (Nielsen 1999:155, Svensson 2004:229). Funktionen för dessa 
cirkulära konstruktioner är omdiskuterad, men de har föreslagits ha en rituell 
koppling (Svensson 2004:229). Paralleller till dessa cirklar har sökts i de s.k. ”tim
ber circles” på de brittiska öarna (a.a.). De stolpburna cirkulära konstruktioner 
som påträffades på Hunneberget föreslås vara en skandinavisk form av s.k. ”tim
ber circles”, i texten benämnda ”stolpcirklar”. I denna studie finns ingen strävan,
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Anläggningar 
L _ j Kulturlager

Stolpcirklar/processionsgång

Fig. 24. Plan över området med stolpcirklar. 
Plan of the area with timber circles.
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eller ens möjlighet, att fastställa kännetecken för stolpcirklar, men en rad samver
kande faktorer måste beaktas vid en tolkning, såsom konstruktion, datering och 
kontext. Det bör även påtalas att den tolkning som framtonar nedan gäller stolp- 
cirklarna på Hunneberget.

De tre runda stolpcirklarna skiljde sig tydligt från omgivande anläggningar 
(fig. 24). De konstaterades redan vid undersökningstilfället och de är således inga 
efterrekonstruktioner. Stolpcirklarnas absolut runda form var iögonfallande. Två 
av konstruktionerna (SC8 och SC11) var dessutom identiska med en diameter på 
fem meter och med sju stolpar som var nedgrävda med samma avstånd mellan 
varandra. Den konstruktionsmässiga överensstämmelsen visar att det fanns en 
medveten och fastställd plan för hur dessa cirklar skulle utformas. Den cirkulära 
formen har varit eftersträvansvärd; ett formspråk som troligen också överensstäm
de med konstruktionernas funktion.

Koncentrationen av de tre runda stolpcirklarna, till ett begränsat område på Hun
neberget, antyder en uppdelning av platsens funktion. Stolpcirklarnas placering, 
strax nedanför krönet av backen på den östra sluttningen, har medfört att de varit väl 
exponerade vid betraktelse utifrån det omgivande landskapet. Konstruktionen i sig, 
med kraftiga stolpar, har medfört att de varit iögonfallande objekt och tongivande 
för hur platsen kommit att upplevas och betraktas.

Två rader av mindre stolpar som löpt in mot den större stolpcirkeln (SC15) har 
tolkats som en form av ”processionsgång”, vilket är en benämning som frammanar 
bilder av ritualer och ceremonier kring cirklarna (fig. 25). Det framkom en del fynd 
som indikerade rituella handlingar i samband med stolpcirklarna. Fyndet av en något 
fragmentarisk tjocknackig bergartsyxa och större delar av två dekorerade lerkärl i ett 
av stolphålen i den större norra cirkeln (SC15), har tolkats som en rituell deposition 
(fig. 26). Kombinationen kärna och knacksten i två av cirkelns andra stolphål tyder 
på att det kan ha varit fråga om flera rituella nedläggelser. Dessa stolphål har en för
delning åt de västra och de södra delarna av cirkeln. De två andra stolpcirklarnas 
stolphål innehöll inga fynd som tydde på depositioner. En grop nedgrävd strax väster 
om den mellersta cirkeln (SC11) innehöll en kultingkäke, en knacksten samt en tjoc
knackig yxa, placerad med eggen uppåt (fig. 27). Tidigare forskning har påvisat ett 
samband mellan underkäkar från svin och rituella deponeringar (Magnell, denna vo
lym). Yxdeponeringar i gropar är ett annat förekommande rituellt tema (Karsten 
1994:156). Gropen hade grävts ned genom det tidigneolitiska kulturlagret och uti
från stratigrafi, yxtypologi och keramikmaterial daterades den till mellanneolitikum. 
I det mellanneolitiska kulturlager som överlagrade gropen påträffades 16 skrapor.

Dessa skrapor har inte varit föremål för slitspårsanalys, utan de har bedömts 
utifrån deras formella och typologiska karaktär. Dessa skrapor utgör platsens 
största koncentration av formella skrapor och det är högst troligt att dessa ingått 
som en del av en rituell nedläggelse. Även när det gäller hopade fynd av skrapor i 
gropar har dessa tolkats som tecken på rituella handlingar (Strömberg 1982:53,
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SC15
Knacksten & kärna

Knacksten & kärna

Bergartsyxa & Keramik

SC11
Grop med bergartsyxa

Bergartsyxi

■M® Stolphål 
I I Ranna

Hl Stolphål (generabon 2) 
■■ Stolphål (generabon 1) 
I I Ränna

Fig. 25. Plan över stolpcirklar och stolpkonstruktioner på Hunneberget. 
Plan of timber circles and post structures at Hunneberget.
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Karsten 1994:97 f., Björk 2003:40).
En indikation på att fyndmaterial 
från kulturlagret kan ha ett sam
band med fynd från gropen var att 
det förekom passform mellan kera
mik i gropen och keramik från kul
turlagret. I kulturlagret ovanför gro
pen påträffades även mynningsfrag- 
ment från två kärl med form och 
dekor (vinkellinjer i tandstämpeltek- 
nik) lika ett av kärlen från stolphå- 
let i den norra cirkeln (Lagergren, 
denna volym). Förekomst av kera
mik med likartad dekor indikerar, 
tillsammans med de konstruktions- 
mässiga likheterna mellan stolpcirk- 
larna och deras placering, att de var 
samtida. Avsaknaden av rituella ned- 
läggelser i och invid den södra cir
keln (SC8) kan förklaras med att 
denna, till följd av moderna jord- 
bruksskador hade grundare och säm
re bevarade stolphål, där eventuella 
fynd kan ha försvunnit på grund av 
plöjning.

Förutom stolpcirklarna påträf
fades en oval stolpkonstruktion ett 
80-tal meter norr om dessa (SK1).
Denna konstruktion skiljde sig från 
stolpcirklarna på flera punkter. Den 
var bl.a. mindre och uppförd under 
två faser (fig. 25). Den äldsta fasen, 
bestående av sex kraftiga stolphål 
som grävts ned en meter i marken, 
visade på en konstruktion som varit 
överdimensionerad för sin storlek.
De kraftiga stolparna och konstruktionens ringa storlek tyder på att det varit en 
anläggning som haft en betydande höjd. Inga av stolpcirklarna uppvisade lika 
kraftiga och djupt nedgrävda stolpfundament. Under en senare fas har 14 mindre 
stolpar grävts ned i en ränna, men samma form på konstruktionen har bibehållits. 
Det faktum att konstruktionens form bevarats antyder att läget på Hunneberget

Fig. 27. Grop med rituell nedläggelse av bl.a. 
tjocknackig bergartsyxa. Foto Anders Edring. 
Pit with ritual deposition including a thick- 
butted rock axe.

Fig. 26. Rituell nedläggelse av en bergartsyxa 
och keramik i stolphål från SC15. Foto Staf
fan Hyll.
Ritual deposition of a rock axe and pottery in 
a post-hole from SCI.
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och konstruktionens grundplan velat vidmakthållas, även om det varit fråga om 
en betydligt lägre och klenare konstruktion. Kontinuiteten i anläggningens form 
antyder även en begränsad kronologisk differens mellan de två byggnadsfaserna. 
Trots ihärdigt arbete vid undersökningen och upprepade försök att ur jordprover 
erhålla daterande material har inget material framkommit som kunnat bidra till 
datering eller till förståelsen av aktiviteterna kring konstruktionen.

Cirka 50 meter väster om stolpkonstruktionen påträffades en mindre hästsko- 
formad anläggning (SK2), som bestod av en ränna med sex stolphål (fig. 25). Den
na uppvisade vissa likheter med den ovan nämnda konstruktionens yngre fas. En 
meter utanför öppningen av anläggningen fanns en grop med bl.a. en tjocknack- 
ig yxa. Gropen kan jämföras med den grop som påträffades strax utanför den 
mellersta stolpcirkeln (SC11). Även om fyndmaterialet i dessa båda anläggningar 
inte var av samma dignitet innehöll de båda tjocknackiga bergartsyxor. Dessa två 
yxor är Hunnebergets enda kompletta tjocknackiga yxor, och ett samband kan 
postuleras mellan dessa rituella nedläggelser och de intilliggande konstruktioner
na.

Stolpcirklarna och stolpkonstruktionerna på Hunneberget ger inte intrycket 
av att vara hus- eller hyddkonstruktioner, i den meningen att de utgjort bostäder. 
Det finns emellertid inget i det arkeologiska materialet som helt talar emot att 
stolpcirklarna kan ha varit bostäder, men konstruktionernas absolut runda form, 
processionsgång, de kraftiga stolparna (åtminstone i den mellersta stolpcirkeln) 
och förekomsten av rituella nedläggelser, talar för att dessa utgjort byggnader 
med ett annat syfte. Vid platsen för den mellersta stolpcirkeln (SCI 1) fanns såväl 
mellanneolitiska som tidigneolitiska kulturlager. Fyndmaterial och sammansätt
ning av det mellanneolitiska kulturlagret, som delvis överlagrade cirkeln, skiljde 
sig inte från omgivande kulturlager. Förutom de rituella nedläggelserna har det 
inte kunnat fastställas om det skett några speciella aktiviteter inom området för 
stolpcirklarna och stolpkonstruktionerna. Depositionerna i den större cirkelns 
stolphål (SC15), gropen invid den mellersta stolpcirkeln (SCI 1), gropen med den 
tjocknackiga bergartsyxan invid den mindre hästskoformade konstruktionen 
(SK2) samt stolpcirklarnas absolut runda form med två identiskt lika stolpcirklar, 
är omständigheter som tillsammans tyder på att Hunneberget haft en speciell 
funktion i samhället.

Stolpcirklarna kan ha varit en produkt av en eller flera sociala enheters gemen
samma fysiska, mentala och sociala investeringar och ett resultat av hur dessa valt 
att organisera, nyttja och uppleva Hunneberget. De kan ha utgjort konstruktio
ner som varit ägnade såväl åt den egna gruppen som åt andra grupper i samhäl
let. Även om stolpcirklarnas funktion inte har varit möjlig att fastställa, så finns 
det, som tidigare nämnts, flera indikationer på att dessa ingått i ett rituellt sam
manhang. Om så varit fallet kan konstruktionerna ha fungerat som en form av 
rumslig reglering av rituella aktiviteter, där exponering och upplevelse av olika

264



ceremonier i och i anslutning till konstruktionerna kan ha övervakats (jfr Ed
monds 1999:65, Thomas 1999a:35 ff). Cirklarna kan i ett sådant sammanhang 
ha representerat slutna platser som endast varit tillgängliga för vissa individer och 
grupper. Aktiviteterna i och kring cirklarna kunde betraktas av ett flertal, men 
det aktiva deltagandet var kanske endast till för ett fåtal. Inträdet i cirklarna be
gränsades till en utstakad passage, en processionsgång, som för den norra cirkeln 
på Hunneberget utgjordes av två rader av parallellt ställda stolpar (SC15). Även 
invid den södra stolpcirkeln fanns en rad av stolpar, som kan ha fyllt en liknande 
funktion (SC8).

Stolpcirklarna har med sina kraftigt upprättstående stolpar utgjort iögonfal
lande konstruktioner av närmast monumental karaktär. Den topografiska place
ringen på Hunnebergets nordöstra sluttning har medverkat till att förstärka deras 
exponering och monumentala egenskaper. Detta är en placering som inte är helt 
olik den för många dösar och gånggrifter (jfr Malmer 2002:57). På Hunneberget 
har stenformationen eller den tidigneolitiska dösen tillsammans med stolpcirklar
na utgjort monumentala inslag i landskapet. De ovala stolpkonstruktionerna (SK1 
och SK2) kan, trots källkritiska aspekter kring dateringen och deras funktion, 
uppfattas som en del i detta monumentala inslag. Möjligen representerar den öst
ligt belägna stolpkonstruktionen (SKI), i sin första fas, en tornliknande konstruk
tion som placerats på höjden av strategiska skäl, invid den enda plats där höjden 
kunnat nås torrskodd.

Konstruktionernas placering, monumentala egenskaper, reglerade utformning 
och rituella nedläggelser antyder att de, liksom megalitgravarna, kan ha fungerat 
som en form av s.k. ”dominanta sociala rum”. I den bemärkelsen att de nyttjades 
som en del av maktutövandet och upprätthållandet av den sociala ordningen i 
gruppen och i samhället (jfr Lefebvre 1991:164f., Shanks 8c Tilley 1994:157 ff., 
Andersson 2003:45). Som sådana medverkade de till att hävda rätten av området 
och bidrog till att vidmakthålla vissa gruppers makt och till att skapa en samhö
righet i samhället (jfr Shanks & Tilley 1994:157 ff., Andersson 2003:45). Det so
ciala rummets trialektik, d.v.s. hur platsen strukturerats och hur människorna 
agerat och hur platsen upplevts, kan avspegla ett bestämt syfte. Nämligen att be
kräfta en rådande social struktur och en viss världsbild. De ceremonier som före
gått nedläggelserna av yxor och keramik i anslutning till stolpcirklarna och stolp
konstruktionerna har med stor sannolikhet varit en del av denna bekräftelse av 
sociala konstruktioner och mentala abstraktioner. Det är rimligt att anta att kon
struktionerna på Hunneberget har utgjort sociala arenor som anpassats till en rå
dande världsbild (kosmologi). Förmedlandet av föreställningsvärlden var till stor 
del baserad på betraktarnas intryck och upplevelser, och åskådarna var mer eller 
mindre införstådda med de symboliska budskap som förmedlades.

Det symboliska budskapet, som konstruktionerna kan ha förmedlat, är syn
nerligen svårt att hantera källkritiskt. Konstruktionernas närmast absolut runda
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form, med sju respektive nio stolpar, och de två praktiskt taget identiska stolp- 
cirklarna tyder på en avsiktlig utformning som med stor sannolikhet har haft en 
förankring till en världsbild (jfr Bradley 2003:108 ff.).

Sammanfattningsvis har de mellanneolitiska aktiviteterna på Hunneberget 
medfört att platsen fått en annan funktion och struktur, vilket också har påver
kat hur platsen uppfattats. De rituella inslagen har en koppling till stolpcirklarna 
och troligen även till de ovala stolpkonstruktionerna. Inga rituella nedläggelser 
har kunnat konstateras i kulturlagret eller några andra anläggningar, förutom de 
ovan nämnda. Det mellanneolitiska kulturlagret har genererats till följd av aktivi
teter som endast delvis skiljt sig från de boplatsaktiviteter som skapat det tidig- 
neolitiska kulturlagret (se ovan). Fynd av keramik och flinta samt diverse restpro
dukter kan emellertid representera spår efter rituella handlingar, vilket också be
tonats ovan på den tidigneolitiska boplatsen. Det omfattande och innehållsrika 
kulturlagret tyder på att det måste ha skett en rad sociala aktiviteter på platsen. 
Enligt de analyser som utförts av fyndmaterialet har dessa aktiviteter närmast va
rit av boplatskaraktär och de kan härstamma från en bosättning, även om kon
kreta huslämningar inte påträffats. Orsakerna till varför huskonstruktioner date
rade till sen MNA inte påträffats på Hunneberget kan förklaras med rent under- 
sökningstekniska orsaker och bevarandeaspekter, men även av att det inte funnits 
någon permanent bosättning med hus på platsen. Stolpcirklarna, stolpkonstruk- 
tionerna, de rituella nedläggelserna och det topografiskt avgränsade läget tyder 
emellertid på att Hunneberget haft en annan funktion än som boplats under slu
tet av MNA. Den topografiska placeringen i landskapet överensstämmer med lä
get för s.k. centralplatser (jfr Madsen 1988, Andersen 1997, Svensson 2004). Inga 
spår efter palissader eller dikessystem, som kunnat styrka denna tolkning, har på
träffats. Däremot omgärdades platsen av våtmarker, som medförde att tillgänglig
heten begränsades. Fyndmaterialet från kulturlagret, stolpcirklarna och lämning
arnas geografiska läge motsäger inte en tolkning där Hunneberget kan ha haft en 
centralplatsliknande funktion. Det var en avgränsad plats i landskapet med läm
ningar efter omfattande aktiviteter. Hunneberget kan under mellanneolitikum ha 
fungerat som en mötesplats med en rad olika funktioner kopplade till ekonomis
ka, administrativa, sociala och andliga aspekter inom samhället. Förekomst av 
omfattande lager och fynd av boplatskaraktär på s.k. ”andra generationens cen
tralplatser” på Bornholm, har tolkats som tecken på permanent bosättning inom 
dessa konstruktioner (Nielsen 1999, Svensson 2004:227). Det finns även spår ef
ter huslämningar, såväl som stolpcirklar, på Bornholm. Några huslämningar har, 
som framhållits tidigare, inte kunnat konstateras på Hunneberget under senare 
delen av MNA och de omfattande kulturlagren på platsen kan ha genererats till 
följd av flera upprepade vistelser och inte nödvändigtvis av en permanent bosätt
ning.
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slättens bygder
Människans nyttjande av det fysiska landskapet har medfört att olika platser för 
sociala aktiviteter har skapats. Platserna har sannolikt inte bildat slumpvisa rums
liga mönster i landskapet, utan de har styrts av sociala relationer mellan individer 
eller mellan grupper av människor inom ett visst område (Tanner 1991:21). De ti
dig- och mellanneolitiska fornlämningarna på Kristianstadsslätten anses vara soci
ala produkter; ett resultat av sociala handlingar. Fornlämningarna är följaktligen 
spår efter ett nätverk av olika mänskliga aktiviteter som tidvis skett på olika plat
ser eller på en och samma plats. De utgör lämningar efter ett socialt landskap.

De olika platserna har upplevts, strukturerats och nyttjats utifrån olika socia
la förutsättningar, dvs. utifrån olika sociala konstruktioner. Dessa konstruktioner 
kan ta sig olika uttryck beroende på maktförhållande, släktskapsband med mera. 
De utgör grunden för den sociala strukturen. Det sociala landskapet föreslås även 
vara ett mentalt landskap, där kosmologi, idéer, traditioner, berättelser och myter 
hade en förankring till händelser, fysiska platser och landskapet, s.k. mentala ab
straktioner. Både det fysiska och det mentala landskapet måste ses i relation till det 
sociala landskapet. Detta representerar människans nyttjande av det fysiska och 
materiella landskapet, hur detta socialt organiserades, mentalt uppfattades och 
upplevdes. Det fysiska, mentala och det sociala landskapet kom under neolitikum 
att genomgå en rad förändringar och omvandlingar. Landskapet kan ha hävdats 
genom olika sociala aktiviteter, såväl vardagliga som rituella. Dessa aktiviteter fö
reslås ha en förankring i en världsbild, en viss mental abstraktion.

Människans aktiviteter anses ha påverkat och påverkats av den sociala struk
turen och bidragit till ett ständigt återskapande av ett socialt landskap (jfr Gid
dens 2003:536). Genom mentala abstraktioner och sociala konstruktioner fram
bringades en upplevelse av en relation, en tillhörighet och en rätt till en plats och 
till bygden eller för den delen ett avståndstagande från vissa platser och områden. 
Denna upplevelse, som individen erhöll fysiskt, emotionellt och intellektuellt, av 
det fysiska materiella landskapet påverkades av de mentala abstraktionerna och 
de sociala konstruktionerna. Upplevelsen kunde även påverka hur en plats och ett 
landskap nyttjades och strukturerades. Detta är uttryck för Lefebvres triad kring 
produktionen av sociala rum, vilken betonar det ömsesidiga beroendet mellan det 
fysiska materiella rummet, de sociala konstruktionerna och de mentala abstrak
tionerna samt individens praktiska upplevelser. Det trialektiska förhållande mel
lan hur landskapets upplevdes, strukturerades och nyttjades anses utgöra grun
den för en förståelse och en tolkning av framväxten av det sociala landskapet på 
Kristianstadsslätten.

Valet att nyttja ett visst landskap och framväxten av en bygd är dock en myck
et komplex process och baseras på en rad samverkande överväganden. Att förklara
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att områden hävdats under lång tid, enbart för att förmedla ett ekonomiskt ”gott 
arv” till kommande generationer, ger bara delvis en förklaring till varför vissa 
bygder uppkommer och fortlever. Betydelsen av mentala abstraktioner och socia
la konstruktioner, men även ett historiskt medvetande (jfr Bradley 2002) förank
rat i monument, traditioner och berättelser, har bidragit till dess framväxt.

Vad var det för social organisation som skapade det sociala landskapet på Kris- 
tianstadsslätten under tidig- och mellanneolitikum? I artikeln tillämpas de former 
av sociala organisationer som Pär Nordqvist föreslagit i sitt arbete kring hierarki
seringsprocesser i Skåne (Nordqvist 2001). Nordqvist ser en utveckling från en i 
grunden egalitär social struktur under senmesolitikum till ett alltmer socialt ojäm
likt samhälle under neolitikum (Nordqvist 2001:266 ff.). Det senmesolitiska kust- 
bundna samhället, vars ekonomiska grund främst vilade på de marina näringarna, 
blev efterhand mer bofast och de sociala enheterna ökade i antal, liksom kontak
terna med jordbrukande grupper. När nya ideal från de jordbrukande grupperna 
mötte gamla, ledde detta till motsättningar som på sikt förändrade det sociala 
landskapet till att under tidigneolitikum domineras av jordbrukande och boskaps- 
skötande ensamgårdar. Under loppet av tidigneolitikum utvecklades ett alltmer 
ojämlikt samhälle. Under början av mellanneolitikum sker det en institutionalise
ring av en social elit med ärftlig social position i samhället. Det ärftliga sociala sys
temet kom att skapa en monopolisering av de rituella och sakrala handlingarna för 
att legitimera maktstrukturen (Nordqvist 2001:143). De rituella aktiviteterna kom 
efterhand att koncentreras i huvudsak till megalitgravarna. Nordqvist behandlar 
inte slutet av MNA särskilt detaljerat i sin studie men menar att en utveckling mot 
större boplatser, som föreslagits ske i Danmark, inte sker i Skåne (Nordqvist 
2001:270). Magnus Anderssons forskning kring perioden visar emellertid att det
ta faktiskt sker, åtminstone i västra Skåne (Andersson 2003:228 ff.). På Kristian- 
stadsslätten ses slutet av MNA som en period då den tidigare sociala strukturen 
fortfarande lever kvar, men i försvagad form, influerad av grupper med andra for
mer av sociala strukturer. I likhet med Nordqvist och Andersson betraktas över
gången till stridsyxekulturen som införandet av en social organisation baserad på 
en uppnådd social position (Nordqvist 2001:181, 267, Andersson 2003:286).

Inom Kristianstadsslätten finns flera områden med koncentrationer av forn- 
lämningar från perioden, men det finns även områden med enstaka spridda läm
ningar. Koncentrationerna har benämts bygder. De enstaka fornlämningarna kan 
även ha utgjort bygder, men flertalet av dessa är snarare spår efter bosättningar 
eller specialiserade aktiviteter som t.ex. jaktstationer och rituella nedläggelser. På 
slätten har bygder uppkommit och upphört, men i fler områden verkar nyttjandet 
av landskapet närmast ha varit kontinuerligt. Aktiviteterna har delvis varierat, 
liksom de materiella lämningarnas art och omfattning. De fornlämningar som 
redovisats i avsnittet ”Kristianstadsslättens platser och bygder” visar att vissa
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landskapsområden utmärker sig speciellt när det gäller antal och art av lämning
ar. Källkritiskt är det av vikt att poängtera att flertalet av dessa koncentrationer 
ligger i områden där det förekommit jordbruksverksamhet, men även ett högre ex- 
ploateringstryck, vilket påverkat representationen såväl positivt som negativt. Även 
enstaka forskningsinsatser har ökat kunskapen om periodens lämningar i vissa 
områden, t.ex. undersökningarna vid Nymölla (se Wyszomirska 1984 & 1988).

Att fastställa bygder är delvis förbundet med begreppen centrum och periferi. 
I landskapet och i bygderna skapades en rad sociala arenor eller rum för olika ak
tiviteter, där skilda grupper agerade, och där den sociala strukturen fastställde 
vem och vilka som tilläts att agera inom dessa. Centrum och periferi är mentala 
abstraktioner som skapats utifrån rådande social struktur. Kunskapen om land
skapets berättelser (t.ex. myter) och dess kosmologi samt dess historia varierade 
med stor sannolikhet inom samhället. Vissa grupper och individer var troligen 
mer initierade och inflytelserika än andra (jfr Nordqvist 2001:143). Platser och 
områden kunde tillskrivas skilda egenskaper som syftade till att förklara en rå
dande världsbild, hävda ett landområde och indirekt bibehålla en social struktur. 
Inom en bygd fanns inte ett centrum, utan den bestod av ett nätverk av flera oli
ka arenor för sociala aktiviteter; platser vars placering i landskapet grundat sig på 
de ovan nämnda övervägandena. Lefebvre har uttryckt följande: ”Each period, 
each mode of production, each particular society has engendered (produced) its 
own centrality: religious, political, commercial, cultural, industrial, and so on.” 
(Lefebvre 1991:332). Aktiviteter på olika platser kan således ha skett med skilda 
tidsintervall och säsongvis fördelats under året eller mellan ett visst antal år. Plat
ser kan med tiden ha ökat och minskat i betydelse, likt fallet med Hunneberget. 
Centrum kan ha uppfattats som periferi och periferi som centrum under olika pe
rioder och säsonger. Nyttjandet av landskapet för varierande ändamål t.ex. för 
bosättning, för rituella nedläggelser och för begravning av samhällets döda var 
förankrat i samhället, men dess trialektik var inte konstant. Det fysiska landska
pet förändrades genom variationer i havsnivån och genom människans påverkan. 
Förändringar skedde även mentalt genom nya idéer och genom en ständigt acku
mulerande kunskapsnivå inom samhället. Dessa faktorer kom att påverka sam
hället och den sociala strukturen och resultera i förändringar inom det sociala 
landskapet. Man kan ställa sig tvekande till om det överhuvudtaget går att tilläm
pa binära oppositioner, såsom begreppen centrum (bygd) och periferi (obygd), på 
den tidig- och mellanneolitiska perioden på Kristianstadsslätten. Binära opposi
tioner är generaliserande på så sätt att de endast erbjuder möjlighet för antingen 
det ena eller det andra (jfr Nordenborg Myhre 2004:17). De lämnar inget utrym
me för ett mer öppet tänkande, för något som kan vara både och. De är, som ti
digare nämnts, mentala abstraktioner, men har de en verklig förankring i de fysis
ka materiella fornlämningskoncentrationerna på Kristianstadsslätten?
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hävd av kusten

De mesolitiska fornlämningarna på Kristianstadsslätten har inte närmare analy
serats, men de utgör ett underlag vid jämförelser av det rumsliga förhållandet mel
lan de mesolitiska och de äldre tidigneolitiska fornlämningarna. De mesolitiska 
aktiviteterna betraktas som en del av en process, som ledde fram till det sätt var
på landskapet kom att betraktas, organiseras och nyttjas under neolitikum (jfr 
Tilley 1994:73). Det kan konstateras att det råder en tämligen god överensstäm
melse i den geografiska fördelningen mellan de mesolitiska och de tidigneolitiska 
fornlämningarna på Kristianstadsslätten. Det mesolitiska materialet avtecknar 
sig främst som enstaka fynd på platser som även innehåller material från den neo- 
litiska perioden. Det finns emellertid en rad intressanta mesolitiska lokaler främst 
i anslutning till de stora sjöarna, såsom Barumsgraven och västra stranden av Rå- 
belövssjön. Även de nyligen undersökta lämningarna av bl.a. hyddor invid Skrä- 
beån bör nämnas i sammanhanget (Hanlon 2003).

Wetlandis östra kustområde och området kring Fjälkinge har en tämligen rik 
förekomst av mesolitiska lokaler och fynd. Detta kan tolkas som att områdena ut
gjort gynnsamma landskapsavsnitt, såväl ur ett fysiskt och ekonomiskt, som ur ett 
socialt och mentalt perspektiv. Ett antal platser med mesolitiska artefakter antyder 
att kustområdet, där havsviken löpte in över Kristianstadsslätten, varit ett annat 
gynnsamt område. Detta landskapsavsnitt saknar dock helt lämningar från början 
av tidigneolitikum, vilket kan förklaras med att området kom att bli otillgängligt 
på grund av havsnivåförändringar, då bl.a. havsviken bildades. Det verkar som om 
det fanns en koppling till kusten under mesolitikum och att det förekommit en 
kontinuitet i dessa områden in i tidigneolitikum. Kontinuiteten i tid och rum stärks 
även av vissa platser med rituella nedläggelser. Bland annat innehöll en plats vid 
det våtmarksområde, som omgärdat Hunneberget, såväl mesolitiskt som tidigneo- 
litiskt material. Nyttjanden av våtmarker för rituella aktiviteter under en längre 
tidsperiod är ett fenomen som även noterats vid andra rituella miljöer i Skåne 
(Svensson 1993:5 ff., Karsten 1994:168). De rituella nedläggelserna kan ses som 
ett uttryck för en hävd av ett område genom att det skapades en mental relation till 
landområdet och till bygden (jfr Thomas 1999a:62 ff.). Denna hävd av platser och 
landskap antas gradvis ha stärkts under loppet av neolitikum.

Genomgången av Hunneberget har visat att den påträffade graven var något 
äldre än bosättningen. Detta kan tolkas som att det funnits en vetskap om graven 
på Hunneberget, vilket kan ha föranlett en bosättning (se ovan ”En grav på ber
get”). Relationen mellan grav och boplats har i tidigare arkeologisk forskning an
setts vara en del av ett alltmer bofast liv (Andersson 2003:175). Det har föreslagits 
ovan att Hunnebergsboplatsens även haft en strategisk placering, där kontroll av 
platsen har skapat en trygghetskänsla som kan uppfattas som en viktig del av en 
boplats funktion (jfr Westman 1991:17 ff.). Genom det strategiska läget kunde
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gruppens territorium, resurser och ackumulerade investeringar övervakas. Graven 
kan tolkas som om den gav bosättarna en historisk förankring till förfäderna.

Det alltmer bofasta livsmönstret under övergången mesolitikum/neolitikum 
föreslås också ha inneburit ett förändrat sätt att betrakta, organisera och nyttja 
landskapet. Förankringen till bygden kom underhand att stärkas och landskapet 
hävdades genom såväl betesmarker, odlingsytor som genom boplatser, monumen
tala gravar och platser för rituella aktiviteter. Hävden av landskapet var på så sätt 
en del av en övergång till ett bofast liv.

Ett bofast levnadsmönster kan i sin tur ömsesidigt ha påverkat och påverkats 
av den sociala strukturen. Nordqvist påstår att det sker en övergång från en ega
litär social struktur under senmesolitikum till ett alltmer socialt ojämlikt samhäl
le under neolitikum (Nordqvist 2001). Det är svårt att, utifrån det begränsade 
källmaterialet från början av den neolitiska perioden från Kristianstadsslätten, 
att fastställa om denna förändring i den sociala strukturen äger rum. Källmateri
alet antyder dock att det under loppet av neolitikum uppstår landskapsavsnitt 
med alltmer komplexa ansamlingar av fornlämningar; en komplexitet som anty
der ett mer stratifierat samhälle. Under början av tidigneolitikum framträder dock 
inga tydliga bygder på Kristianstadsslätten, utan dessa framstår som mer distink
ta under slutet av perioden och i början av mellanneolitikum. Det finns likväl vis
sa tendenser till bygder i områden som Fjälkinge, Kiaby, Skepparslöv och i kust
området på östra Wetlandi (se ovan ”TN I”). De arkeologiska undersökningarna 
i Nymölla på östra Wetlandi har hittills varit tongivande för synen på den tidig- 
neolitiska perioden på Kristianstadsslätten. Undersökningar under senare år, på 
platser som Hunneberget, Kiaby och Norra Åsum, har givit ett nytt och ett mer 
mångfasetterat källmaterial. Gemensamt för de undersökta lokalerna är läget in
vid vatten, antingen i kustområdet eller invid en större insjö, som i fallet med bo
platslämningarna i Kiaby. Det föreligger även skillnader dessa lämningar emel
lan, gällande bl.a. storleken på undersökta ytor, förekomst av huskonstruktioner 
samt det påträffade fyndmaterialet (Wyszomirska 1988, Edring 1997a, 1999, 
Balic & Edring 2003). Detta medför en rad källkritiska aspekter vid en jämförel
se mellan dessa platser.

De mest distinkta ansamlingarna med tidigneolitiska lämningarna finns i om
rådet kring Fjälkinge och utmed östra kusten, vid Nymölla. I och kring Fjälkinge 
växer det fram ett socialt landskap under slutet av tidigneolitikum och början av 
mellanneolitikum. Det ger sig till känna genom såväl megalitgravar och boplatser 
som upprepade rituella nedläggelser. Dessa fornlämningar talar för en hävd av 
landskapet genom bl.a. en rad ekonomiska investeringar. Lämningarna antyder 
dessutom att det funnits en viss vetskap om områdets tidigare historia och en vil
ja att skapa och bevara traditioner. Indirekt är detta även tecken på en vilja att be
vara en social ordning. Det arkeologiska materialet från början av tidigneoliti
kum pekar på en dragning till kustområdet söder om Fjälkinge. Fjälkinge backes
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Fig. 28. Karta över fornlämningar daterade till TN I i Fjälkingeområdet. 
Map of remains dated to TN I in the Fjälkinge area.

dominerande inslag i landskapet har med stor sannolikhet medfört att den funge
rat som ett riktmärke t.ex. vid färder över havsviken. Eftersom människans orien
tering i rummet primärt baseras på visuella intryck, kan sikten ha spelat en väsent
lig roll för den sociala kommunikationen (Grøn 1991:102). Detta kan även ha åter
speglats i den rumsliga organisationen. Det har inte kunnat konstateras några spår 
efter aktiviteter från äldre delen av tidigneolitikum i området närmast Fjälkinge 
backe eller i området strax norr om backen (fig. 28). Fjälkinge backe kan, med tan
ke på ovanstående, ha kommit att fungera som en fysisk gräns, likväl som en soci
al och mental skiljelinje för den framväxande bygden gentemot andra bygder.

Parallellt med framväxten av en närmast ”idealiserad neolitisk trattbägar- 
bygd” kring Fjälkinge (se avsnitt ”Plats och bygd”), förefaller det ha utvecklats en 
bygd och ett annat socialt landskap i de östra delarna av Wetlandi. Som nämnts 
tidigare har lämningarna vid Nymölla bedömts som en boplats med ett tidigneo- 
litiskt trattbägarmaterial, vars flintteknologi hade likheter med mesolitiskt mate
rial och en ekonomi baserad på fiske och havsfångst (Wyszomirska 1988). Enligt 
det osteologiska materialet från Hunneberget har nyttjandet av havets resurser
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varit begränsat under början av tidigneolitikum (Magnell, denna volym). Dessa 
båda kustboplatser visar att olika ekonomiska strategier kan ha tillämpats på 
Kristianstadsslätten under början av tidigneolitikum. Grupper med olika ekono
mier och troligen med något olika sociala organisationer har med stor sannolik
het kommit att påverka framväxten av de olika bygderna och inverkat på det so
ciala landskapet. I bygder som Fjälkinge kan traditioner ha uppkommit som gene
rellt kan sammanfattas som ”typiskt” neolitiska, dvs. sociala enheter med en 
ekonomi baserad på jordbruk och boskapsskötsel samt en materiell kultur repre
sentativ för trattbägarkulturen. I de östra delarna av Wetlandi har Wyszomirska 
framhållit att det funnits en ekonomisk stabilitet till följd av de goda förutsätt
ningarna för en ekonomi baserade på jakt och fiske och därtill kopplad materiell 
kultur (Wyszomirska 1988). Denna form av generaliseringar av ekonomierna och 
traditionerna i de båda områdena kan emellertid ifrågasättas från en rad olika 
synvinklar och är behäftad med flera källkritiska problem. Det arkeologiska ma
terialet antyder dock att det förelegat, såväl materiella som ekonomiska skillnader 
mellan dessa områden på Wetlandi under början av tidigneolitikum. Dessa skill
nader kom delvis att bestå och att bli alltmer tydliga under följande neolitiska pe
rioder. Områdenas olikheter skall dock inte enbart förklaras som föranledda av 
en ekonomi, utan av en rad olika samverkande faktorer, såväl på det sociala som 
på det mentala planet. Det bör påtalas att det även finns materiella likheter mel
lan områdena i det arkeologiska materialet. Till exempel antyder fynd av spets- 
nackiga yxorna av senon/danien-flinta indirekt på att det kan ha skett kontakter 
mellan olika grupper och mellan dessa geografiska områden.

Den sammantagna bilden visar att övergången mellan mesolitikum/tidigneoli- 
tikum kännetecknas av en successiv förändring av det sociala landskapet. Trialek- 
tiken mellan det fysiska och materiella landskapet, de mentala abstraktionerna 
och sociala konstruktionerna samt det praktiskt upplevda kan betecknas som en 
hävd av landskapet; en hävd som i praktiken innebar ett alltmer bofast levnads
sätt. Bofastheten kan inte förklaras enbart som ett resultat av ett införande av en 
ny ekonomi. Den var sannolikt beroende av en rad samverkande faktorer, inte 
minst olika ideologiska och sociala faktorer. Bofastheten medförde tillika ett nytt 
sätt att leva och betrakta det omgivande landskapet. Möjligen skapade det också 
förutsättningar för en viss social struktur som i sin tur påverkade individens och 
gruppens agerande. Människans agerande på platserna och i landskapet påverka
des även av tidigare erfarenheter, idéer, minnen och traditioner. Nya platser ska
pades och gamla återanvändes och de förankrades i en rådande världsbild.

bygderna vid bergen

Det finns flera indikationer på att det sker förändringar inom samhällena på Kris
tianstadsslätten under slutet av tidigneolitikum och vid övergången till mellan- 
neolitikum. Dessa förändringar företräds främst av uppförande av megalitgravar.
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De monumentala gravarna kan tolkas som en del av en omställning inom den so
ciala Strukturen mot ett alltmer ojämlikt samhälle. Genom att det sker en institu
tionalisering av en social elit med ärftlig position i samhället (Brysting Damm 
1991:70, Nordqvist 2001:125, 143, Andersson 2003:214 ff.). De monumentala 
gravarna kan betraktas som uttryck för uppkomsten av en form av samhälle som 
på ett annat sätt än tidigare hade en vilja, men även andra möjligheter, att orga
nisera sociala aktiviteter, arbetskraft och resurser; ett samhälle som också kunde 
omsätta nya idéer och förvalta en ackumulerad kunskap. De var platser i landska
pet där grupper i samhället kunde organisera och styra aktiviteterna, men även 
påverka upplevelserna kring dessa monument genom ceremonier, berättelser och 
myter. De monumentala gravarna kan även tolkas som uttryck för ett samhälle 
vars relation till förfäderna blev allt viktigare att manifestera (jfr Brysting Damm 
1991:72). Denna relation bidrog till att vidmakthålla den sociala strukturen. Gra
varnas monumentala egenskaper kan även ha medverkat till att skapa en tillhörig
het och ett hävdande av ett landområde. De var ett arv till kommande generatio
ner genom sina oföränderliga egenskaper (Edmonds 1999:59 ff.).

Megalitgravarna har, som tidigare nämnts, ansetts som det säkraste tecknet 
på existensen av en social enhet under perioden TN och MNA (Malmer 2002:52). 
På Kristianstadsslätten finns fornlämningarna från slutet av tidigneolitikum och 
början av mellanneolitikum, främst koncentrerade till områden med megalitgra
var. Den geografiska fördelningen av dösar och gånggrifter visar att dessa inte all
tid förekommer inom samma områden. Det finns områden med både dösar och 
gånggrifter som t.ex. vid Fjälkinge och Skepparslöv. Enstaka dösar förekommer 
vid Råbelöv/Fjälkestad, Araslöv och Österslöv. Enstaka gånggrifter är kända från 
Östra Vram och eventuellt från Kiaby. Invid dösarna vid Araslöv och vid Östers
löv finns det ingen koncentration av andra fornlämningar från perioden. Detta 
behöver inte betyda en avsaknad av aktiviteter, men aktiviteterna kan ha varit 
tämligen kortvariga och på så sätt inte avsatt särdeles omfattande materiella spår. 
Avsaknaden av gånggrifter i dessa områden kan också betyda att aktiviteterna av
tar eller ändrar karaktär under början av mellanneolitikum. Det går likväl inte att 
utesluta att det skett ett fortsatt nyttjande av dösarna under efterföljande perio
der, likt fallet med många av gånggrifterna under slutet av MNA och MNB (jfr 
Brysting Damm 1991:72, Malmer 2002:143). Den geografiska fördelningen av 
megalitgravarna på Kristianstadsslätten behöver ej heller ge en representativ bild 
av det verkliga förhållandet, eftersom flera av gravmonumenten kan ha tagits bort 
och förändrats under yngre perioder och i modern tid.

Studier i västra Skåne visar att megalitgravarnas placering i landskapet varierar 
från topografiska krönlägen till sluttningar och avsatser på slänter (Andersson 
2003:198). Även dösarnas placering på Kristianstadsslätten har denna variation. I 
området söder om Fjälkinge kan de två Vibydösarna ha varit väl synliga i landska
pet. Även graven på Hunneberget, som föreslagits utgöra en dös eller en naturlig
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Fig. 29. Karta över fornlämningar daterade till TN II-MNA II i Fjälkingeområdet. 
Map of remains dated to TN II-MNA II in the Fjälkinge area.

stenformation, hade ett topografiskt läge i likhet med dessa dösar. Den geografiska 
fördelningen av dösar vid Fjälkingeområdet visar på en fortsatt anknytning till kus
ten (fig. 29). Det finns emellertid inga 14C-dateringar av de två Vibydösarna, men 
generellt anses dösar uppföras under slutet av tidigneolitikum (Malmer 2002:51).

Samtliga sociala enheter på Kristianstadsslätten behöver inte ha upptagit me- 
galitgravstraditionen. Detta kan bl.a. förklaras med att grupper levt i geografiskt 
avskilda områden utan kontakt med andra grupper och på så sätt inte nåtts av 
innovationer och förändringar. En annan, kanske mer trovärdig förklaring, är att 
det förekommit grupper som av någon anledning inte velat uppta dessa nya tradi
tioner och endast delvis inlemmat nya idéer i sitt samhälle. Det förekommer ett 
par landskapsavsnitt med koncentrationer av boplatser, lösfynd och rituella ned- 
läggelser, men med en avsaknad av megalitgravar. Ett sådant område är trakten 
kring Nymölla och Trolle-Ljungby. Ett annat är området strax norr om Ivösjön.

På Wetlandi framstår bygderna, under slutet av tidigneolitikum och början av 
mellanneolitikum, som tämligen välavgränsade gentemot varandra. Generellt är
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det fem områden som utmärker sig; Fjälkingeområdet, Nosaby, Kiaby och Trolle- 
Ljungby/Nymölla. Dessa bygder skiljer sig delvis från varandra när det gäller an
tal lämningar och lämningarnas art (se ovan). Även det fysiska landskapet skiljer 
sig åt. Fornlämningarna på östra och i västra Wetlandi låg tämligen kustnära, 
medan de vid Kiaby låg invid en större insjö (Oppmannssjön). Östra delen av 
Wetlandi var dessutom mer flackt och saknade helt topografiskt markanta land
skapsformationer, likt Fjälkinge backe och Kjugekull. Bygderna avgränsas av om
råden med färre antal fornlämningar. Speciellt tydligt är detta i området mellan 
Fjälkinge backe och Kiaby. Ytterligare en sådan gräns verkar ha företrätts av det 
band av våtmarksområden som närmast delade Wetlandi i två delar, från Kjuge
kull i norr till Trolle-Ljungby mosse i söder. Avsaknaden av fornlämningar i det
ta område är dock inte lika tydlig.

Det är framförallt tre områden på det dåvarande fastlandet med tidig- och 
mellanneolitiska megalitgravar, som uppvisar liknande koncentrationer av forn
lämningar som de på Wetlandi. Bygderna kring Skepparslöv och Råbelöv/Fjäl- 
kestad gränsar båda till havsviken. Den tredje bygden utgörs av en koncentration 
av lämningar vid Östra Vram och längs Vramsån; en å som mynnade ut i havsvi
ken. Kontakter mellan fastlandet och Wetlandi har av nödvändighet skett via 
dessa sammanhängande vattenvägar. Det faktum att Wetlandi under en stor del 
av neolitikum utgjorde en ö har med stor sannolikhet påverkat livet, hur detta or
ganiserades och hur man upplevde sin situation. Det i sig avgränsade läget har 
emellertid inte inneburit en avskärmning från kontakter med fastlandet. Upp
komsten av megalitgravar visar indirekt på att det skett flöden av idéer och tradi
tioner mellan olika grupper och bygder på Kristianstadsslätten. Även fynd av 
yxor av senon- och danienflinta och av koppar antyder ett kontaktnät mellan oli
ka geografiska områden.

Inte mindre än fem kopparyxor daterade till slutet av tidigneolitikum härrör 
från den sydvästra delen av Wetlandi. Dessa yxor betonar områdets särställning 
gentemot andra delar av Kristianstadsslätten. De flesta av yxorna har tolkats som 
att de ingått i rituella nedläggelser, och åtminstone ett par av dem uppvisar tecken 
på att ha anbringats i våtmarker (Oldeberg 1974, Karsten 1994, Klassen 2000). En 
ökning kan noteras i antalet rituella nedläggelser på Kristianstadsslätten under pe
rioden TN II-MNAII; en ökning som även verkar gälla för övriga Skåne (Karsten 
1994:175). Det ökade antalet nedläggelser är inte särdeles markant i Fjälkingeom
rådet, men den är ett påtagligt fenomen på såväl Wetlandi, som inom hela Kristi
anstadsslätten. De deponerade kopparyxorna kan tolkas som att de rituella aktivi
teterna ökade i betydelse och att det lades stort värde i dessa handlingar. Koppar
föremålen var inga vardagliga föremål utan de var värdefulla importföremål, som 
i egenskap av prestigevaror cirkulerade mellan olika grupper (Nielsen 1993:86). 
Två av kopparyxorna har påträffats på den södra sluttningen av Fjälkinge backe 
invid en större sten. Deras placering antyder att de har nedlagts med ett speciellt
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syfte, förmodligen i samband med någon form av ritual. Rituella nedläggelser på 
speciella platser i landskapet t.ex. invid större stenar, i våtmarker och i vattendrag 
har tolkats som om de placerats på gränsen mellan olika kosmologiska världar, 
t.ex. mellan undervärlden, jorden och himlen (Bradley 2001:13, Carlie 2004:22, 
Larsson 2004). Ökningen av antalet rituella nedläggelser kan betyda att männis
kans förhållningssätt till denna typ av kosmologi fått en annan och större bety
delse, men även delvis andra uttrycksformer.

Koncentrationer av rituella nedläggelser, megalitgravarna och boplatser samt 
diverse lösfynd utgör indikationer på olika aktiviteter. Dessa aktiviteter ger en an
tydan om hur det sociala landskapet strukturerades. Denna struktur kan i sin tur 
ge information om hur landskapet kan ha betraktats. Under början av mellanneo- 
litikum sker det en geografisk förskjutning av de monumentala gravarna till om
rådet kring Fjälkinge backe. Enligt vedertagen forskning anses gånggrifterna vara 
något yngre än dösarna och dateras till början av mellanneolitikum (Malmer 
2002:51). De två idag kvarvarande gånggrifterna vid Fjälkinge ligger söder om 
backen. En arkeologisk undersökning har påvisat förekomst av ytterligare en mega- 
litgrav, troligen en gånggrift nordväst om backen (Mildner 1973, Larsson 1974). 
Därutöver finns det markeringar på äldre kartmaterial över Fjälkinge samhälle av 
två högar som skulle kunna utgöra megalitgravar (Flelgesson 1997:119). Arkeolo
giska undersökningar inom Fjälkinge har visat på aktiviteter under perioden (Nag- 
mér 1983, Helgesson 1996). Detta material är främst av boplatskaraktär, men upp
visar även kärlformer som kan förknippas med megalitgravar. En undersökning 
vid Hammar väster om Fjälkinge visar att kustområdet fortfarande nyttjats (Er
icson & Wickberg 2005). Även Hammarlokalen hade ett keramikmaterial som 
kan indikera på en megalitgrav (se ovan avsnitt ”TN II-MNA II”).

Frånvaron av aktiviteter från slutet av tidigneolitikum och början av mellanneo
litikum på Hunneberget antyder att en del av de tidigare nyttjade platserna vid kus
ten kom att överges. Åtminstone en del av aktiviteterna kom nu att koncentreras till 
området kring Fjälkinge backe, vilket tydligt uttrycks genom koncentrationen av 
gånggrifter. Backens betydelse för bygden och för det samhälle som växte fram i 
dess skugga kan ha vara mångfasetterad och varierat med tiden. Under tidigneoli
tikum har backen föreslagits ha haft en avgränsande funktion för bygden som en 
fysisk, mental och social skiljelinje. Fjälkinge backes iögonfallande inslag i slätt
bygden, megalitgravarnas placering och förekomsten av ett depåfynd av två koppar
yxor är faktorer som visar att man under övergången TN/MN mentalt måste ha 
förhållit sig till backen (fig. 30). Fjälkinge backe föreslås ha varit betydelsefull för 
flera grupper inom detta område av Wetlandi. I förhållande till aktiviteterna låg 
backen inte längre i periferin, utan den utgjorde en central del av bygden.

Lefebvre har föreslagit att det sociala rummet kan involvera en tredimensionell 
aspekt, som utgjorde en grund för en föreställning av kosmos, där t.ex. höjder och 
berg var förknippat med gudomliga varelser och där slättlandskapet (människornas
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Fig. 30. Vy över den tidigare havsviken mot Fjälkinge backe. Foto Anders Edring. 
Yiew of the former bay towards Fjälkinge Backe.

värld, min tolkning), både separerade och enade dessa världar (Lefebvre 1991:194). 
De rituella handlingarna under neolitikum kan ha varit relaterade till denna kos
mologi, där t.ex. undervärlden representerades av havet eller vatten i allmänhet, 
vilket är en förklaring till de många rituella nedläggelserna i våtmarksmiljöer 
(Larsson 2004). De rituella nedläggelserna kunde placeras vid gränsen mellan 
dessa olika världar (Bradley 2000:13). Fjälkinge backe antas under delar av neo
litikum ha betraktats utifrån denna kosmologiska ”grundsyn”. Backen kan ha 
uppfattats som en gräns mellan två världar och de två kopparyxorna och de för
hållandevis många gånggrifterna kan ha placerats i förhållande till denna gräns.

Megalitgravarna har föreslagits varit konstruktioner där passagen till förfä
dernas och till den andliga världen ägde rum, där den mänskliga kroppens över
gång från en värld till en annan manifesterades genom rituella handlingar och via 
kroppens naturliga förmultningsprocess (Edmonds 1999:60 f.). Gånggrifterna 
vid Fjälkinge kan utifrån ovanstående resonemang ha placerats vid foten av ber
get för att markera och symbolisera samt underlätta de dödas inträde i förfäder
nas och den andliga världen. Som plats för andliga och övernaturliga väsen kan 
backen ha varit förankrad i samhället genom myter, berättelser, traditioner, ritu
ella handlingar samt via de monumentala gravkonstruktionerna. Backen kan på 
så sätt ha fått en central betydelse i bygden och i hur landskapet socialt kom att 
betraktas, organiseras och nyttjas. Fjälkinge backe kan ha varit placerad i cen
trum av världen och representerat en plats där himmel och jord möts (jfr Eliade 
1964:266 ff.).
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På Fjälkinge backe finns ett par naturliga stenformationer vars utformning för 
tankarna till megalitgravar (fig. 31). De består av stora stenblock, som genom na
turens krafter hamnat på mindre stenblock. Liknande stenformationer har på
träffats på de brittiska öarna, där likheten med megalitgravar har framhållits och 
en geografisk koppling har konstaterats med andra neolitiska lämningar (Bradley 
2002:35, 109). Idéerna och föreställningen kring de monumentala gravarna nådde 
Wetlandi genom sociala kontakter och via dessa kom ideologiska och mer andliga 
åskådningar att skapa en världsbild som även kom att påverka den sociala struktu
ren. Världsbilden, däribland även kunskapen om landskapet, fördes vidare genom 
muntliga och rituella traditioner. Genom traditionerna förmedlades en föreställning 
om naturen och om den kosmologiska ordningen. Tilley har i sin studie av gång- 
grifter i Västergötland påtalat en koppling mellan megalitgravarna och landska
pet (Tilley 1996:199 ff). Han menar att megalitgravarna representerar ett land
skap i miniatyr och ser i gravarnas konstruktion relationen mellan himmel och 
jord (Tilley 1996:209 ff). Ponera att stenformationerna på Fjälkinge backe be
traktats som icke skapade av den mänskliga världen, utan skapade av övernatur
liga och andliga krafter. Megalitgravarna nedanför Fjälkinge backe behöver där
för inte, som Tilley föreslagit, ha avbildat backen i miniatyr, utan de kan ha avbil
dat stenformationerna (den andliga världens konstruktioner). De monumentala 
gravarna kan således ha upplevts som en bekräftelse av en redan existerande idé 
om stenformationerna. De kan ha styrkt och bidragit till att förklara en redan del
vis befintlig kosmologi. Genom att skapa avbilder av dessa formationer, i gränsen 
mellan människornas värld och den andliga världen, kan en upplevelse har ska
pats om att dessa världar fysiskt och mentalt förenas. Gånggrifterna vid Fjälkinge 
kan utifrån ovanstående resonemang ha fungerat som platser där människan trä
der in i förfädernas värld och den andliga världen. Att aktiviteterna koncentrerats 
till området vid backen kan betraktas som ett sätt att förstärka backens roll. Fjäl
kinge backe och gånggrifterna kan ha fungerat som ett sätt att förklara den rå
dande världsbilden och den kosmologiska ordningen, och på så sätt kan organi
sationen av landskapet ha bidragit till att vidmakthålla en social struktur. Att alla 
sociala enheter eller individer förstod dessa symboler, eller för den delen var eni
ga om den sociala ordningen, är inte självklart. Konflikter och oenighet kan till
sammans med nya idéer och impulser från andra grupper på sikt ha medfört de 
förändringar som vi ser i det arkeologiska materialet under slutet av MNA (se 
nedan ”Bygderna förenas”).

Frågan är om den kosmologiska uppdelningen som föreslagits för Fjälkinge- 
området i undervärlden, jorden och himlen kan ha haft en motsvarighet även 
inom de övriga bygderna på Kristianstadsslätten. I resonemanget kring denna syn 
på landskapet har Fjälkinge backe en central roll. På Kristianstadsslätten finns en 
rad andra topografiska höjder och urbergsformationer, varav en del geografiskt 
sammanfaller med koncentrationer av tidig- och mellanneolitiska lämningar.
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Fig. 31. Naturlig stenformation på den sydvästra sluttningen av Fjälkinge backe. Foto Anders 
Edring.
Natural stone formation on the south-west slope of Fjälkinge Backe.

Strax öster om Kiaby ligger Kjugekull med en höjd av 66 meter över havet. Under 
perioden kringgärdades detta urberg av ett våtmarksområde med en rad fynd av 
rituella nedläggelser (fig. 32). Kjugekull utgör en plats med en flertalet sten- och 
klippformationer som markant skiljer sig från den omgivande terrängen. En del av 
stenblocken har betydande dimensioner på uppemot 10-20 meter i diameter. Lik
som de stenformationer som finns på Fjälkinge backe finns det formationer på 
Kjugekull med fysiska likheter med megalitgravar (fig. 33).

Två bygder på fastlandet ligger invid topografiska höjder. Lämningarna vid Rå- 
belöv/Fjälkestad ligger geografiskt nedanför Balsberget; ett urberg med en höjd av 
94 meter över havet (fig. 34). Balsberget är till ytan större än de tidigare omnämn
da urbergen och dess topografi stiger inte lika markant. Balsberget har i sin tur inte 
lika omfattande stenformationer som de övriga urbergen. Den östra och södra 
sluttningen består dock av storblockig morän (Wallsten 2003:11 f.). På Balsberget 
finns en kalkstensgrotta i en isolerad kalkstensforekomst. Grottan är ursprungligen
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Fig. 32. Karta över Kjugekull med fornlämningar daterade till TN II-MNA II. 
Map of Kjugekull with remains dated to TN II-MNA II.

naturlig, men har utvidgats till viss del genom kalkbrytning. Totalt upptar kända 
salar och gångar en längd av mer än 200 m, men grottsystemet är komplicerat 
med underliggande gångar och okända salar som väntar på att upptäckas (Hel- 
gesson et al. 1995:260). Huruvida kalkstensgrottan nyttjats för flintbrytning har 
inte kunnat inte fastställas. Balsberget, och de kringliggande markerna, ägs och 
brukas av Råbelöfs gods, vars stora fyndsamling är utan jämförelse på Kristian- 
stadsslätten. Även om fynduppgifter saknas för dessa fynd, bl.a. 72 tunnackiga 
yxor, är det högst troligt att en stor del av dessa insamlats från området kring Bal
sberget. Det är dessutom antagbart att flera av yxorna ingått i rituella nedläggel- 
ser i numera utdikade och uppodlade våtmarker söder om urberget och på dess 
sluttningar.

Lämningarna vid Skepparslöv, med bl.a. en långdös och en gånggrift, ligger 
nedanför Nävlingeåsens yttersta gräns i sydöst (fig. 35). I närheten av dessa två 
megalitgravar finns flera naturliga stenformationer, bl.a. den s.k. ”Prickestenen”
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som är ett friliggande block med ett antal större och mindre jättegrytor (fig. 36). 
Stenen ligger endast ett tjugotal meter sydost om långdösen och dess speciella ut
formning har med stor sannolikhet iakttagits även under neolitikum. Väster om 
megalitgravarna stiger topografin mot ett landskapsavsnitt med ett antal frilig
gande större stenblock, stenformationer och stenhällar. En del av dessa uppvisar 
visuella likheter med megalitgravar (se fig. 36). Norr om höjdläget finns en rad 
våtmarksområden som kan studeras på Skånska Rekognosceringskartan. I dessa 
våtmarker har det påträffats ett antal lösfynd i form av en spetsnackig och en tun- 
nackig flintyxa samt två tjocknackiga flintyxor. Dessa nedläggelser av yxor i våt
marksområdet stärker intrycket av platsen, och de tyder på ett långvarigt nyttjan
de av området för rituella aktiviteter.

Alla megalitgravar på Kristianstadsslätten ligger inte i direkt anslutning till to
pografiska höjder, men avstånden mellan grav och höjdläge är inte särskilt stora. 
Exempelvis ligger dösen vid Österslöv ca 2 kilometer öster om Balsberget och områ
det mellan dessa utgjordes av en havsvik, idag Råbelövssjön. Vibydösarna vid Wet- 
landis sydvästra kust ligger ca 4 kilometer söder om Fjälkinge backe. Undantag 
utgör Årslövsdösarna och den numera borttagna gånggriften vid Nosaby, efter
som dessa varit placerade på höjdryggar i landskapet. Gånggriften vid Östra 
Vram ligger ca 2,5 kilometer nordost om Linderödsåsen strax norr om Vramsån. 
De övriga fynd som gjorts i närområdet ligger samlade norr om ån. En rituell ned- 
läggelse av åtminstone en, eventuellt två, tunnackiga flintyxor i en sankmark all
deles invid Vramsån är också ett fenomen som konstaterats på Wetlandi. Dessa 
nedläggelser skulle kunna förklaras ha ägt rum i samband med överfart från ett 
område till ett annat. Intrycket av Vramsån som en gräns förstärks ytterligare un
der följande period genom rituella nedläggelser av tjocknackiga yxor i våtmarker
na från den norra sidan av ån.

I bygderna vid Fjälkinge, Kiaby, Råbelöv/Fjälkestad och Skepparslöv, där en 
geografisk koppling framstår som mer tydlig mellan de monumentala gravarna 
och urbergen, finns även megalitgravar med ett avstånd på uppemot en och en 
halv kilometer från urbergsformationerna. Det generella intrycket av Kristian
stadsslätten är att de topografiska höjdlägena, såsom åsarna och urbergen, har 
haft en betydelse för megalitgravarnas placering och för framväxten av det socia
la landskapet. I likhet med Tilleys resonemang kring naturliga formationer och 
höjder på de brittiska öarna ses dessa som mer monumentala än själva gravmonu
menten och de har fungerat närmast som riktmärken för var gravarna var uppför
da (Tilley 1994:99). Tilleys studie visar också att samtliga gravar inte hade en di
rekt koppling till naturliga formationer eller höjder, utan en del av dessa låg invid 
naturliga färdvägar som t.ex. vattendrag (Tilley 1994:105 f.). De megalitgravar 
på Kristianstadsslätten som inte legat direkt på höjder eller invid åsar och urberg 
har just en nära koppling till ett vattendrag eller till havet. Avsaknaden av en di
rekt fysisk relation mellan monumentala gravar och höjder motsäger inte att det
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kan ha funnits en kosmologisk ordning manifesterad i landskapet. Perifera ur
bergsformationer och åsar, men även hav och vattendrag, kan ha ansetts represen
tera gränser till andra världar. I detta sammanhang bör de rituella nedläggelser- 
na i såväl våtmarkerna som på urbergen tas med i argumentationen.

En del av de rituella nedläggelserna på Kristianstadsslätten kan också ha gjorts 
i förhållande till de geografiska kontaktytorna mellan bygderna. De rituella hand
lingarna kan ha företagits mellan olika gruppers territorium, t.ex. för att beskyd
da en överfart (van Gennep 1960:15 ff., Carlie 2004:23). Längs kusten vid Nosa
by har det gjorts ett flertal fynd av rituella nedläggelser daterade till tidig- och 
mellanneolitikum (fig. 37). Vid detta område smalnar havsviken av och kan ha 
utgjort en lämplig plats för överfart mellan Wetlandi och fastlandet. Rituella ned
läggelser förekommer även mellan bygderna på Wetlandi; speciellt tydligt är det
ta i området mellan Kiaby och Trolle-Ljungby/Nymölla, vilket också tidigare fö
reslagits som ett gränsområde. Vid Kiaby förekommer det nedläggelser på båda 
sidor om det våtmarksområde som omgett Kjugekull; fynd som också kan tolkas 
i samband med överfart från ett område till ett annat (jfr van Gennep 1960:15 
ff.). Flera av de rituella nedläggelserna kan även vara placerade i gränser mellan 
olika kosmologiska världar. Den geografiska fördelningen av flertalet av de ritu
ella nedläggelserna motsäger inte dessa tolkningar. En kontinuitet av rituella ak
tiviteter i våtmarkerna tyder på en tradition, där kunskapen om landskapet, dess 
historia och en kosmologi förmedlats från generation till generation.

Koncentrationer av megalitgravar behöver nödvändigtvis inte representera ett 
centrum för en enda bygd och dess befolkning. Ansamlingar av fornlämningar 
kan härröra från aktiviteter från en rad skilda sociala grupper från ett större geo
grafiskt upptagningsområde. En bygd består inte av ett centrum, utan av ett nät
verk av flera olika sociala aktiviteter. Detta nätverk kan ha sträckt sig långt utan
för de enskilda bygderna. Flera bygder och dess befolkningar kan ha ingått i ett 
socialt system baserat på släktskap, varuutbyte, ekonomiskt samarbete, och ge
mensamt skapat det sociala landskapet på Kristianstadsslätten. Detta innebär inte 
att samtliga sociala enheter inom de beskrivna bygderna ingått i ett och samma 
nätverk. Ej heller har samtliga sociala enheter på Kristianstadsslätten levt sina liv 
i skuggan av de topografiska höjderna och invid megalitgravarna. Det går inte att 
utesluta att det förekommit en viss geografisk rörlighet mellan olika platser i land
skapet och mellan bygderna. Rörligheten kan innebära att vissa platser endast be
söktes vid speciella tillfällen och då av flera grupper gemensamt. Larsson har, i 
studier av den neolitiska perioden inom Ystadsprojektet, föreslagit ett införande 
av transhumance vid övergången tidig- och mellanneolitikum (Larsson 1989:72 
f.). Den form av transhumance som föreslås innebär att boskap flyttades från låg
land (kust) till högland (inland) under sommarhalvåret och tillbaka inför vinter
halvåret. Transhumance innebär inte ett nomadiskt levnadssätt, utan det fanns en 
permanent huvudbygd. Larsson menar att boskapsskötseln kan ha samordnats
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Fig. 37. Rituella nedläggelser under perioden mesoIitikum-MNB i studieområdet.
Ritual depositions in the period Mesolithic-MNB in the studied area.
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mellan flera olika grupper. Denna samordning av ekonomin medförde även en 
samordning av de sociala kontakterna och, åtminstone delvis, av den sociala 
strukturen. Gemensamma platser för ceremonier, begravningar och andra former 
av sammankomster skulle förefalla som en naturlig följd av denna form av ekono
mi. I avsnittet ”Landet mellan åsar och hav” beskrivs jordarten på Kristianstads- 
slättens som främst bestående av sandjordar med hög kalkhalt; jordar som anses 
vara synnerligen gynnsamma för jordbruk (Welinder 1998:21). Det är möjligt att 
sluttningarna och området kring urbergen kommit att framstå som särdeles lämp
liga för bosättning och plats för den ovan omnämnda ”huvudbygden”. De topo
grafiska höjderna med megalitgravar kan ha fungerat och uppfattats som ett cen
trum i en bygd. De kan även ha betraktas som bygdernas yttre gränser, där akti
viteter kunnat vara gemensamma för flera grupper från ett större geografiskt 
område. Detta medför att bygdbegreppet får en annan innebörd. Vissa bygder 
och platser i landskapet kom att erhålla och tillskrivas mer värde och betydelse än 
andra. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför t.ex. Fjälkingeområdet ut
märker sig med ett antal megalitgravar och med föremål som kopparyxorna. Det
ta förhållande har troligen inte enbart haft demografiska orsaker. Landskapsom- 
råden med tilltalande fysiska egenskaper, goda ekonomiska förutsättningar, till
gång till råvaror, och goda kommunikationsmöjligheter har, tillsammans med 
sociala och mentala investeringar, skapat koncentrationer av lämningar och byg
der med en kontinuitet. Bygderna på Kristianstadsslätten under mellersta trattbä- 
garkultur skall således inte enbart betraktas som demografiska koncentrationer, 
utan de representerar sociala landskap, där samhället genom att kontrollera och 
styra rummets trialektik förklarat sin existens, bejakat sin historia och hävdat sin 
rätt till landskapet och dess resurser.

bygderna förenas

Fornlämningarna daterade till slutet av MNA har en liknande geografisk fördel
ning som under tidigare period. I bygder som Fjälkinge, Nosaby, Råbelöv/Fjäl- 
kestad, Skepparslöv och Östra Vram finns indikationer på en kontinuitet. Den 
koncentration av bebyggelsen som föreslagits ske under perioden verkar ha skett 
inom de tidigare omnämnda bygderna. I de östra delarna av Wetlandi finns en an
samling av gropkeramiska fornlämningar med en tydlig förankring till kusten. In
slag av gropkeramiska ledartefakter förekommer även inom andra delar av Kris
tianstadsslätten. En övervägande del av dessa kommer från områdena kring de 
större sjöarna och från Fjälkinge- och Råbelöv/Fjälkestadsområdet. I området, 
där havsviken löpte in över Kristianstadsslätten, finns en rad lämningar med bl.a. 
gropkeramiska ledartefakter, vilka kan ha ett samband med de fornlämningar 
som finns vid kustområdet på östra Wetlandi. Att aktiviteter nu kan ske vid havs
vikens utlopp beror på en sänkning av havsnivån. Genom att havsnivån sjönk kom
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landskapet gradvis att förändras och nya områden torrlädes. Wetlandi utgjorde inte 
längre en ö.

De arkeologiska undersökningarna av gånggrifterna vid Fjälkinge visar att de
positionerna av keramik invid dessa monument var som mest intensiva under mel
lersta perioden av MNA (Bagge & Kaelas 1950:146). Det sker en nedgång under 
senare delen av perioden. Denna nedgång i depositioner har även noterats vid an
dra gånggrifter i Skåne (Bagge & Kaelas 1950 & 1952, Karsten 1994:177). De
positioner av keramik vid ingången till megalitgravarna har satts i samband med 
rituella aktiviteter som symboliskt markerade gränsen mellan de levandes och de 
dödas värld (Shanks & Tilley 1994:169, Edmonds 1999:61 ff., Sjögren 2003:26 
ff.). Nedgången i keramikdepositionerna kan tolkas som att det sker förändring
ar inom den rituella traditionen; hur förhållandet mellan människornas och för
fädernas värld manifesterades. Dessa förändringar kan sannolikt förklaras med 
omdaningar inom samhället och inom den sociala strukturen (Shanks & Tilley 
1994:171). Nedgången i aktiviteterna antyder att gravmonumentens betydelse för 
samhället förändrades. Detta kan även ha påverkat hur den sociala strukturen 
vidmakthållits och landskapet hävdats. Det bör dock påtalas att begravningar 
fortfarande kan ha ägt rum i megalitgravarna under slutet av MNA och MNB (jfr 
Brysting Damm 1991:72, Malmer 2002:143). Detta behöver inte betyda att sy
nen på megalitgravarna förblivit oförändrad med tiden (jfr Brysting Damm 
1991:72). Förutom nedgången i depositioner vid megalitgravarna finns det under 
perioden flera tecken på att det sker omställningar i samhället som leder fram till 
ett nytt ideologiskt system (Malmer 2002:175 ff, Andersson 2003:320 ff). Kon
centrationen av bebyggelsen till ett färre antal stora boplatser under senare del av 
MNA, som konstaterats i Danmark och västra Skåne, är ett annat uttryck för 
dessa förändringar (Andersen 1997:315, Nielsen 1999:153, Andersson 2003:228 
ff). Det omfattande materialet från Flunnebergslokalen, lösfyndsmaterialet och 
antalet rituella nedläggelser, tyder emellertid på att det inte är en period i tillba
kagång, utan snarare i tillväxt eller åtminstone med fortsatt intensitet.

I Fjälkingeområdet har fornlämningarna från senare del av MNA en koncen
tration till området söder om Fjälkinge backe. De tenderar närmast att kringgärda 
Hunneberget (fig. 38). Samtidigt som depositionerna av keramik i princip avtar vid 
gånggrifterna i Fjälkinge sker det återigen aktiviteter på Hunneberget. De arkeolo
giska lämningarna har föreslagits representera en plats med en centralplatsliknan- 
de funktion. Stolpcirklarnas och stolpkonstruktionernas funktion är fortfarande 
oklar. Ett samband med rituella handlingar är högst sannolikt med tanke på depo
sitionerna och konstruktionernas iögonfallande formspråk. I likhet med megalit
gravarna föreslås stolpcirklarna på Hunneberget ha utgjort ett monumentalt inslag 
i landskapet. De var en form av dominanta sociala rum, och som symboler för 
dessa, organiserades nyttjandet och upplevelsen av platsen genom ceremoniella ak
tiviteter vid dessa konstruktioner (jfr Lefebvre 1991:164f). Därvidlag skiljer sig
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inte stolpcirklarna från megalitgravarna. De omfattande depositionerna av kera
mik vid ingången till megalitgravarna under mellersta delen av MNA kan ses som 
ett sätt att göra ritualerna vid dessa monument mer offentliga och publika (Brad
ley 2003b:101 ff.). Bradley har föreslagit att nedgången i byggandet av megalitgra
var på de brittiska öarna följs av skapandet av inhägnade platser som uppfyllt den
na offentliga princip (Bradley 2003b:124). Utvecklingen på de brittiska öarna är 
inte direkt jämförbar med förhållandena i nordöstra Skåne, men de ger en intres
sant infallsvinkel till hur förändringarna inom den sociala strukturen kan ha ge
staltats i det sociala landskapet på Kristianstadsslätten. De äldsta centralplatserna 
i Skandinavien har uppförts i princip samtidigt med dösarna och gånggrifterna, 
dvs. under perioden TN II-MNA II (Brysting Damm 1991:72, Andersen 1993). 
Därefter verkar dessa centralplatser, åtminstone i Danmark, mer ha nyttjats som 
vanliga boplatser (Andersen 1981:96). Detta stämmer väl in på materialet från de 
centralplatser som undersökts på Bornholm, vilket daterats till slutet av MNA 
(Nielsen 1999:155, Svensson 2004:226 ff). Även på de inhägnade platserna på de 
brittiska öarna förekommer det material av mer vardaglig karaktär (Bradley 
2003b:14). Bradley menar att det är svårt att skilja på vardagliga och mer rituella 
aktiviteter i det arkeologiska materialet på dessa platser. Han formulerar följande: 
”Everyday objects were placed in the ground; timber buildings were erected which 
were greatly enlarged versions of normal dwellings. People were not so much liv
ing domestic life as performing it.“ (Bradley 2003b:15). Stolpcirklarna och stolp- 
konstruktionerna på Hunneberget kan inte direkt jämföras med många av de kom
plicerade stolpcirklar och stolpkonstruktioner som påträffats på de brittiska öar
na. Men det finns klara paralleller mellan dessa typer av fornlämningar.

Bradley har hävdat att den cirkulära formen, som han ser som ett genomgåen
de tema vid många neolitiska lämningar på de brittiska öarna, återger en gemen
sam uppfattning av världen, en form av förhistorisk kosmologi (Bradley 2003b:108 
ff.). Den cirkulära formen utgår från individens uppfattning av sin omgivning; ett 
sätt att i ett allt öppnare landskap relatera till t.ex. kringliggande topografiska 
landmärken. Ett sådant samband är svårt att belägga i Fjälkingeområdet, men 
stolpcirklarna och stolpkonstruktionerna på Hunneberget kan ha utgjort kon
struktioner som varit kopplade till en kosmologi som också återspeglats i kon
struktionernas arkitektur. Konstruktionerna på Hunneberget antas ha varit synli
ga monument där det skett en rad ceremoniella aktiviteter, som varit publika ange
lägenheter. På så sätt kan de betraktas som en del av offentliggörandet av samhällets 
ritualer och traditioner och ses som ett sätt att försöka bringa konsensus kring den 
rådande strukturen, en ideologi och en världsbild. Under slutet av mellanneoliti- 
kum kan den tidigare sociala strukturen, med en social elit med ärftlig position i 
samhället, ha levt kvar i försvagad form i vissa av bygderna. På Kristianstadsslät
ten kan den ha kommit att influeras av gropkeramiska grupper med en mer egali
tär social struktur (Andersson, denna volym). Lämningarna på Hunneberget kan
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Fig. 38. Karta över fornlämningar daterade till MNA III-MNA V i Fjälkingeområdet. 
Map of remains dated to MNA III-MNA V in the Fjälkinge area.

ses som ett sätt att upprätthålla social och ideologisk konsensus. De kan också be
traktas som tecken på en begynnande förändring av samhället. Den gropkeramis- 
ka influens som keramikmaterialet på Hunneberget uppvisar, förekomsten av 
spånpilspetsar samt regelrätt gropkeramik tyder på kontakter mellan olika grup
per. De influenser som kan noteras på Hunneberget från den gropkeramiska tra
ditionen kan ha utvecklats till följd av en nödvändig och medveten anpassning till 
de sociala omständigheterna som rådde på Wetlandi. Dessa omständigheter kom 
alltmer att förändras till följd av såväl yttre påverkan som inre tryck. Möjligen 
sker det en ackulturation och en gradvis assimilering av olika grupper med olika 
sociala och ideologiska förutsättningar. Hunneberget kan betraktas som en sam
lingsplats och en mötesplats för skilda grupper inom Wetlandi; en plats där tradi
tioner möts, föremål utbytts, sociala relationer skapats och vidmakthållits samt 
där en världbild förmedlats genom berättelser och myter.

Wyszomirska (1984) och Nordqvist (2001) anser att de gropkeramiska forn- 
lämningarna ger indikationer på en ekonomi, en föreställningsvärld och en mate
riell kultur som baserats på närmast mesolitiska traditioner. Att de östra delarna
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av Wetlandi under övergången mesolitikum/tidigneolitikum har haft en annan 
ekonomi och delvis annan materiell kultur har framhållits tidigare. Det är fullt 
möjligt att dessa traditioner i någon form levt kvar och att detta är en förklaring 
till koncentrationen av gropkeramiska lokaler på Kristianstadsslätten. Detta an
tagande innebär inte att det funnits en kontinuitet av ”rent” mesolitiska traditio
ner i området. Flöden av nya idéer och ny kunskap har genom sociala relationer 
mellan olika grupper, påverkat och förändrat livet för de som uppehöll sig och lev
de sina liv vid kusten; en påverkan som kom att gå i båda riktningar.

Fiar då den kosmologiska grundsyn som föreslagits för föregående period fort
levt även under sen MNA? Fiar den i lika hög grad kommit att påverka framväx
ten av det sociala landskapet? Den betydelse som Fjälkinge backe tidigare har till
skrivits framstår inte längre som lika tydlig i det arkeologiska materialet. Detta be
tyder inte att området kring backen helt saknar arkeologiska lämningar och att 
backen helt förlorat sin roll som en del i en kosmologi och i en rådande världsbild. 
Det finns indikationer på att urbergen på Kristianstadsslätten fortsatt ha en bety
delse, åtminstone när det gäller depositioner som kan tolkas som spår efter rituel
la handlingar. Fyndet av en tjocknackig flintyxa mellan ett par större stenar på 
Balsberget styrker platsens betydelse och antyder att höjderna fortfarande haft del 
i någon form av kosmologi. Det tidigare omnämnda fyndet av två tjocknackiga 
yxor invid höjden vid Skepparslöv kan även bidra till att styrka kontinuiteten i hur 
dessa platser har betraktats och nyttjats. Trots dessa fynd med rituella anspelning
ar sker det en nedgång i de rituella nedläggelserna på Kristianstadsslätten under 
perioden. Denna nedgång behöver emellertid inte tolkas som om att de rituella 
handlingarna minskar i betydelse, utan det kan snarare vara frågan om föränd
ringar i traditionerna. Det kan vara som Bradley föreslagit, att det som anses som 
vardagliga föremål och företeelser i själva verket döljer rituella inslag (se ovan).

Samtliga grupper på Kristianstadsslätten behöver inte ha betraktat, organise
rat och nyttjat landskapet på ett likartat sätt. De gropkeramiska grupperna, som 
levde i slättlandskapet vid kusten, behöver inte ha delat samma kosmologi och syn 
på landskapet som de grupper som agerade invid urbergsformationerna. Malmer 
gör en intressant iakttagelse av en möjlig relation mellan den gropkeramiska forn- 
lämningen Alvastra pålbyggnad i Östergötland och det omgivande landskapet. 
Malmers beskrivning av pålbyggnadens placering i närheten av Omberg visar på 
likheter med resonemangen som förts ovan kring Kristianstadsslätten. ”It is also 
worth noting that Alvastra lies at the foot of Mount Omberg, which is a rare trait 
in this flat landscape... This scenery may well have confirmed Neolithic man in 
his belief that this was a sacred place. In sum, I want to stress that social space is 
not only what you study in a house or a village. Also the landscape is a social 
space, where the family farms, the social centre and the gods all seem to have 
their proper places.” (Maimer 1991:121 f.). Det finns dock ingen direkt geogra
fisk koppling mellan de gropkeramiska fornlämningarna på Kristianstadsslätten
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och urbergen. Övervägande del av lämningarna finns i kustområdet på östra de
len av Wetlandi. I detta område finns två platser med rituella nedläggelser bestå
ende av bl.a. spånpilspetsar och tjocknackiga flint- och bergartsyxor. Dessa skul
le kunna tillskrivas de gropkeramiska aktiviteterna i området. Om så är fallet kan 
det innebära att även dessa grupper betraktade och tillskrev våtmarksområdena 
egenskaper och innebörder som åtminstone delvis var gemensamma med de s.k. 
trattbägargruppernas.

Det kustnära livet och de marina resursernas ekonomiska betydelse, som bl.a. 
konstaterats vid undersökningarna av de gropkeramiska lokalerna vid Nymölla, 
kan ha medfört att havet spelat en viktig roll även i de ceremoniella aktiviteterna 
(jfr Wyszomirska 1984:197, Magnell, denna volym). Gravar från slutet av MNA, 
vars kulturella tillhörighet kan tillskrivas den gropkeramiska kulturen, har på
träffats på några platser vid östra kusten, bl.a. vid Nymölla. Dessa gravar ligger i 
anslutning till boplatslämningarna, och gravskicket samt gravgåvorna har före
slagit ha likheter med mesolitiska traditioner (Wyszomirska 1984). Det gropkera
miska samhället har tolkats ha en tradition med starka kopplingar till en animis
tisk föreställningsvärld och till naturen (Nordqvist 2001:161). Vissa likheter i fö
reställningsvärlden förelåg troligen med trattbägargruppernas. Det fanns även 
skillnader, vilka troligen orsakades av de olika ekonomiska eller sociala grunder 
som samhällena vilade på (jfr Päden 1994:83, Carlie 2004:23). De gropkeramis
ka aktiviteterna på Kristianstadsslätten har huvudsakligen en geografisk place
ring i gränsen mellan land och hav. Stranden var en plats för såväl begravningar 
som för vardagliga aktiviteter, och den var en gräns mellan landets och havets re
surser. Koncentrationen av aktiviteter till gränszonen har med stor sannolikhet 
skapat en världssyn och en föreställningsvärld liknanden den som föreslagits för 
den gropkeramiska kulturen på Åland (Stenbäck 2003). Där har de gropkeramis
ka aktiviteterna ansetts ha en ekonomisk och idémässig relation till havet och dess 
djurvärld och resulterat i en föreställningsvärld med inslag av animism, totemism 
och shamanism (Stenbäck 2003:201 ff.). Dessa inslag hos den gropkeramiska 
kulturen har även tidigare påtalats av Wyszomirska i hennes studie av gropkera- 
misk figurplastik och gravskick (Wyszomirska 1984). På Kristianstadsslätten kan 
en liknande föreställningsvärld ha styrt landskapets nyttjande och hur det orga
niserades genom att t.ex. reglera ett säsongsmässigt nyttjande av vissa jakt- och 
fiskeplatser. Även om lämningarna vid Nymölla har ansetts vara mer permanen
ta boplatser (Nordqvist 2001:163), kan det inte uteslutas att tillfälliga jaktstatio
ner även förekommit. Genom upprepade vistelser och aktiviteter vid kusten er
hölls minnen av händelser och handlingar och mentala upplevelser av vissa plat
ser och av landskapet.

Det sociala landskapet på Kristianstadsslätten under slutet av MNA kan sam
manfattas som ett landskap i en pågående förändringsprocess. En process som av
satt materiella spår i landskapet. På Wetlandi antyder det arkeologiska materialet
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att grupper med delvis olika ekonomier och levnadssätt levt i närheten av varan
dra periodvis under neolitikum. Generellt kan de östra delarna av Wetlandi be
tecknas som en gropkeramisk bygd, medan området kring Fjälkinge mer präglas 
av material från trattbägarkultur. På Hunnebergslokalen finns dock, i den kera- 
miska traditionen, inslag som tyder på kontakter mellan dessa olika grupper (La
gergren, denna volym). Hunnebergsmaterialet antyder att en ackulturation ägt 
rum under sen MNA. Vissa likheter mellan dessa olika grupper, såväl på det so- 
cio-ekonomiska planet som i föreställningsvärlden, kan ha gett de nödvändiga 
förutsättningarna för en kultursammansmältning (Larsson 1989:68). De gropke- 
ramiska ledartefakterna kan betraktas som influenser och tecken på kontakter 
mellan olika grupper med mer eller mindre skilda kulturella och sociala traditio
ner. Det gropkeramiska samhällssystemet har föreslagits vara mer egalitärt och 
kan ha utgjort en lockelse för grupper som bröt sig ur det alltmer centraliserade 
samhällssystemet inom trattbägarkulturen (Andersson, denna volym). Kontakter 
mellan de sociala enheterna på Kristianstadsslätten har gradvis medfört att dessa 
kom att influera varandra, socialt, mentalt och ekonomiskt, och banat väg för 
samhällets utformning under MNB. Denna process var ett resultat av såväl de fy
siska som materiella omständigheterna och sociala och mentala faktorer som råd
de på Kristianstadsslätten. Dessa tillsammans skapade och gav förutsättning för 
den verklighet som människorna levde i och upplevde. I en ömsesidig relation mel
lan det verkliga och det abstrakta konstruerades och förändrades förutsättningar
na för produktionen av det sociala landskapet.

nya traditioner i förfädernas bygder

Fornlämningarna daterade till MNB eller stridsyxekultur är i princip samlade till 
de tidigare omnämnda bygderna och består främst av enstaka fynd, rituella ned- 
läggelser och gravar. Boplatserna är få och materialet från dessa är sparsamt. En 
källkritisk aspekt kring de lösfynd av ledartefakter som gjorts i studieområdet är 
att det inte går att fastställa om dessa fynd kommer från gravar, boplatser eller 
från rituella nedläggelser.

På Wetlandi utmärker sig speciellt Fjälkingområdet och östra kustområdet vid 
Trolle-Ljungby/Nymölla. Fjälkinge är den bygd med flest antal lämningar, däri
bland även gravar. Fornlämningarna ligger där mer geografiskt samlade än på öv
riga delar av Kristianstadsslätten. Liksom under slutet av MNA uppvisar forn
lämningarna en koncentration till området söder om Fjälkinge backe och till våt
marksområdet kring Hunneberget (fig. 39).

Från andra områden i Skåne har det konstaterats ytmässigt stora palissadan- 
läggningar daterade till perioden. Dessa har tolkats som en andra generation av 
centrala platser (Svensson 2004). Uppträdandet av dessa anläggningar tyder på en 
kontinuitet i traditionen med centrala platser. Även om Hunneberget inte är direkt
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Fig. 39. Karta över fornlämningar daterade till MNB i Fjälkingeområdet. 
Map of remains dated to MNB in the Fjälkinge area.

jämförbart med de konstruktionsmässigt annorlunda palissadanläggningarna 
kan platsen ha fortsatt att inneha en centralplatslikande funktion under delar av 
MNB. På Hunneberget kan dock en klar nedgång skönjas i de materiella lämning
arna och period MNB representeras av några enstaka keramikskärvor daterade 
till dess tidiga period.

Det finns, som nämnts ovan, få konstaterade och undersökta boplatslämning
ar från perioden och den generella bilden av dessa är att de materiella spåren är 
betydligt mer sparsamma än under tidigare perioder. Orsaken till varför boplats
lämningar i princip saknas har i tidigare forskning bl.a. förklarats med ett mobilt 
levnadssätt, åtminstone inledningsvis under perioden, med kortvariga läger utan 
markfasta konstruktioner (Larsson 1989:73). Avsaknaden av materiella lämning
ar skulle även kunna förklaras med en annan attityd till avfall och vad som läm
nas kvar på en plats (Andersson, denna volym). Det går inte heller att uteslutas att 
levnadssättet varierade under neolitikum inom skilda sociala enheter och inom 
olika geografiska områden samt att renodlade pastorala samhällen kan ha existe
rat parallellt med agrara grupper (Thomas 1999a:7 ff, Nordqvist 2001:182).
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Gravarna under MNB består av skelettgravar under flatmark. Förekomst av fyndma
terial daterat till MNB från megalitgravarna har tolkats som att begravningar även 
skett i de äldre monumenten (se t.ex. Malmer 1962, grav nr 20). Två gravplatser i stu
dieområdet har daterats till den äldre delen av MNB: en i Röetved och en i gånggrif- 
ten vid Östra Vram (Malmer 1962: grav nr 18, 19 &c 110). Gravarna vid Röetved 
ligger i ett område med få fynd från tidigare perioder. Detta skulle kunna tolkas 
som om nya innovationer sker i detta område, av grupper som har brutit sig ur de 
rådande sociala strukturerna i de befintliga bygderna. Förekomst av tidiga gravar 
på Kristianstadsslätten har emellertid föreslagits vara en indikation på att strids- 
yxekulturen här haft ett mer ohämmat innovationsförlopp än i övriga delar av 
Skåne (Larsson 1989:70). Närvaron av tidigt stridsyxematerial på Hunneberget 
skulle kunna tyda på kontakter med grupper som brutit sig ur det etablerade sam
hället. De kan också tyda på att stridsyxekulturen tidigt etableras i Fjälkingeom- 
rådet och att denna bygd snabbt upptog och påverkades av de nya materiella och 
socio-ekonomiska förändringarna. Avsaknaden av äldre gravar i detta område 
kan vara ett resultat av brister i det arkeologiska källmaterialet.

Övergången mellan MNA och MNB kan, som framgått ovan, betecknas som 
en period med omfattande förändringar inom samhället. Till följd av en rad sam
verkande faktorer, kopplade till ideologiska, religiösa och sociala aspekter, kom 
den sociala strukturen och samhället gradvis att omformas. Dessa omställningar i 
samhället kom att påverka såväl den materiella kulturen, som gravskick, boplatser, 
bosättningsmönster, synen på avfall samt en rad olika socio-ekonomiska aspekter 
(Larsson 1989, Nordqvist 2001, Malmer 2002, Andersson 2003). I tidigare forsk
ning har det föreslagits att den sociala strukturen kom att utvecklas från ett släkt- 
skapsbaserat system till ett mer individuellt prestationsbaserat samhällssystem 
inom stridsyxekulturen (Larsson 1989:70, Nordqvist 2001:181, 270 f, Andersson 
2003:286, Andersson, denna volym). Denna förändring bör även ha medfört för
ändringar i det sociala landskapet. Det behöver dock nödvändigtvis inte ha skett 
en snabb omställning och alltför stor förändring i hur det sociala landskapet ge
staltar sig. Vissa traditioner, som ansetts viktiga för den sociala strukturen och för 
förståelsen av världsordningen, kan dock ha bibehållits. Den materiella kulturens 
stilistiska kontinuitet har brutits i och med stridsyxekulturens etablerande på Kris
tianstadsslätten, men det fanns fortfarande en viss kontinuitet i det sociala land
skapets trialektik. Exempel på detta är de rituella nedläggelserna, där vissa rituel
la miljöer fortlever in i MNB. Ett annat exempel är aktiviteterna vid vissa gång- 
grifter. Att vissa traditioner lever kvar kan förklaras med att det funnits en vetskap 
om landskapet och dess historia och berättelser samt ett behov av att nyttja och be
vara dessa kunskaper. Den samhällsform som föreslås växa fram under MNB kan, 
trots ideologiska och sociala förändringar, ha velat återknyta till tidigare genera
tioner och dess traditioner. På så sätt har man stärkt rätten till området och fram
hållit en nyordning av maktförhållandena (Andersson, denna volym).
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I bygder som Fjälkinge, Skepparslöv, Råbelöv/Fjälkestad, längs Vramsån och vid 
Wetlandis östra kust fanns med stor sannolikhet förutsättningar för stridsyxekul- 
turen i form av en etablerad hävd av landskapet, traditioner och berättelser, samt 
ekonomiska och demografiska förutsättningar. Dessa förutsättningar har inte ut
gjort något hinder för omställningarna. De förändringar inom samhällena som 
sker under slutet av MNA och under MNB kan tolkas som orsakade av omställ
ningar inom redan etablerade grupper. Förändringarna ses som ett led i en process 
där grupper i samhället tog ställning emot det förgångna, genom att delvis bryta 
med tidigare traditioner (jfr Bradley 2002:11). Detta medförde en förändrad syn av 
hur förfäderna betraktades, av hur relationen till dessa manifesterades, och av den 
tidigare sociala ordningen. Detta innebär att förändringarna antas ha skett i byg
der med en lång kontinuitet, vilket stärks av att den geografiska fördelningen av 
fornlämningarna daterade till MNB väl överensstämmer med tidigare perioder. 
Det finns dock en viss tendens till att nya områden tas i bruk i det inre av landska
pet, men koncentrationen till de redan etablerade bygderna kvarstår. En kontinui
tet i de etablerade bygderna kan ses som att hävden av landskapet bibehållits. Den
na hävd skall inte enbart förknippas med ekonomiska aspekter av ett odlings- och 
beteslandskap, utan även med rätten till ett område och dess historia, som den ma
nifesteras genom sociala konstruktioner och mentala abstraktioner.

Nyttjandet av samma bygder, men även delvis samma platser i landskapet, ty
der på en historisk kunskap om tidigare generationer, om landskapet och dess sym
bolik. Om vi ansluter oss till uppfattningen att förändringarna vid övergången 
MNA/MNB sker inom de etablerade bygderna och inom befintliga sociala enheter 
vore det osannolikt att kunskapen om det förgångna helt föll i glömska. Aktivite
terna vid de tidigare generationernas gravmonument och rituella miljöer skedde 
inte utan vetskap om dessa platsers betydelse. Aktiviteterna må ha tagit andra for
mer och fyllts med andra betydelser och upplevelser, men en viss kosmologisk ord
ning, manifesterad i lämningarnas struktur i landskapet, verkar ha levt kvar. Ett 
exempel är fyndet av en båtyxa från Fjälkinge backe, som antyder att platsen inne
haft och tillskrivits speciella egenskaper. Ett annat exempel är stridsyxegravarna 
längs Vramsån som samtliga ligger placerade på norra sidan om ån. Ån kan, lik
som under tidigare perioder, ha uppfattats som en mental och social gräns. Det bör 
ha funnits ett behov av fasta punkter i tillvaron i den fysiska miljön, men framfö
rallt i det mentala och i det sociala landskapet även under MNB. Naturliga forma
tioner i form av urberg som Fjälkingebacke, Kjugekull och Balsberget, samt rituel
la miljöerna vid våtmarkerna och megalitgravarna kan ha utgjort viktiga sam
lingspunkter i tillvaron. De kan, tillsammans med platser av centralplatsliknande 
karaktär, som Hunneberget, varit viktiga samlingsplatser i landskapet för att bibe
hålla sociala strukturer och för att skapa relationer mellan olika individer och 
grupper. Det var på dessa platser som trialektiken mellan form, struktur och funk
tion ömsesidigt medverkade till det sociala landskapets produktion.
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summary
the mountain in the shadow of the hill

The Kristianstad plain in north-east Scania is a landscape characterized by large 
areas of lakes and numerous wetlands. The area can be described as a coastal 
landscape where the different phases of transgression and regression over the mil
lennia have led to major changes in the low-lying terrain.

In connection with the expansion of the E22 highway, an excavation was con
ducted in autumn 2002 at Hunneberget, a site with extensive remains from the 
Early and Middle Neolithic. Hunneberget is on an elevation a kilometre south of 
the village of Fjalkinge, in the shadow of the mountain called Fjälkinge Backe. 
Hunneberget, where the element berg can mean “mountain” or “rock”, is thus 
much lower than Fjalkinge Backe, where backe means “hill” or “slope”. In the 
landscape around Fjälkinge there are several megalithic graves, settlement sites, 
and ritual deposits from the Early and Middle Neolithic.

A background to the article is that the antiquities on the Kristianstad plain 
from the Early and Middle Neolithic have not previously been catalogued. Nor 
has there been any synthesis of the period in north-east Skåne. The site excavated 
on Hunneberget thus could not be placed in any archaeological context. The 
Mountain in the Shadow of the Hill focuses on the Early and Middle Neolithic 
period on the Kristianstad plain.

One standpoint was that the Early and Middle Neolithic remains on the plain 
were traces of a social landscape. A source of inspiration and a recurrent theme in 
the text has been Henri Lefebvre’s analytical method for studying how social spa
ces are created (Lefebvre 1991). This thesis is a study of the growth of the social 
landscape on the Kristianstad plain in the Early and Middle Neolithic. The ques
tions asked concern the following points:
• The growth of the social landscape on the Kristianstad plain in the Early and

Middle Neolithic.

• The trialectic of the social landscape: form, structure, and function.

The thesis concerns, in principle, three spatial levels: the Hunneberget site, its im
mediate vicinity around Fjälkinge, and the Kristianstad plain. The period treated 
ranges from the Early Neolithic up until Middle Neolithic B. The focus is mainly 
on the Funnel Beaker culture (TRB).

Based on the list, it can be observed that there are concentrations of sites in 
certain areas of the Kristianstad plain. These concentrations have been called 
settlement districts (bygder). There are tendencies to such districts at the start of 
the Early Neolithic, but they stand out more clearly at the end of the period and 
at the start of the Middle Neolithic. It is also in these settlement districts that the
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majority of the megalithic graves were built. The districts seem to persist at the 
end of MNA and during MNB.

A world-view and a cosmology has been suggested, in which the world, and 
also social space, was divided into three levels: the underworld, the earth, and the 
heavens. Between the overworld (the mountains), and the underworld (wetlands 
and water) were the plains of the earth, which both separated and united the hig
her and the lower. In the dissertation there is conscious focus on how this hypot
hetical division may have steered the way people perceived, structured, and used 
the landscape. The division also hints that there may have been boundaries bet
ween these different worlds. It has also been claimed that megalithic graves, and 
above all the ritual depositions, were structured according to these boundaries, 
which often coincided with natural phenomena in the terrain, such as wetlands, 
watercourses, or heights. The boundaries can be regarded as at once physical, 
mental, and social.

The social landscape was to undergo several changes and transformations 
during the Neolithic. This is particularly clear at Hunneberget. The first activiti
es of which we have evidence at Hunneberget were a burial, followed by a settle
ment at the start of the Early Neolithic. The activities at Hunneberget declined in 
the middle TRB. Towards the end of MNA it is suggested that the site acquired a 
function resembling a central place. This interpretation is based on factors such 
as the demarcated location of the site in the terrain and the timber circles which 
are unusual for Sweden.

Translation: Alan Crozier
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ANDERSSON



I denna bok har våra förhoppningar varit att belysa olika aspekter av det neolitiska 
samhället i en av den, för perioden, fornlämningsrikaste regionen i Skåne. Trots de 
många lämningarna har nordöstra Skåne inte varit föremål för lika omfattande 
forskningsinsatser som de neolitiska bygderna i södra och västra delarna av landska
pet. Även om enstaka platser undersökts och diskuterats har ingen sammanställning 
som behandlar traktens bebyggelse- och samhällsorganisationen som helhet tidiga
re gjorts (se Edring 2005). Att detta sjörika landskap var förhållandevis tätbefolkat 
under yngre stenålder kan konstateras genom att studera förekomsten av kända me
galitgravar, offerfynd och ytinventerade boplatser. En ofta använd spridningskarta 
återger fem megalitgravsområden kring Skånes kust (fig. 1), där just sjösystemet 
kring Hammarsjön och Ivösjön med Vramsån i Nordöstra Skåne utgör ett av dessa 
(Strömberg 1980, Karsten 1994, Tilley 1999, Andersson 2003, 2004a).

När vi genomförde våra arkeologiska undersökningar av den stora bo- och 
samlingsplatsen vid Hunneberget bekräftades bilden av att området bör ha varit 
en av neolitikums centrala bygder. Det visade sig på ett tidigt stadium att platsen 
redan under tidigneolitikum utgjort en större bosättning som hyst en befolkning 
troligen större än någon enstaka familj. Här fanns inslag av såväl boende som 
gravläggning och offerverksamhet. Under mellanneolitikum omvandlades platsen 
till en regional samlingspunkt, där de omfattande arkeologiska lämningarna 
skvallrar om att Hunneberget periodvis kan ha besökts av åtskilliga hundra per
soner. ”Kustslättens mötesplatser” har därför haft som målsättning att dels förstå 
Hunnebergets funktion och betydelse över tid men också att lyfta blicken till att 
omfatta neolitikum i hela regionen.

Syftet med denna avslutande artikel är tvåfaldig:
- De resultat som presenterats i artiklarna ovan ska införlivas med förhållanden 

i andra välundersökta skånska områden. Genomgången ger på så sätt också en 
bakgrund till den samhällsförändring som sker under mellanneolitikum.

- En stor del av studien ägnas åt de olika kulturella formerna under mellanneo
litikum. Under tidigneolitikum var trattbägarkulturen det allenarådande sam
hällssystemet medan det under mellanneolitikum existerade tre delvis olika 
materiella kulturer. Samtliga finns representerade i nordöstra Skåne och san
nolikt har de till delar samexisterat. Uppstod en kulturpluralism? Undersök
ningarna vid Hunneberget har gett möjlighet att belysa problematiken kring 
trattbägar-, stridsyxe- och gropkeramisk kultur.

vattenriket

De yttre förutsättningarna i regionen var under neolitikum delvis annorlunda än 
i de södra och västra delarna av Skåne. Dagens svagt böljande marker kring Ham
marsjön, Ivösjön, Oppmannasjön och Råbelövsjön låg under vatten och de höjder
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Fig.l. Skånska megalitgravsområden. 
Areas of megalithic graves in Skåne.

som nådde över vattenytan bildade ett öppet skärgårdslandskap (Gedda, denna 
volym). Det var ett vattenrike som skapade särskilda premisser för transporter 
och försörjning. Landskapet karakteriseras också av urbergsformationer som sä
kert har fungerat som riktmärken i slätt- och vattenlandskapet - och kanske som 
heliga platser. Människorna påverkades på flera plan av områdets specifika förut
sättningar (se Edring denna volym). Snarare än att vara en bakgrund för mänsk
ligt handlande har landskapet, en särskild innebörd i varje specifikt kulturhisto
riskt sammanhang och därmed också en dynamisk, meningsbärande roll i sam
verkan med de människor som lever i detta. Råmaterialsituationen var också 
annorlunda såtillvida att senon- och danienflintan som dominerar i Sydvästskåne 
inte förekommer inom detta område annat som importvara. Material till produk
tionen av redskap saknades dock inte då kristianstadsflintan fanns att tillgå i 
överflöd. De nordskånska bosättningarna innehåller ofta avsevärt mera flintma
terial, då i form av kristianstadsflinta, än i Sydvästskåne. Troligen delvis beroende
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på att det fordras mer råmaterial för att producera redskap i kristianstadsflinta 
(Knarrström, denna volym).

De samhällen som växte fram i Vätland och omgivande regioner gjorde det ut
ifrån detta områdes specifika villkor men även via interregionala kontakter. Mel
lan regioner överförs såväl varor och människor som tankar och idéer. Eftersom 
nordöstra Skåne inte utgör en isolerad enhet är det viktigt att regionen sätts in i 
ett större geografiskt perspektiv i avsikten att förstå den rumsliga spridningen av 
innovationer mellan samhällen och kulturer.

sociala gränser

Det arkeologiska kulturbegreppet kan och har också diskuterats och ifrågasatts 
(se Edring 2005). I denna artikel definieras en kultur som bestående av lokalsam
hällen vilka anser sig ha en gemensam identitet och vars verksamhet avsätter ma
teriella spår som skiljer sig från omgivande kulturer. Det handlar inte enbart om 
en geografisk begränsad grupp av boplatser med en karakteristisk materiell kul
tur utan om samhällen som delar de grundläggande underliggande strukturer 
som bestämmer ekonomi, social organisation och föreställningsvärld.

Problemet med att identifiera samhällets underliggande strukturer och den so
ciala organisationen är att dessa inte bestäms av naturmiljön. Samhällens kulturel
la och sociala form utformas inte i isolering och i huvudsak som en respons på de 
lokala ekologiska faktorerna. Detta synsätt är att förenkla kulturella skillnader. 
Under mellanneolitikum ser vi också att olika kulturella system och sociala rela
tioner existerar inom samma ekologiska rum, och inget kan förutsägas i sin helhet 
eller specifikt från de ekologiska villkoren. Landskapet är nämligen inte ”neutralt” 
utan ideologiskt konstruerat. Ett landområde har en lång utveckling, där flera på 
varandra följande episoder har lämnat sina spår. Tidigare mänskliga aktiviteter 
finns representerade i landskapet såtillvida att olika platser - naturformationer el
ler artificiellt uppförda - är välkända och återkallar forna händelser. Platserna och 
landskapsrummen är nedärvda i det sociala och individuella minnet. I småskaliga 
samhällen är geografisk kunskap baserad på generationers ackumulerade observa
tioner. De utgör normer som guidar människorna i det årliga bruket av landska
pets alla delar (Bradley 1993, Allison 1999). Kultur och kulturell identitet, är båda 
resultatet av denna process och mediet som för den vidare (Ingold 1993). Det kan 
således inte finnas strukturer som är allmänna för alla samhällen, utan varje struk
tur är begränsad både i tid och i rum (Giddens 1984).

Det ska också fastställas att förhistoriska kulturella grupperingar sällan haft 
klart definierade gränser - varken geografiska eller mentala - även om de kan as
socieras till ett bestämt område (Giddens 1984:163). Fredrik Barth utvecklar i en 
inflytelserik artikel hur den etniska gruppen definieras genom sina förhållanden 
till andra grupper (Barth 1969). Antaganden om att samhällen vidmakthåller sin
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kultur genom att negligera sina grannar ska ifrågasättas. Även om distinktioner 
mellan samhällen med olika kulturell identitet mer eller mindre alltid existerar 
finns ständigt ett gränsöverskridande flöde av varor, idéer och människor. Existen
sen av kulturella grupperingar bygger därför till delar på förekomsten av externa 
relationer såtillvida att en intern identitet delvis skapas genom kontakter med andra 
grupper. De särdrag som karakteriserar gruppen reglerar samtidigt relationen till 
andra kulturer. Hur den egna gruppens identitet upprätthålls beror på utformning
en av de existerande sociala gränserna - även om gränserna även kan ha en territo
riell betydelse (Barth 1969). Ett samhälle är nämligen en komplex organisation av 
sociala relationer och handlingar. Två personer som tillhör samma samhälle med 
gemensam kulturell identitet delar värderingar och normer. Detta medför att de 
kan utvidga sin relation till att gälla alla former av samhälliga aktiviteter. När två 
personer från skilda kulturer möts, uppstår däremot begränsningar i samspelet 
dem emellan. Interaktionen inskränks till områden där det finns gemensam förstå
else och ömsesidiga intressen. Inbyggt i de sociala gränserna finns regler för kon
takt mellan olika kulturer och de består som enheter bara om de markerar skillna
der i beteende, dvs. framhäver sina kulturella skillnader. När personer från olika 
samhällen med skilda kulturella identiteter interagerar kan man förvänta sig att av
vikelser reduceras, eftersom interaktionen både kräver och genererar överensstäm
melse mellan koder och värderingar. Det finns således i samhället strukturerade 
regler för hur interaktionen ska idkas så att de kulturella särdragen bevaras. Följs 
dessa regler hotas inte de samhälleliga grundläggande normsystemen. Den kultu
rella identiteten innebär en rad av begränsningar på individernas handlingsutrym
me. Inom samhället definieras en persons status och sociala roll. Rollerna måste 
vara standardiserade för att interaktion mellan olika kulturella grupper ska funge
ra. Med andra ord måste organisationen inom varje grupp vara socialt stabil såtill
vida att de sociala olikheter som existerar kan vidmakthållas trots kontakter med 
andra grupper. När dessa förhållanden råder kan varaktiga förhållanden till andra 
kulturella grupper upprätthållas, vilka blir som en naturlig del av omgivningen. 
Den del av samhällssektorn som hanterar interaktionen med andra samhällen ex
ploateras medan andra delar av gruppens aktiviteter inte berörs (Barth 1969). Hur 
mottaglig en kultur är för impulser utifrån beror således på den inre organisatio
nens stabilitet. Detta resonemang är angeläget inte minst för förståelsen av de mel- 
lanneolitiska kulturmötena som diskuteras längre fram i denna artikel men även i 
förståelsen av hur en neolitisk kultur växte fram i Sydskandinavien.

ett samhällssystem
Det första neolitiska samhällssystemet i Sydskandinavien brukar kallas för tratt- 
bägarkultur. Under neolitikums första faser var det också den enda kulturen i 
denna region.
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Trots att relationerna med kontinentala jordbrukande grupper i söder uppenbart 
varit betydande vidmakthöll människorna i Sydskandinavien länge sin fångsteko
nomi. Det senmesolitiska samhället, dvs. erteböllekulturen, karakteriserades up
penbarligen av ”seglivade” strukturer. Neolitiseringen infann sig långt senare här 
än på kontinenten och övergången tycks ha varit långdragen och tämligen odra
matisk. Flertalet forskare har menat att de ekonomiska villkoren i Sydskandina
vien under det femte årtusendet f. Kr. var så gynnsamma att en övergång till fö- 
doproducerande livsstil inte var nödvändig (t.ex. Rowley-Conwy 1983, 1984, 
1985, Zvelebil & Conwy 1984). Det är förmodligen så att det senmesolitiska 
samhället var ett samfund i balans där växelspelet mellan den sociala organisatio
nen, ekologin och kosmologin harmonierade (jfr Tilley 1996:68f). Flera belägg 
finns för att befolkningarna under senmesolitikum i delar av Skåne övergick till 
ett alltmer bofast liv. Kustnära platser som Tågerup, Skateholm och Löddesborg 
har tolkats som mera varaktiga boplatser, möjligen helårsbosättningar. Med de 
rikhaltiga näringsformer som använts vid kusten kan människor här ha funnit 
möjligheter att bosätta sig permanent. Det bofasta liv som tycks ha inletts under 
senmesolitikum vid kusten verkar ha fortsatt in i tidigneolitikum. Detta gav plat
serna en symbolisk och känslomässig betydelse som på flera håll manifesterats 
med gravläggningar invid bosättningen, t.ex. vid Skateholm, Tågerup och Sax
torp (Jennbert 1984, Larsson, L. 1988, Karsten & Knarrström 2003, Andersson 
2004a). De uråldriga strukturella principerna upprätthölls och reproducerades 
ständigt, såväl i det dagliga förvärvet som genom särskilda högtider. Husen och 
gravarna på boplatserna kan ses som delar av denna process och ritual att konso
lidera den sociala organisationen. Förfädersandarna hade troligen en fortsatt roll 
att spela genom att de fungerade som domare i hur det dagliga livet skulle fortgå 
och här fungerade samhällets äldre som den förmedlande länken och förde kun
skapen vidare till de yngre. Detta synsätt - som vi känner från flera etnografiska 
paralleller (Meillassoux 1972, 1981) - kan inom det senmesolitiska samhället ha 
fungerat till att legitimera de rådande sociala relationerna. Andarnas välvilja och 
samhällets fortbestånd tryggades genom återkommande, bestämda begravnings
ritualer som styrdes av samhällstoppens ledande personer (Andersson 2003). Spå
ren av dessa ritualer skönjer vi på de stora senmesolitiska boplatserna som Tå
gerup, Skateholm och Löddesborg (Jennbert 1984, Larsson, L. 1988, Karsten & 
Knarrström 2003, Andersson 2004a). Ett bevarande av tillstånden sker genom 
synnerligen aktiva handlingar och dessa förhållanden fungerade under senmeso
litikum i Sydskandinavien (Andersson 2003).

Trots ”seghet” i samhällets strukturella principer tycks förändring ändå vara 
något som alltid finns även om vi inte alltid noterar det. Vi väljer förändring fram
för oförändring för att undvika mättnadsprocesser i vår vardag (Asplund 1967, 
Nilsson 2001:69f). Grunden till omdaning finns alltid närvarande inom gruppen 
eftersom det råder konstanta motsättningar inom de sociala relationerna som kan
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leda till förändring. Hur allvarliga motsättningarna blir är beroende på de särskil
da relationer som råder mellan individerna, ifall en fraktion inom gruppen utövar 
dominans över en annan (Giddens 1984:258f). Transformeringen av samhället 
vid övergången senmesolitikum till tidigneolitikum var emellertid en långsam 
process, Genom en mera bofast livsföring hade de praktiska förutsättningarna 
skapats för dessa kustbundna människor att anamma jordbruk och boskapssköt
sel. Det behövdes ”bara” att den mentala delen av samhället var redo.

Spänningar inom det sydskandinaviska senmesolitiska samhället kom att un
derlätta för de nya tankarna att vinna intrång. Relationen mellan individen och 
resten av samhället blev nämligen under senmesolitikum efterhand alltmer spänd. 
Med större bofasthet ökade så småningom befolkningen och därmed också den 
sociala enheten. Komplexiteten i de sociala relationerna tilltog med ökat mot
stånd mellan gruppens individer som följd. Behovet av att hävda platstillhörighet 
intensifierades och makten hos de (äldre) som innehade den sociala kontrollen, le
darna av ritualen, tilltog. Detta resulterade i att den följande generationen bok
stavligt talat levde på den tidigare generationens arbete. Resultatet blev en struk
tur där ensidiga beroendeband och förpliktelser uppstod för de yngre gentemot de 
äldre. En oundviklig följd av uppkomsten av ett socialt differentierat samhälle är 
ökad social medvetenhet och misstänksamhet mot kollektiva processer. Då med
vetandet om det nya sociala tvånget växte blev den sociala kontrollen också mera 
sårbar. Det urgamla normsystemet, de underliggande strukturerna, förändrades 
(Andersson 2003). Kanske är det detta som vi ser under tidigneolitikums inled
ningsskede - missnöje med de sociala rollerna som så småningom leder till för
ändring av de sociala gränserna. På så sätt kunde nya idéer och föreställningar få 
fäste i samhället under övergången senmesolitikum till tidigneolitikum. Ett nytt 
ideologiskt koncept kom efterhand att medföra nya uppfattningar kring tid och 
rum samt omvandla samhällets maktstrukturer. Det var emellertid ingen plötslig 
händelse. De kontakter som upprätthölls med populationer på kontinenten som 
anammat odling och boskapsskötsel, fungerade som en katalysator där idéer och 
tankar obevekligen spreds tillsammans med utbytesvaror. Keramikhantverket är 
ett tydligt bevis för att de senmesolitiska grupperna i Sydskandinavien stod i kon
takt med kontinentala populationer. Benfynd av tamboskap i lager som troligen 
kan dateras till senmesolitisk tid vid Löddesborg (Jennbert 1984:90f) och avtryck 
av sädeskorn i erteböllekeramik vid Löddesborg och Vik (Jennbert 1999) är ytter
ligare tecken på tidiga förbindelser söderut inom dessa områden.

De flesta forskare är överens om att jordbruk i någon form bedrevs i Sydskan
dinavien först från omkring 5000 BP (3900 kal. bc.) (Kristiansen 1988, Hodder 
1990, Welinder 1998) även om odling i liten skala kan ha förekommit redan under 
senmesolitisk tid (Jennbert 1984). Det var inte ett fullständigt ”neolitiskt koncept” 
som anlände till Sydskandinavien utan olika intryck från kontinenten, vars mening 
mottogs och omvandlades på skilda sätt inom Sydskandinaviens olika regioner.
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Dock var det en likartad materiell kultur som anammades vilket bör ses som ett 
uttryck för en likartad och enhetlig identitetsuppfattning - kallad trattbägarkul- 
tur (Andersson 2003). Som vi sett förefaller det som att de neolitiska inslagen 
först nådde de stora bosättningarna vid de södra och västra delarna av landska
pet.

Även vad det gäller gravmonument tycks de första uppföras i dessa områden. 
Dateringen av de skånska långhögarna är osäker men det anas en tendens att de 
äldsta finns i Malmöområdet och sydvästra Skåne (Rudebeck 5c Ödman 2000, 
Larsson, L. 2002). I Nordostskåne finns ännu inga säkert dokumenterade långhö
gar överhuvudtaget.

Även om den ekonomiska betydelsen av neolitiseringen under periodens inled
ningsskede förmodligen var begränsad kom förändringen så småningom att få 
djupgående följder för samhället. Landskapet omvandlades på ett sätt som saknar 
motstycke under tidigare perioder. Ytor ämnade för odling och boskap röjdes och 
jämnades av kring bosättningen. Interaktionen mellan en ökad bofasthet och en 
delvis födoproducerande livsstil innebar att en del av de kustnära bosättningarna 
växte och i vissa fall bildade små byar. Inte minst genom de senaste årens arkeo
logiska undersökningar, i samband med Västkustbanans utbyggnad, har kunska
pen om de tidig- och mellanneolitiska bosättningar utökats (Andersson 2003, 
Svensson 2003). På Dagstorp i Västskåne har resterna av ca 15 huskonstruktioner 
från äldre och mellersta trattbägarkultur dokumenterats. Antalet hus är det störs
ta från denna tidsperiod i Sverige som hittills påvisats på en plats. Under vissa pe
rioder under tidig- och mellanneolitikum har bebyggelsen på platsen bildat en 
mindre by. Som störst tycks bosättningen varit under tidig mellanneolitikum. En 
annan större bosättning är den tidigneolitiska boplatsen Saxtorp i Västskåne. 
Här kunde arkeologerna inom en yta av ca 15 000 m2 konstatera samtida läm
ningar av hus, brunnar och flatmarksgravar. Dagstorp och Saxtorp har bebotts av 
grupper större än enstaka familjer, kanske en hel släktskapsgrupp. Det ska också 
poängteras att trots de stora undersökningsytorna har ändå bara delar av boplat
serna undersökts. Boplatsstorleken visar att utrymme krävts för olika aktiviteter 
och att en successiv utbyggnad försiggått. De stora bosättningarna var nämligen 
inte bara platser för boende utan här försiggick även begravningar och offercere
monier vilket innebar att större ytor togs i anspråk (Lagergren-Olsson 5c Linde- 
roth 2000, Artursson m.fl. 2003, Andersson 2003, 2004a, 2004b).

I likhet med övriga Skåne är den tidigneolitiska bebyggelsen i Nordostskåne 
koncentrerad till kusten. Benägenheten att lokalisera sin bebyggelse till havet, 
speciellt till havsvikar och laguner, var stark. Kustlokalerna - i mötet mellan land 
och vatten, skogen och det öppna havet - har tilltalat befolkningarna. I en miljö 
där inlandet präglades av slutna ädellövsskogar upprätthölls förmodligen trans
porter, säsongsförflyttningar och sociala kontakter via vattendrag och hav. Hun
neberget är ett belägg för att stora bosättningar existerade även i Nordostskåne
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under tidigneolitikum. Det arkeologiska materialet härifrån tyder dock på att eta
bleringen inte skett under allra tidigaste neolitikum som fallet varit i västra och 
södra Skåne. Lämningarna från tidigneolitikum utgörs här av hus, hyddor, offer- 
nedläggelser, en grav och fyndrika kulturlager (Balic & Edring 2003). Det är inte 
troligt att alla lämningarna är samtida (Edring, denna volym) men närvaron av 
olika funktioner visar på en komplexitet vida större än för en ordinär bosätt
ning.

I Skåne är få tidigneolitiska jaktboplatser kända. En av de få säkra är belägen 
i de nordöstra delarna, nämligen Nymölla III. De osteologiska lämningarna här 
visar att jakt och de marina näringarna utgjort gruppens ekonomiska bas (Wys- 
zomirska 1988). Huruvida platsen är att betrakta som en huvudbosättning eller 
säsongbetonad jakt- och fiskelokal är osäkert men platsen visar att fångstekono
min har varit betydande, åtminstone i denna del av Skåne, även under neolitikum. 
Att så få jaktplatser är kända kan delvis bero på det begränsade osteologiska ma
terialet som berättar om människornas ekonomi. Sannolikt är emellertid att fler
talet av de stora bosättningarna vid syd och västkusten efterhand till viss del 
anammat odling och boskapsskötsel även i den dagliga försörjningen. Det före
kommande osteologiska materialet från bas- eller huvudbosättningar karaktäri
seras nämligen av en stor andel husdjur och lite vilt. Bland de dokumenterade 
tamdjuren i södra Sverige står nötkreatur och svin för den största andelen. Får el
ler get är sällsynt i materialet. Hunneberget som utifrån förekomst av bland annat 
huslämningar och gravar kan kategoriseras som en huvudbosättning har också en 
större andel husdjur och mindre andel vilt (Magnell, denna volym). Det ska ändå 
poängteras att andelen vilt ifrån Hunneberget är betydligt högre än i benmateri
alet från Syd- och Västskåne. Det finns alltså anledning att anta att förhållandet 
mellan djurhållningen och jakten vid Hunneberget skiljt sig från den vid huvud
bosättningar i västra och södra Skåne.

Det känns rimligt att betrakta Nordöstra Skåne som en av de skånska kärn- 
bygderna redan under tidigneolitikum. Här finns såväl bosättningar som offer
platser och gravar (Edring, denna volym) samt en materiell kultur som kan härle
das till trattbägarkultur. Eventuellt kan vissa skillnader skönjas gentemot förhål
landena i västra och södra Skåne. Indikationer finns att jakt och fiske haft större 
betydelse i Nordostskåne än inom de andra kustnära neolitiska centralbygderna. 
Detta kan naturligtvis bero på att ekologin var gynnsam för jakt och fiske vid 
skärgårdslandskapet men också att den neolitiska ekonomin hade ”svårare” att 
etablera sig här. Det uppförs inte heller några långhögar i nordöstra Skåne under 
tidigneolitikums inledningsskede. De första gravmonumenten här tycks vara me
galitgravar vilka traditionellt anses ha uppförts i slutet av tidigneolitikum (An
dersson 2003). Samhället i nordöstra Skåne har möjligen präglats av starka tradi
tioner och underliggande strukturer som fördröjt åtminstone en del av de neolitis
ka innovationerna.
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Varför tycks vissa ”neolitiska element” etablera sig tidigare i Sydvästskåne än i 
nordost? För att besvara denna fråga måste olika fornlämningstyper studeras. 
Långhögarna i Malmö ligger i anslutning till primära flintförekomster och inte 
långt från flintgruvorna i Ängdala där flintutvinning påvisats redan under tidig- 
neolitikums inledningsskede (Rudebeck 1994). Brytning av flinta i djupa gruv
schakt innebar, i likhet med uppförande av monument, att landskapet omvandla
des. Det ingrepp i naturen, som gruvdriften innebar, inkräktade därför såväl i de 
levandes som i förfädernas värld och var en ”riskabel” handling som säkert åtfölj
des av speciella ritualer. De samhällen som figurerade inom dessa områden förfo
gade över ytterligare en dimension i sin organisation. Uppfattningen om att flinta 
hämtad från djupa gruvschakt förfogar över särskilda egenskaper utöver de rent 
fysiska gav råmaterialet en speciell exklusivitet. Färdighet i gruvdrift och flinttek
nologi gav därför auktoritet till en lokal expertis inom dessa områden vilket bi
drog till att en social hierarki kan ha blivit tydligare här än i andra regioner. Flin
tan som råmaterial har cirkulerat mellan olika samhällen och det är möjligt att 
dessa regioner genom avyttring av flinta tidigt upprättade långväga kontakter - 
även söderut till de kontinentala jordbrukskulturerna. Den växande sociala kom
plexiteten tillsammans med de vidsträckta kontakterna med grupper på kontinen
ten ledde till att uppkomsten av ”neolitiska maktmonument” som långhögen eta
blerades tidigare inom vissa flintrika områden i Sydskandinavien. Dessa grupper 
anammade således traditionen att bygga gravmonument bland annat som ett led 
i att hävda rätten till ett visst landområde och dess resurser. Gruvområden kan ha 
fungerat som centra varifrån ”neolitiska innovationerna” förts vidare till andra 
delar av Sydskandinavien.

Under senare delen av tidigneolitikum och i övergången till mellanneolitikum 
märks inom Skånes kustområden i flera avseende förändringar i samhället. Mel
lersta trattbägarkultur kännetecknas av att bebyggelsen expanderar och i vissa 
fall bildas mindre byar. Fasta bygder etableras och utöver bosättningarna blir an
dra typer av platser med särskild innebörd och funktion ett nytt inslag i landska
pet. Det är under tidigneolitikums andra hälft som megalitgravar börjar uppfö
ras. Med sin monumentalitet kom dessa gravar att påverka landskapsbilden. Kult- 
och offerplatser med nedläggelser i våtmarker ökar markant. Landskapet tycks ha 
delats in i enlighet med socialt definierade kategorier som innebar att särskilda so
ciala, ekonomiska, eller andliga aktiviteter skedde vid speciella tidpunkter och på 
bestämda platser. Begravningar, offernedläggelser, odling, boskapsskötsel, jakt 
osv. var alla handlingar som hade sin givna, särskilda plats. En del av dessa akti
viteter var knutna till boplatsen medan andra var utlokaliserade i landskapet. 
Även inom den materiella kulturen sker förändringar med bl.a. uppkomsten av en 
ny yxform - den tunnackiga yxan - och ett keramikmaterial med alltmer varie
rande kärlformer och orneringskombinationer. Det är troligen också under denna 
period som de första föremålen av metall tycks cirkulera. Denna mellersta fas
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utgör trattbägarkulturens höjdpunkt där triaden mellan boplatser, megalitgravar 
och offerplatser garanterade samhällets stabilitet - perioden som föregick upplös
ningen och de ”nya kulturernas” ankomst i området (Andersson 2004b).

De samhällen som växte fram i nordöstra Skåne kom så småningom att, i lik
het med andra skånska kustområden, utveckla den komplexiteten som emanera
de megalitgravstraditionen. Bebyggelsen expanderar - antalet bo- och offerplatser 
ökar samt megalitgravar uppförs (Edring, denna volym). Det är påtagligt att grav
monumenten i Skåne koncentrerar sig till de områden som varit befolkningstä- 
tast, där vi har de flesta och tydligaste övriga neolitiska bebyggelselämningarna - 
som i Nordostskåne. I mellersta och nordligaste delarna av landskapet är megalit
gravarna få eller saknas helt. Det är sannolikt så att en relativt stor befolkning var 
en av förutsättningarna för att den sociala och ideologiska miljö skulle uppstå 
som gav upphov till uppförandet av dessa monument (Andersson 2004a). De se
naste årens undersökningar i samband med E4: ans utbyggnad i norra Skåne vi
sar på neolitiska grupper med ett delvis annorlunda levnadssätt. Här fanns min
dre boplatser och en ekonomi till stora delar baserad på jakt och insamling. Be
folkningen har varit begränsad till antalet och behovet att uppföra megalitgravar 
uppstod inte. De rituella aktiviteterna förlädes sannolikt till bosättningarna 
(Knarrström, B. Manus).

Under mellersta trattbägarkultur upphör Hunneberget att fungera som bosätt
ning för att under den yngre trattbägarfasen användas som samlingsplats (Edring, 
denna volym). Att platsen inte besöks under denna mellanfas kan möjligen paral- 
lelliseras med förhållandena i andra delar av Skåne. I västra Skåne har det visat 
sig att kustbosättningarna förlorar i betydelse under senare delen av tidigneoliti- 
kum. Antalet boplatser ökar och alla delar av landskapet, såväl kust- som in- 
landsmiljöer, tas i anspråk på ett helt nytt sätt. Det är inte så att kustlokalerna 
överges under slutet av tidigneolitikum. Det verkar emellertid som om det sena ti- 
digneolitiska och tidigt mellanneolitiska inslaget på flera av kustplatserna är täm
ligen begränsat. De används men har förlorat sin centrala betydelse (Andersson 
2003). Kanske förlorar också Hunneberget sin betydelse under en tid då bygder 
etableras. Närliggande bosättningar och megalitgravar från perioden vittnar dock 
om att området fortfarande är betydelsefullt (Edring, denna volym).

den nordostskånska mötesplatsen

Under trattbägarkulturens slutfas tycks det som om tre skilda materiella kulturer 
delvis existerade parallellt i Sydskandinavien vilket komplicerar fornlämningsbil- 
den. Förutom trattbägarkulturen framträder stridsyxekulturen, också den över 
hela Skåne men med tyngdpunkten i trattbägarkulturens kärnområden. Stridsyx- 
ekultur eller snörkeramisk kultur är ofta använda samlingsbeteckningar på de 
grupper, med besläktade kulturella drag, som befolkade ett mycket stort område
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i Europa, från dess västligaste delar till trakterna vid Svarta havet (Malmer 1962). 
Den tredje gruppen i Skåne under denna tid utgörs av gropkeramisk kultur, som i 
sin typiska östersjöutformning endast är företrädd i de nordöstra delarna av land
skapet. Dessutom finns talrika fyndplatser, vilka representerar blandformer mel
lan trattbägarkultur och gropkeramisk kultur, både inom trattbägarkulturens 
kärnområden och i nordvästra Skåne (Svensson 2004).

Ur ett forskningshistoriskt perspektiv kan det konstateras att relationerna mel
lan de olika komplexen har tolkats i såväl kronologiska som ekonomiska och/el
ler sociala termer. Förekomsten av tre olika materiella kulturer, som sannolikt 
delvis är samtida, leder naturligtvis till frågor rörande social och ekonomisk orga
nisation. Representerar de nya materiella inslagen (stridsyxe- respektive gropke
ramisk kultur) invandrande folk med delvis annorlunda traditioner? Kan skillna
derna förklaras genom att det är olika kulturella grupperingar som därtill haft till 
en del skilda försörjningsstrategier - jakt och fiske respektive jordbruk och bo
skapsskötsel? Eller är de materiella skillnaderna endast en återspegling av ett och 
samma folks olika aktiviteter?

Genom undersökningarna utmed E22: an gavs åter möjligheten att belysa det
ta heta och omdebatterat ämne - förhållandet mellan de tre materiella kulturer
na: trattbägarkultur, stridsyxekultur och gropkeramisk kultur. Hunneberget, som 
fungerat som en samlingsplats under yngre trattbägarkultur, innehöll även ett be
gränsat keramikmaterial som kan placeras i stridsyxekultur respektive gropkera
misk kultur. Som framgått i tidigare artiklar i denna volym finns indikationer på 
att denna keramik kan vara samtida med trattbägarmaterialet på platsen (Lager
gren, denna volym). Har platsen utgjort en knutpunkt för möten mellan befolknings
folkgrupper tillhörande de olika kulturtraditionerna?

I diskussionen kring de mellanneolitiska kulturmötena är det nödvändigt att 
göra en tillbakablick på den gradvisa förändring som sker inom trattbägarkultu- 
ren under mellanneolitikum. Vad hände med kulturens sociala gränser? Vad gjor
de samhället mottagligt för yttre påverkan?

Samhällets institutioner tycks kulminera under mellersta trattbägarkultur. 
Under tidig mellanneolitikum betonas ritualer i anslutning till gånggrifterna allt
mera och rikt dekorerad keramik - som troligen markerat grupptillhörighet (Til
ley 1996) - ingår som en viktig beståndsdel. Detta tycks vara ett uttryck för att 
den kollektiva ritualens betydelse ökade. Gånggriften med den trånga passagen 
låter oss förstå att tillträdet till det ”heligaste rummet” endast var avsett för en li
ten exklusiv skara (fig. 2). Den ledande eliten gjorde alltmer anspråk på sakral 
kontroll och därmed också till social och ekonomisk styrning. Sociala konventio
ner, rollförväntningar och fördelningen av roller och statuspositioner bidrog till 
systematiska maktskillnader. De ojämlika förhållandena doldes genom en ideolo
gi där det kollektiva framhävdes och där känslan av samhörighet skulle stärkas 
(Andersson 2003).
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Fig. 2. Passagen till gånggriften vid Gillhög. Foto Thomas Hansson. 
The passage in the passage grave of Gillhög.
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Under senare delen av MNA (yngre trattbägarkultur) finns i det arkeologiska ma
terialet flera indikationer på ett brott. En punkt var nådd då politiken att produ
cera det överskott som krävdes för att sköta ceremonierna var alltför påfrestande. 
Uppväckt medvetande om det sociala tvånget skapade en explosiv situation som 
slutligen ledde till samhällssplittring. Bebyggelsen söndrades och en viss dragning 
mot kustområdena märks så småningom. Gemensamma ritualer i anslutning till 
megalitgravar fick också en allt mindre betydelse. Mängden keramik vid de skån
ska megalitgravarna från periodens slutfas är obetydlig jämfört med tidigare fa
ser av trattbägarkultur (Hårdh 1990) - så även vid de undersökta gånggrifterna 
vid Fjälkinge norr om Hunneberget (Bagge & Kaelas 1952). Under slutskedet av 
MNA (IV-V) och även under MNB tycks det som om det främst är flintyxan som 
deponerats vid megalitgravarna. Det är trots allt, jämfört med keramikmaterialet, 
ett mera begränsat deponerande, kanske av mera privat karaktär. Den tidigare 
påtagliga känslan av att ingå i en stark gruppgemenskap tycks ha minskat. Det är 
tydligt att den äldre sociala och ekonomiska organisationen avbröts och lämnade 
öppet för nya former och maktrelationer. De inre spänningarna i samhället hade 
blivit för stora (Andersson 2003). Statuspositioner som är bestämmande för de 
sociala relationerna ändrades. En situation uppstod då samhällets strukturerade 
regler för individens sociala roll omvandlades och därmed också interaktionen 
med andra kulturer. Den sociala stabilitet existerade inte längre där kulturens 
identitet bevarades i harmoni med andra grupper. Efterhand som det traditionel
la trattbägarsamhället förändrades inifrån försvagades därför de sociala gränser
na och motagligheten för influenser utifrån ökade.

Det är också tydligt att element från gropkeramisk kultur gör sitt intåg i de om
råden som tidigare uteslutande kännetecknats av klassisk trattbägarkultur (Carls
son 1998:48). Flintinventariet vid bosättningarna längs efter kusten antar tydliga 
gropkeramiska influenser och i keramikmaterialet märks delvis andra kärlformer 
och ornamentikmonster. I Skåne och Danmark talas det numera oftast om flera va
rianter av sen trattbägarkultur och/eller gropkeramisk kultur (jfr Edenmo m.fl. 
1997). Flera keramikstilar från yngre trattbägarkultur med delvis olika geografisk 
utbredning har påträffats i Danmark. Den av Ebbesen definierade MNA IVb stilen 
är framför allt koncentrerad till södra Själland (Ebbesen 1975:136) medan MNA 
V/Valby-keramiken har sin huvudsakliga utbredning inom de östra och norra de
larna av Jylland samt de nordvästra delarna Själland (Davidsen 1978:11). På Born
holm har ett antal platser dokumenterats med keramik som kan parallelliseras med 
det danska MNA V men som även visar upp gemensamma drag med skånsk tratt- 
bägarkeramik (Nielsen & Nielsen 1985). Delvis samtidigt med dessa grupper före
kommer lokaler, som t.ex. Kainsbakke och Kirial Bro på nordöstra Jylland, med 
ett fyndmaterial som bär influenser från den gropkeramiska kulturen (Rasmussen 
1984). För den sydsvenska gropkeramiska kulturen har Wyszomirska föreslagit en 
indelning i två varianter koncentrerade till nordvästra/västra Skåne respektive
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Fig. 3. Gropkeramiska bo- och grav
platser i Nordost Skåne och västra Ble
kinge.
Pitted Ware sites in north-east Skåne 
and Blekinge.

Siretorp

Hunnebergeto

nordöstra Skåne/Blekinge. Det förstnämnda området ansluter till de danska och 
västsvenska områdena med flintartefakter som cylindriska spånblock och spånpil- 
spetsar av typerna A, B och C. I Skåne kallas denna variant ibland för Stäviegrup- 
pen efter lokalen vid Stävie (Larsson, L. 1989, Andersson 2003). Den nordöstra re
gionen kännetecknas av samhörighet med östsvensk gropkeramisk kultur, främst i 
fråga om gravskick, keramik och lerfigurer (Wyszomirska 1986a, 1988).
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Variationer i keramikstilar mellan olika regioner och lokaler tror jag kan indike
ra framväxten av mera självständiga grupper som markerat sin gruppidentitet. 
Det är ett tecken på att trattbägarkulturen inte längre var det al lenarådande och 
sammanhängande samhällssystemet i Sydskandinavien.

De gropkeramiska platserna i Nordöstskåne och Blekinge är, i likhet med så
dana på andra håll i landet, främst koncentrerade till kustområdena (fig. 3) och 
till de stora sjöområdena, kring Skräbeåns och Helgeånsmynningar och i trakten 
av Råbelöv (Edring, denna volym). Det är framför allt de stora boplatserna vid 
Nymölla och Siretorp som diskuterats i samband med den gropkeramiska kultu
ren inom detta område (Bagge 8c Kjellmark 1939, Hagelqvist 8c Widenborg 1977, 
Wyszomirska 1986a, 1988).

Bosättnings- och gravkomplexen vid Nymölla ligger där Skräbeån mynnar i 
Hanöbukten och utgörs av tre utgrävningslokaler, Nymölla I, II och III. Åtmins
tone Nymölla I och II, som låg med ett avstånd på 85 meter från varandra, har 
troligen tillhört en och samma bosättning. Det osteologiska materialet visar att 
fiske och sälfångst varit viktiga inslag i näringen. Förmodligen har även svinsköt
sel varit betydande. De enda anläggningarna som dokumenterades var några få 
härdar och gravar. Wyszomirska menar att Nymöllakomplexet utgjort en basbo
sättning vilken fungerat tillsammans med mindre, temporära platser utmed nord
östra Skånes och Blekinges kust. 14C-dateringarna vid Nymölla spretar och om
fattar spannet 4700-3900 BP. (1986a, 1988).

Omkring 8 kilometer öster om Nymölla ligger Siretorp på Listerlandet. Bo
platsområdet låg under neolitisk tid på en halvö. På platsen finns material från så
väl den tidigneolitiska trattbägarkulturen som den mellanneolitiska gropkeramis
ka kulturen. En mindre mängd av erteböllekeramik har också identifierats. Det 
osteologiska materialet visar att sälfångst varit betydande men med inslag av gris, 
nötkreatur och får/get (Bagge 8c Kjellmark 1939). Även på Siretorp har gravan
läggningar dokumenterats.

Vid de arkeologiska undersökningarna på Hunneberget kunde ett mindre an
tal keramikskärvor identifieras som ”gropkeramiska” i den mån att för kulturen 
typiska dekorelement var representerade på skärvorna. Dessa har ornamentik 
som är helt karaktäristisk för gropkeramisk kultur och som inte finns på yngre 
trattbägarkeramik. De säkra gropkeramiska skärvorna kommer från de flesta av 
de mellanneolitiska lagren och är spridda över större delen av den undersökta 
ytan. Fördelningen överensstämmer med mängdfördelningen av keramiken i öv
rigt och alltså har de aktiviteter som avsatt keramik tillhörande gropkeramisk 
kultur sannolikt skett på samma ställen som de yngre trattbägaraktiviteterna. 
Den gropkeramiska keramiken kan mycket väl vara samtida med den yngre tratt- 
bägaraktiviteten på Hunneberget (Lagergren, denna volym).

Tyvärr har den mellanneolitiska fasen på Hunneberget inte kunnat 14C-date- 
ras (Balic 8c Edring 2003). De 14C-dateringar som föreligger från andra lokaler i
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Prov nr Material Plats 14C BP Kal BC lsigma Referens
Lokaler från yngre trattbägarkultur
Ua-25723 Matskorpa Annelöv 4430±110 3310-2910 (Lagergren-Olsson 2003)
Ua-25718 Matskorpa Dagstorp 4285±70 3030-2700 (Lagergren-Olsson 2003)
Ua-26110 Matskorpa Dagstorp 4450+70 3340-2930 (Lagergren-Olsson 2003)
Ua-81 Matskorpa Karlsfält 4100±125 2880-2490 (Larsson, L. 1992)
Ua-82 Matskorpa Karlsfält 4370±220 3400-2650 (Larsson, L. 1992)
AA-1842 Sädeskorn Karlsfält 4190±60 2890-2670 (Larsson, L. 1992)
Lokaler av typ Stävegruppen/gropkeramisk kultur
Ua-26016 Matskorpa Stävie 4360±85 3260-2880 (Larsson, L. 1982)
St-6003 Träkol Stävie 4055±90 2860-2460 (Larsson, L. 1982)
St-6000 Träkol Stävie 3930+90 2570-2280 (Larsson, L. 1982)
Ua-9845 Träkol Saxtorp 4000±85 2850-2340 (Andersson, M. 1999)
Ua-8985 Träkol Saxtorp 4160±90 2880-2610 (Andersson, M. 1999)
Ua-7341 Träkol Lackalänga 4180±90 2888-2611 (Munkenberg 1996).
Ua-7642 Trä kol Lackalänga 4060±70 2823-2526 (Munkenberg 1996).
Lu-973 Träkol Nymölla I 4650+95 3630-3140 (Wyszomirska 1986a)
Lu-1110 Träkol Nymölla I 4380±60 3100-2910 (Wyszomirska 1986a)
Lu-1113 Träkol Nymölla 1 3850±60 2460-2200 (Wyszomirska 1986a)
Lu-1111 Träkol Nymölla I 4220±110 2920-2620 (Wyszomirska 1986a)
Lu-2144 Träkol Nymölla II 4470±70 3340-3020 (Wyszomirska 1986a)
LU-2143 Träkol Nymölla II 4170±70 2880-2630 (Wyszomirska 1986a)
Lu-2141 Träkol Nymölla II 3880±110 2490-2140 (Wyszomirska 1986a)
Lu-2142 Träkol Nymölla II 3800+70 2400-2130 (Wyszomirska 1986a)
St-45 80 Träkol Jonstorp 4180±105 2890-2600 (Carlie 1986)
St-4581 Träkol Jonstorp 4120±175 2910-2460 (Carlie 1986)
LuA4503 Träkol Siretorp 4340±110 3330-2870 (Larsson, M. 2006)
Lu-28 Träkol Björkärr 4570±100 3500-3090 (Wyszomirska 1986b)
Lu-36 Träkol Björkärr 4380±100 3310-2880 (Wyszomirska 1986b)
Lu-38 Träkol Björkärr 4280±100 3090-2680 (Wyszomirska 1986b)

Tabell I 14C-daterade lokaler från yngre trattbägarkultur och Stäviegruppen/gropkeramisk 
kultur.
,4C-datings. Sites from late Funnel Beaker culture and Pitted Ware culture!Ståvie group.

Skåne och Blekinge antyder dock att yngre trattbägarkultur och gropkeramisk 
kultur/Stäviegruppen till delar överlappar (tabell I).

Den yngre trattbägarkulturens dateringar ligger mellan 4430-4100 BP (medel
värde 4300) medan den gropkeramiska hamnar mellan 4650-3800 BP (medelvär
de 4185). Dateringarna ovan kan alltså betyda att den för Stäviegruppen/skånsk 
gropkeramisk kultur karakteristiska keramikstilen kan ha funnits samtidigt med 
delar av både yngre trattbägarkultur och senare, även med tidig stridsyxekultur. 
Enligt 14C-dateringarna av MNA V/Valby-platser i Danmark har även denna fas 
existerat under en förhållandevis lång period. Danskt material har placerat MNA
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V/Valby-keramiken i tidsintervallet 4300-4100 BP (Davidsen 1978:170, Tauber 
1986). Detta pekar på att MNA V/Valby-keramiken i Danmark börjat tillverkas i 
ett tidigt skede, delvis samtidigt med ”tidigare” stilar tillhörande trattbägarkultur 
(Lagergren-Olsson 2003).

De gropkeramiska influenserna når alltså södra Skandinavien troligen under 
yngre trattbägarkultur, i samband med detta samhälles sönderfall. Under perio
den av inre sönderdelning har trattbägarsamhället befunnit sig i ett tillstånd av 
ideologiska förändringar och då har nya impulser utifrån haft större möjligheter 
att vinna intrång. Den sammanhållande kraften, i form av ett äldre ledarskikt, 
och den kollektiva ideologin var försvagad. De gemensamma ceremonierna vid 
megalitgravarna upphörde och bosättningen splittrades upp i mindre enheter. Jag 
menar därför att de nya inslagen i samhället som märks under sen MNA inte var 
resultatet av en storskalig invandring utan grogrunden för förändring fanns troli
gen inom trattbägarsamhället. En växande social spänning har framhävt olika fa
langers oförenliga intressen och en konflikt blev oundviklig. Flera grupper inom 
trattbägarkulturen antog eller assimilerades så småningom med ett levnadssätt 
som fördes av de kustbundna gropkeramiska befolkningarna som tidigare levt 
längre norrut och bildade den nordöstskånska kulturvarianten, dvs. Nymölla- 
och Siretorpsgruppen.

Eventuellt fanns det strukturella likheter och möjligen ett gemensamt ursprung 
mellan trattbägar- och gropkeramisk kultur som möjliggjorde en assimilation 
mellan de två traditionerna (jfr Larsson, L. 1998:443, Andersson 2003). Grund
läggande underliggande strukturer och värderingar, vilka kan spåras bakåt till 
senmesolitisk och tidigneolitisk tid, fanns kvar inom båda kulturgrupperna. Det 
nära sambandet mellan gravar och boplats inom den gropkeramiska kulturen 
(Malmer 1962, 1975, Wyszomirska 1984, Knutsson 1995) låter förstå att förfä
derna var betydelsefulla för de efterlevande även hos denna befolkningsgrupp. 
Det finns emellertid inget i det gropkeramiska gravskicket - som det är känt från 
Mellansverige, Öland och Gotland - som indikerar ett mera stratifierat samhälle. 
I regel utgörs begravningarna av enkla jordgravar, där det ibland förekommer rö
dockra och enkla stenkonstruktioner. Gravutrustningen är främst av karaktären 
personliga tillhörigheter som enkla redskap och smycken. Gravarna skär ofta 
över varandra och de ligger i flertalet riktningar som det verkar oavsett kön eller 
ålder och de saknar markeringar ovan jord (Knutsson 1995). Även om det inom 
den gropkeramiska kulturen aldrig uppstod en hierarkisk ordning liknande den 
inom trattbägarkulturen var vårdandet av förfäderna troligen också här ett sätt 
att hävda rätt till mark och legitimera den rådande ordningen. Organisationen av 
bosättningen visar också på likheter mellan kulturgrupperna. Vid boplatser som 
t.ex. Jonstorp (Malmer 1969), Nymölla (Wyszomirska 1988), Kainsbakke och 
Kirial Bro (Rasmussen & Boas 1982) indikerar omfattande kulturlager på bosätt- 
ningsytan att man haft en tolerant attityd till smuts. Varken erteböllekulturens,
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trattbägarkulturens eller den gropkeramiska kulturens bosättningsytor har stä
dats - en markant skillnad gentemot efterföljande stridsyxekultur och senneolitisk 
kultur. Avfallet var kanske till delar biprodukten av deras levnadssätt och vid ska
pandet av ordning, därför betraktades smuts som en naturlig del av bosättningen.

Medan trattbägar- och stridsyxekulturen tycks ha upprätthållit tydligt definie
rade materiella och rituella traditioner, som inte varierat nämnvärt mellan skilda 
regioner, verkar bärarna av gropkeramisk kultur bestå av mera löst integrerade 
grupper. Eventuellt kan gropkeramisk kultur ha definierats sig som inte tillhöran
de endera trattbägar- eller stridsyxekultur. Etnisk identitet kan fastställas som det 
gruppen inte är. Detta kan sägas skapa möjligheter för en mera flexibel samhälls- 
konstruktion (Larsson, Å. 2003). Av de mellanneolitiska kulturerna har den grop
keramiska kulturen också varit svårast att beskriva och definiera eftersom käll
materialet varierar mycket mellan olika regioner. Framför allt avspeglar sig detta 
i föremålsformer och keramiktradition (Carlie 1986). Kulturen har haft förmåga 
att assimileras med andra kulturer. Eftersom det gropkeramiska materialet i så 
hög grad skiljer sig mellan de olika delarna av Skandinavien är det också tvek
samt om den gropkeramiska kulturen verkligen ska betraktas som en enhet över 
det stora område där den uppträder. De olika typerna av gropkeramiska platser 
kan ses som en anpassning till de olika regionernas skilda förutsättningar.

Jag menar att det egalitära samhällssystem som präglade den gropkeramiska 
kulturen kanske utgjort en lockelse för de grupper som bröt sig ur det alltmer cen
traliserade samhällssystemet inom trattbägarkulturen. Om de båda traditionerna 
härstammade från ett gemensamt ursprung, med till delar likartade sociala och 
ideologiska strukturer, kunde också en assimilering äga rum inom vissa regioner.

Det är följaktligen tänkbart att två olika befolkningsgrupper, med likartade 
underliggande strukturer men med delvis skild ekonomisk-, social och ideologisk 
organisation levt i nordöstra Skåne och Blekinge under delar av mellanneoliti- 
kum. De äldsta dateringarna vid Nymölla och den gropkeramiska keramiken på 
Hunneberget tyder på det. Det var dels den del av befolkningen som höll fast vid 
de gamla trattbägartraditionerna, dels de som valde att anamma gropkeramiska 
traditioner. Under mellanneolitikum skulle alltså en sk. kulturpluralism uppstå 
på så sätt att trattbägarkulturen sönderdelas i olika lokalgrupper där identiteten 
var att inte tillhöra trattbägarkultur.

Hur har då förhållandet varit mellan de grupper som assimilerades i gropkera
misk kultur och de som höll kvar i de gamla trattbägartraditionerna? Upprätthål
lande av fortsatt olika kulturella identiteter beror på om det har funnits en social 
och/eller ekonomisk relevans för det.

Den mellanneolitiska platsen Hunneberget från yngre trattbägarkultur och de 
gropkeramiska boplatserna Nymölla I och Siretorp från samma region uppvisar 
stora skillnader i ekonomin. På Siretorpsboplatsen utgör säl mer än 86 % av alla 
benfragment och visar tydligt på betydelsen av marina resurser vid denna plats.
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Den ekonomiska inriktningen vid Siretorp kan jämföras med flertalet gropkera- 
miska boplatser från Mellansverige, Gotland och Åland. Ekonomin vid boplatsen 
Nymölla I med den stora andelen ben från svin och kronhjort samt endast få ben 
från husdjur som nötboskap och får/get avviker också klart från Hunneberget 
trots att det endast är drygt en mil mellan platserna. 14C-dateringar och keramik 
visar att platserna åtminstone delvis kan ha varit samtidiga och skillnaderna i 
benmaterialen beror troligen därför inte på kronologiska skillnader (Magnell, 
denna volym).

Som Magnell skriver i sin artikel i denna volym är de naturgeografiska förut
sättningarna så likartade att skillnaden i hushållsekonomi sannolikt inte kan för
klaras genom ekologiska orsaker.

”Det har tidigare föreslagits att förekomsten av nötboskap och får/get i ben
materialet från Nymölla I utgör resultatet efter kontakter med eller rent av jakt 
på boskap från Fjälkingeområdet (Forssander 1941:147). Tanken är inte orimlig 
och det kan även tänkas att vilt från Hunneberget kommer från kontakter med 
gropkeramiska grupper. Närheten mellan boplatserna och kontakterna skulle 
kunna förklara varför andelen vilt är relativt hög i benmaterialet från Hunneber
get i jämförelse med andra trattbägarboplatser.” (Magnell, denna volym).

Det förefaller som om de två befolkningsgrupperna, åtminstone inledningsvis, 
delvis utnyttjat samma ekologiska nisch, men skilda resurser och att det även före
kommit ett ömsesidigt utbyte. Från Hunneberget har, som nämnts, skärvor från 
såväl gropkeramisk- som stridsyxekultur identifierats (Lagergren, denna volym). 
Den i volymen tidigare framförda tanken om att Hunneberget fungerat som sam
lingsplats för olika lokal grupper inom trattbägarkulturen (Balic, Edring denna vo
lym) skulle kunna utökas till att människor även från olika kulturgrupper mötts 
här. En tid kan det ha funnits stabila mellankulturella relationer och ett nära öm
sesidigt beroende, dvs. en balans mellan det gamla trattbägarsamhället och de 
mera kustbundna gropkeramikerna. Mellankulturell interaktion kräver ett visst 
ömsesidigt erkännande. Grupperna hade inte bara anpassat sig till den omgivande 
naturen utan också till de mänskliga aspekterna av sin miljö - det vill säga till var
andra. Likheter i keramikhantverket mellan de båda befolkningsgrupperna visar 
ytterligare på deras kulturella släktskap (Brorsson, denna volym). Eventuellt har 
religion, familjeliv, politik skett inom den kulturella sfären men när det gäller han
del har kulturernas undersystem interagerat efter speciella regler - där Interaktio
nen förekommit på Hunneberget och inte vid de traditionella bosättningarna. 
Samhällena har då kompletterat varandra ekonomiskt och den kulturella identite
ten har snarare handlat om en relation än en egenskap hos en befolkningsgrupp 
(Hylland Eriksen 2000). Efterhand skulle emellertid nya kontinentala influenser 
störa denna ordning.

Kulturell tillhörighet är en fråga om ursprung och identitet. De inre spänning
arna inom trattbägarsamhället ledde till att delar av befolkningen sökte sig till de
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gropkeramiska traditionerna. Även om levnadssättet skilde sig var ursprungsiden- 
titeten troligen densamma. De kunde en tid leva i samförstånd. Tveksamheter 
kring den kulturella tillhörigheten hade emellertid uppstått, vilket tillsammans 
med oron i samhället medförde att befolkningen så småningom helt skulle bryta 
med de gamla sedvänjorna. Såväl bärarna av den gamla trattbägarkulturen som 
gropkeramikerna skulle komma att uppta nya kontinentala strömningar.

Levnadsvillkoren hos olika kulturella grupper bestäms inte bara av den ekolo
giska omgivningen utan även genom interaktion med andra kulturella gruppe
ringar. På det mellan- och nordeuropeiska fastlandet hade olika yttringar av den 
snörkeramiska kulturen spritt sig över stora delar av kontinenten. För människor
na inom det traditionstyngda trattbägarsamhället har sannolikt den nya ideolo
gin, som spreds genom olika handelsförbindelser, befunnit sig lockande. De ideo
logier som var rådande inom dessa grupper förespråkade ett mera individuellt 
tänkande än inom trattbägarkulturen. Aktiviteterna vid de nya mötesplatserna, 
de sk. palissadinhägnaderna, som den i Dösjebro och de i Malmö (Andersson & 
Svensson 1999, Svensson 2004), illustrerar hur maktstrukturerna i samhället ytt
rade sig hos bärarna av stridsyxekultur. Det var vid dessa platser som spridda 
grupper vid bestämda tidpunkter samlades för att utföra aktiviteter, troligen med 
ett såväl ekonomiskt som socialt innehåll. Särskilt viktigt har produktion, kon
sumtion och distribution av yxor varit. Social status och makt byggde inte längre 
på nedärvd kontroll över den andliga sfären utan på individuella färdigheter och 
hantverksskicklighet. De som besatt denna förmåga och/eller styrde över varu- 
distributionen utgjorde samhällets elit. Även linjegravfälten, utmed forna farleder, 
ska kanske betraktas som symboliserande ett folk i rörelse där individen betonas 
i motsatts till det kollektiva som uttrycks vid megalitgravarna (Andersson 
2003).

De strukturella principerna bakom trattbägarsamhällets organisation kom att 
förändras i grunden. Spänningarna inom samhället underlättade anammandet av 
ett nytt ideologiskt system.

Enligt l4C-dateringar från västra och södra Skåne, som ligger mellan 4185- 
3850 BP, kan den tidiga stridsyxekulturen ha överlappat med yngre trattbägarkul- 
tur och gropkeramisk kultur. Dateringarna är i överensstämmelse med 14C-date- 
ringar av tidig enkelgravskultur i Danmark (Larsson, L. 1993:205). Under en 
övergångsperiod kan vi förmoda att de tre delvis skilda materiella kulturerna san
nolikt har existerat samtidigt. De som i det längsta höll fast vid de gamla trattbä- 
gartraditionerna, de som assimilerats i de gropkeramiska sedvänjorna och de som 
ur dessa två grupperingar först anammat kontinentala snörkeramiska strömning
ar och bildat stridsyxekulturen.

Stridsyxekulturen känner vi främst från gravar. Det finns få spår av stridsyxe- 
bosättningarna i landskapet. En delförklaring kan antas vara att befolkningen 
helt enkelt inte lämnade några tydliga spår efter sig. Detta beror förmodligen på
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Prov nr Material Plats 14C BP Kal BC lsigma Referens
Lokaler från stridsyxekultur
Ua-154 Hasselnöt Kabusa 4010±115 2900-2300 (Larsson, L. 1992)
Ua-8790 Träkol Dösjebro 4130±55 2870-2590 (Andersson 2003)
Ua-25094 Trä kol Dösjebro 4165±70 2880-2620 (Andersson 2003)
Ua-8791 Träkol Dösjebro 4185±55 2890-2670 (Andersson 2003)
Ua-25098 Träkol Dösjebro 3980±70 2580-2350 (Andersson 2003)
Ua-25090 Träkol Dösjebro 3935±70 2560-2310 (Andersson 2003)
Ua-9289 Träkol Dagstorp 11 4100±75 2870-2490 (Andersson 2003)
Ua-25194 Träkol Dagstorp 11 3905+75 2480-2210 (Andersson 2003)
Ua-9854 Trä kol Dasstorp 11 3850+75 2460-2200 (Andersson 2003)
Ua-25192 Träkol Dagstorp 11 4085±100 2870-2490 (Andersson 2003)
Ua-9855 Träkol Dasstorp 11 3975±70 2580-2350 (Andersson 2003)

Tabel II l4C-daterade lokaler från stridsyxekultur. 
uC-datings. Sites from Battle Axe Culture

två omständigheter: För det första fördes ett mobilt levnadssätt med kortvariga 
läger som inte efterlämnat markfasta konstruktionslämningar och där boskaps
skötsel troligen varit huvudnäringen (Larsson, L. 1989, Andersson 2003). För det 
andra - och som en följd av den första omständigheten - bars en stor del av före- 
målsinventariet vidare till nästa plats. Det förefaller också som om attityden till 
avfall varit annorlunda än inom trattbägar- gropkeramisk kultur. Inom den sist
nämnda kulturen var avfallet en del av aktiviteterna. Biprodukterna vid tillverk
ning av reskap eller vid tillagning av mat osv. var en del av boplatsgörat och be
hövdes inte städas undan. Avfallet markerade dessutom platstillhörighet (Anders
son 2003, 2004b).

Fördelningen av stridsyxekulturens platser i Skåne åskådliggör att bärarna av 
denna kultur i allmänhet befolkat samma områden som nyttjades under trattbä- 
garkulturen. Malmer visade tidigt kulturens anknytning främst till landskapets 
sydvästmorän samt kalkområdet inom Kristianstadsslätten. Vid en sammanställ
ning av lämningar och fynd från MNB inom Kristianstadsslätten visar det sig att 
dessa, i likhet med tidigare perioder, är samlade till särskilda koncentrationer och 
till stora delar har samma områden nyttjats som tidigare (hg. 4). En viss tendens 
visar emellertid att nya områden i det inre av landskapet tas i bruk under MNB 
(Edring, denna volym). Fyndmaterialet berättar att Kristianstadslätten togs i an
språk redan under äldsta stridsyxekultur (Malmer 1957, 2002). Två flatmarks- 
gravar i Rotveds by, Fjälkestad sn, som upptäcktes på 1930-talet, kan genom ke
ramiken dateras till äldsta stridsyxekultur (Malmer 1962). På Hunneberget på
träffades keramikskärvor som också bör tillhöra en tidig fas.

Jag menar att den befolkningsgrupp som bröt med de gamla traditionerna och 
anslöt sig till de kontinentala strömningarna hade sitt ursprung i trattbägarkulturen.
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Grunden hade lagts för nya idéer att gro som en följd av de samhällsförändringar 
och maktförskjutningar som inleddes redan under slutet av MNA. I viss utsträck
ning användes megalitgravarna fortfarande för offer- och/eller gravceremonier 
under stridsyxekultur, t.ex. gånggrifterna i Fjälkinge, Skepparslöv och Östra 
Vram (Bagge & Kaelas 1952). Detta kan ses som ett sätt för de nya makthavarna
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att överta trattbägarkulturens heliga platser och därigenom förstärka maktskif
tet, skapa en identitet och politisk sammanhållning. Det tycks ha funnits en vilja 
att visa samhörighet och släktskap med de gamla heliga platserna och att kanske 
mera privata offerritualer fortgick vid monumenten. För att stärka och upprätt
hålla den nya kulturella identiteten behövdes en symbolik som hänvisade till ett 
gammalt släktskapssystem. Det markerar en stabil kärna av tillhörighet som för
säkrar människorna en kontinuitet med det förflutna (Hylland Eriksen 1993). 
Detta förklarar varför den redan tidigaste stridsyxebebyggelsen tycks få fäste i 
trattbägarkulturens gamla kärnområden.

De tre mellanneolitiska kulturerna uppvisade delvis skilda sociala och ekono
miska organisationer. Trattbägarkulturen var djupt hierarkisk, där makt byggde 
på släktskap. Troligen utgjorde jordbruk en betydande del av försörjningen även 
om boskapsskötsel och jakt, inte minst i nordöstra Skåne, förekom. Gropkera- 
misk kultur var mindre hierarkisk men släktskapet var betydande vid den inbör
des sociala rangordningen. Ekonomiskt var sannolikt havets resurser av störst be
tydelse. Stridsyxekultur byggde sina statuspositioner på social kompetens och fär
dighet. Inom dessa befolkningsgrupper var troligen boskapsskötsel den viktigaste 
näringen.

Trattbägar- och gropkeramisk kultur upprätthöll under en period sina kultu
rella identiteter gentemot varandra samtidigt som ett ömsesidigt ekonomiskt be
roendeförhållande var förhärskande. De kulturella gränserna var emellertid inte 
skarpare än att flöde av idéer och människor cirkulerade. De båda befolknings
grupperna skulle så småningom konkurreras ut och upptas av bärarna av strids
yxekultur.

summary
neolithic relations

In this book our aim has been to discuss different aspects of Neolithic societies in 
north-east Skåne - an area with extensive remains of Neolithic activities ranging 
in time from the earliest to the latest phase of the Funnel Beaker culture and the 
Battle Axe culture. During the excavation of the settlement and assembly site at 
Hunneberget the picture of north-east Skåne as one of the core areas during Ear
ly and Middle Neolithic was verified.

The aims of this article are twofold:

- To sum up the results presented in the different articles of this book. What 
similarities and differences can be discerned in the organization of Early and 
Middle Neolithic settlement and society in north-east Skåne vis-ä-vis other 
well-investigated Scanian areas?
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- To discuss cultural diversity during the Middle Neolithic. The archaeological 
investigation at Hunneberget has given us the opportunity to reconsider the 
problematic relationship between the three material cultures: the Funnel Bea
ker culture, the Battle Axe culture, and the Pitted Ware culture.

As in other parts of Skåne, the inclination to locate Early Neolithic settlements 
by the sea, especially in bays and lagoons, was strong. Coastal sites - where land 
meets water, where the forest gives way to the open sea - appealed to the people. 
In an environment where the inland was filled with closed deciduous forests, we 
may assume that transports, seasonal movements, and social contacts were main
tained by river and sea. Hunneberget is an example demonstrating that large 
settlements also existed in north-east Skåne during the Early Neolithic. The ar
chaeological material shows that the settlement seems to have been big enough to 
be occupied by groups larger than a single family. The size of the dwelling site 
shows that space was required for different activities and that there was gradual 
expansion. The settlements were not just places for dwelling; they were also the 
scene of burials and votive ceremonies which meant that larger areas were clai
med.

North-east Skåne was probably one of the core areas already during the Early 
Neolithic. In this area we found settlements, graves and offering places. Some dif
ferences can be seen in relation to west and south Skåne. Hunting and fishing were 
probably of greater importance than in other parts of Skåne.

In the latter part of the Early Neolithic and at the transition to the Middle 
Neolithic, changes in society are noticeable in several respects. Settlement ex
panded and seems to have gradually become established in more permanent dis
tricts. Apart from the settlements, other types of places with special meaning and 
function are a new element in the landscape. It was in the second half of the Ear
ly Neolithic that people began to build megalithic tombs.

In north-east Skåne the three Middle Neolithic cultures - the Funnel Beaker 
culture, the Battle Axe culture, and the Pitted Ware culture - show partly diffe
rent economic and social organization. The Funnel Beaker culture had a hierar
chical social organization and a farming economy, in the sense that the majority 
of food was obtained by tillage and/or animal husbandry, even if wild food re
sources were of great importance. Unlike the increasingly hierarchical organiza
tion of the Funnel Beaker society, it seems as if the Pitted Ware culture maintai
ned a more egalitarian form of society. The marine resources were of great impor
tance for the economy. In the Battle Axe culture social status and power were no 
longer based on inherited control of the spiritual sphere but on individual ability 
and craft skills. Those who possessed these qualities and/or controlled the distri
bution of goods were the social elite. The economy was based on animal hus
bandry.
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