
Civ) Riksantikvarieämbetet

BÄRNSTENS
bilder, berättelser och betraktelser

JANIS RUNCIS • SKRIFTER No 41

BARN EN



Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 

a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 
offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 

inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

ap
^1—^ SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
CJ O RIKSANTIKVARIEÄMBETET





BÄRNSTENSBARNEN



Riksantikvarieämbetets förlag
Box 5405 
1 14 84 Stockholm 
Tel 08-5191 8000 
www.raa.se

Riksantikvarieämbetet 
Arkeologiska undersökningar 
Skrifter No 41

Grafisk formgivning och bildbehandling 
Thomas Hansson

Illustrationer
Annika Jeppsson

Kartbearbetning 
Henrik Pihi

Fyndfoto, bildlayout och färghantering 
Staffan Hyll

Övrigt foto
Janis Runcis och Henrik Pihl 

Omslag
Thomas Hansson 

Tryck
Daleke Grafiska AB, Malmö 2002

Kartor ur allmänt kartmaterial, 
©Lantmäteriverket, 801 82 Gävle.
Dnr L 1999/3

© 2002 Riksantikvarieämbetet 
1:1
ISSN 1102-187X 
ISBN 91-7209-269-6



ep
0\> Riksantikvarieämbetet

Janis Runcis

BÄRNSTENSBARNEN
bilder, berättelser och betraktelser

Riksantikvarieämbetet 
Arkeologiska undersökningar 
Skrifter No 41





Innehåll

Förord 7 

Abstract 8 

Inledning 11

Dispositioner och begreppsdefinitioner 15

Kustlandet vid Lommabukten under den 
yngre bondestenåldern 19

Varaktiga storstensminnen och små
tassmärken i den skånska matjorden 37

Det arkeologiska arbetet; dess upprinnelse, 
fortsättning och fältmetodik 53

Presentationer 65

Mellanneolitiska tvetydigheter 95

De ”vuxna” förebilderna till de små 105

Drömmar om symmetri 117

Myten och den världsliga ordningen 123

Litteratur 134

Gravbeskrivningar 145

Den neolitiska keramiken 197

Osteologisk analys 203

Summary 205

5





Förord

Uppdraget framstod ganska snart som bekymmersamt. Lämningarna på den 
sandiga platån invid tennishallen norr om Bjärreds samhälle förmodades 
resultera i ett hyggligt urval förhistoriska lämningar, men knappast några 
sensationer. Därför gjordes kostymen alltför trång för det som skulle komma.

När undersökningen inte bara visade på de första spåren efter ett märkligt 
grophusområde från vendeltid och äldre vikingatid, utan också på det första 
kända mellanneolitiska flatmarksgravfältet i Sverige, fanns anledning till att 
begrunda situationen med största allvar.

Dessutom visade det sig att gravarna blev fler än först beräknat, att de var 
utomordentligt svåridentifierade, att fyndmaterialet i dem, främst bärnstens- 
föremål, var rikt och att de skilj de ut sig genom att de bara innehöll 
lämningarna efter mycket unga människor. Allt detta var så märkligt att det 
var värt att undersöka med största omsorg och att fylligt presentera för en 
vidare publik - vi insåg att det gällde att ta vårt ansvar inför vetenskaps
samhället. Alla tillgängliga resurser inriktades på en utgrävning med högsta 
vetenskapliga skärpa. Publiceringsdiskussionen fick bero tills all information 
hade bärgats. När den tiden kom var vi alla ense om att materialet skall ha 
den presentation som det förtjänar.

Och så bra det blev till slut. Problemen sporrade undersökningsledaren till 
en djupare forskningsinsats och till en presentation som lämnar den veder
tagna gravningsrapporten långt bakom sig. Janis Runcis förmedlar här till oss 
arkeologins känsla av under inför lämningar av det förgångna, men också en 
mycket god bild av den arkeologiska processen, sådan den nu är med en 
kombination av manuellt arbete och tankeutveckling. Att vi dessutom har en 
publikation som bidrar till uppbyggnaden av ny kunskap i ämnet är visser
ligen en självklarhet - det finns annars ingen anledning att publicera - men 
inte desto mindre något att glädja sig åt. Slutligen är författarens arbete med 
boken en hedersbetygelse, inte bara mot en grupp fornlämningar som har 
misshandlats svårt av vår moderna tid, utan framför allt mot bärnstensbarnen 
själva.

Mats Mogren 
Projektchef RAÄ, UV Syd



Abstract

The aim of this work is to describe, interpret and with the aid of pictures and 
drawings shed some light on the problems concerning the burial customs and 
definitions of constructed culture groups in southern Scania in the Middle 
Neolithic. Definitions and interpretations has so far been geared towards a 
fluency in non-overlapping sequences of time, separated into constructed 
periods and with differences in the conscious choice of types of landscape in 
which to live or bury the dead. Hitherto there has been a sharp distinction 
between collective burials in megaliths and individual interments in surface 
graves; the one tradition is supposed to exclude the other in chronological 
order. The ambiguity is obvious, however, the more we study the corpus of 
material, and I strongly oppose such general statements. The archaeological 
material on which the reflections are based consists of at least 17 graves 
situated near a crescent-shaped bay on the beach ridges close to the former 
shoreline north of the Malmö plains, approximately 5 to 10 metres above 
today’s sea level. The buried were all children or young people according to the 
osteological analysis of teeth which was all that remained of the corpses except 
for small reddish-brown colourings; marks of the deceased and their position in 
the graves mostly orientated N-S with smaller deviations bearing no signifi
cance for our purpose. The grave goods consisted mainly of pottery, amber 
beads, sculpted as double-edged axes, mace-heads and other forms related to 
tool equipment, mainly axes or perhaps sickles, or just ornaments. One axe in 
full scale made of ordinary stone was also found in one of the graves.
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The small-scale research focus is directed towards the possible meanings of 
the double structures, or in other words twofoldness, which showed up 
already in the first investigated grave, structures that recurred in several other 
graves. There is good reason to suppose that two very young twins had been 
buried under the same cover of earth. Each one was given a flint flake, 
artistically elaborate, struck from the same core, and a set of amber beads, 
mostly formed as double-edged axes or symmetrical mace-heads, as grave 
gifts. The fragments of decorated pottery deposited in a pit in the south end of 
the cemetery give us a clear dating to the early Middle Neolithic. The con
clusions drawn from the twofold patterns in analogous structuration lead to 
the conclusion that the dichotomy between separate cultural groupings in this 
part of southern Scandinavia is exaggerated, perhaps even non-existent, and 
just a cultural and convenient scientific construction. Long-distance move
ment of people for various reasons has always occurred through history. The 
ensuing tensions between different cultures and languages has to be handled 
in some way. To express these contradictions in burial 
rituals by symbols and thus to neutralize them can be 
seen as a powerful way to a symbiotic cooperation 
between alternative, freely chosen lifestyles.

Keywords: Middle Neolithic (MNA), unmarked 
graves, infants, amber beads, cross-culture relations



[...] en där minnen och namn bevarades i uppmätta utrymmen, 
en annan där sandstormen utplånade minnet av människor 
över väldiga ytor.

(Camus 1997:160; [1994]; barndomsintryck från Medelhavskustens två skilda väsen)



Inledning

Ett gravfält från den mellersta delen av epoken vi benämner 
bondestenålder uppdagades vid en undersökning som bara 
förväntade boplatsrester. Detta arbete har satt som mål att 
presentera och systematisera materialet, våra iakttagelser i fält 

och vidare att problematisera resultaten. De är i vissa avseenden att betrakta 
som unika i nuvarande käll- och kunskapsläge. Presentationen är avsedd att 
uppfylla flera underordnade syften, där inte minst en grundlig beskrivning av 
gravar och fynd samt de ständigt nya och oförutsägbart föränderliga meto
diska utmaningar som fältarbetet och dokumentationsprocessen erbjöd, utgör 
en viktig del. Lika stor tyngd i framställningen kommer de noggrant tecknade 
avbildningarna av fyndmaterialet att inta som aktiva komponenter i 
tolkningsprocessen.

Vi- och Jag-form alternerar i den fortsatta framställningen. Vi åsyftar 
främst oss som deltog i grävningen, Henrik Pihi och Janis Runcis och vidare 
den medarbetare, Annika Jeppsson, som konstruktivt bidrog till efterarbetet 
med sina fyndteckningar. Utan dessa hade de finare nyanserna i materialet 
forbisens, och med tiden löpa risk att gå förlorade. Nedbrytningsprocesser 
pågår ständigt och obevekligt trots konserveringsinsatser. Den slutgiltiga 
textprodukten med sitt språkbruk och synteserna är dock författaren, (Janis 
Runcis), ensam ansvarig för. Jag-formen används därför i de delar av texten 
där min personliga mening och mina egna hypoteser om den förhistoriska 
”verklighetens” beskaffenhet under mellanneolitikum framförs. En fullständig 
konsensus råder inte mellan oss om alla passager i texten och tolkningarna av 
materialet. Något vi är eniga om är att dialogen och de motsatta meningarna, 
det vill säga att den dialektiska processen är befrämjande och bör hållas vid 
liv för att ny kunskap ska nås och göra den ibland ifrågasatta grävande 
verksamheten i sin nuvarande form motiverad. Uppdragsarkeologi bedrivs 
och bör också planeras och utformas som ett lagarbete mellan samtliga 
deltagare i den kunskapsbyggande processen, såväl inom- som utomhus. 
Aldersbedömningen av de begravda har utförts av humanosteologen Caroline 
Arcini utifrån de sköra tandfragmenten. För inordnandet av keramiken i de 
mellanneolitiska kronologisystemen, vars allmänna giltighet beträffande fin
indelningarna vi ibland ställer oss kritiska till, svarar Anna Lagergren-Olsson.
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Gravfältet som står i fokus i den följande texten, fortsättningsvis kallat Borge- 
bygravfältet, är beläget i sydvästra Skåne, alldeles invid den norra delen av den 
långgrunda Lommabukten, där den nuvarande, lilla men välbärgade, tätorten 
Bjärred utbreder sig. Man befinner sig då drygt tio kilometer norr om Malmös 
expanderande storstadsområde och ungefär lika långt från Lunds medeltida stads
kärna i sydöst. Enligt den kyrkoadministrativa, sockenvisa indelningen, utan kultur
historisk relevans i detta fall, ligger gravfältet inom Flädie socken på fornlämningen 
RAA 7. Denna har en fortsättning som nr 56 i det angränsande Borgeby. Någon 
kännedom om att fornlämningslokalen, antecknad som en stenåldersboplats men 
också med järnåldersinslag, kunde rymma gravar fanns inte innan undersökning
arna påbörjades. De föranleddes av ett kommunalt, mycket angeläget vägbyggnads- 
projekt passerande genom ett förtätat fornlämningslandskap. Där kan den som 
aktivt söker, med näsan i plogfårorna, finna spår från så gott som samtliga förhisto
riska perioder; vanligtvis som trasiga vardagsföremål tillverkade av sten eller lera 
som kan hittas i de plöjda och harvade åkrarna. Fynd av en annan dignitet, konst
fullt utformade redskap där funktionsaspekterna inte längre går att hävda i ratio
nella och praktiska termer, förekommer också emellanåt; yxor, dolkar och spån, 
utan synliga tecken på användning. De kan snarare misstänkas utgöra rester av 
bortodlade gravar eller offernedläggelser. Sådana fynd, i den mån den någorlunda 
”exakta” placeringen kan fastställas, visar klart på företräden i lokalisering, exem
pelvis i anslutning till före detta våtmarker eller vattendrag och andra utmärkande 
och betydelsebärande positioner i landskapet. Horisontal kommunikation, både i 
symbolisk och praktisk bemärkelse, och vidare vertikal upphöjdhet i terrängen i 
förhållande till omgivningen prefereras i dessa sammanhang. Anomalierna i naturen 
kan te sig skrämmande och neutraliseras genom magi och den rituella praktiken 
som avskiljs från den vardagliga i metaforiska men sammanlänkande referenssys
tem, där vissa särskilt svårförklarliga element till och med förstärks för att uppnå 
syftet; reproduktion, kontroll och bevarande av den trygga ordningen.

Allt som allt 17 stycken anläggningar, en samlande benämning för de ibland 
svårtolkade spåren från mänskliga aktiviteter, bedömdes som gravar. Därtill kom
mer gropar och stolphål, av vilka flera kan ha haft någon slags anknytning till 
begravningarna som enkla markeringar eller fundament till överbyggnader. Gra
varna var alltsom oftast utomordentligt svåra att urskilja i den flyktiga sanden de 
anlagts i. Tydliga nedgrävningar kunde endast observeras undantagsvis. Av de 
gravlagda individerna återstod endast fragment av tandemalj men emellanåt också 
förvånansvärt hela tandkronor, starkt brunfärgade av markkemiska processer. 
Ibland kunde vi också observera nästan helt upplösta benrester, ej tillvaratagbara, 
och starkt rödbruna färgningar efter de förmultnade kropparna, alternativt någon 
form av svepning eller färgämnen (gul- eller rödockra) som använts för att markera 
särskilda kroppsregioner. En preliminär osteologisk genomgång av de sköra tand
fragmenten anger att den begravda populationen utgörs uteslutande av barn eller
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Löqdesnäs
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■
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)fénnikan:

Utsnitt ur häradskartan. Rikets Allmänna Kartverks 
Ekonomiska karta öfver Malmöhus län, Bjärred. 1912. 
Platsen för gravfältet markerad med ring. Skala 1:20 000.
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åtminstone mycket unga individer. Ingen av de gravlagda förefaller att ha uppnått 
en ålder överstigande tjugo år. Även om gravfältet inte kan anses som undersökt i 
sin helhet, är ändå den sammantagna åldersstrukturen särskilt värd att notera, 
betraktad ur det kunskapsperspektiv forskningen för närvarande besitter. Någon 
direkt avspegling av den samhällsdemografiska bilden, varken social eller biolo
gisk, lämnar undersökningsresultatet troligen inte. Generella slutsatser kan inte 
härledas ur materialet utan vidare eftertanke. Vissa aspekter av denna problema
tik kommer diskuteras längre fram i texten. Som utgrävare anser vi oss skyldiga 
de begravda barnen, som av någon anledning inte uppnådde vuxen ålder, ett 
värdigt eftermäle, enligt god och inarbetad gravarkeologisk tradition. Detta är 
den alltigenom övergripande målsättningen för denna text. Vi söker därför att 
förmedla iakttagelser och förstahandsintryck från platsen till eftervärlden genom 
våra bilder, berättelser och betraktelser från den arkeologiska undersökningen 
med sitt märkliga och oväntade utfall. Syftet är att öppna möjligheter till nya 
intressanta tolkningar och generera diskussioner om materialet utifrån andra 
teoretiska perspektiv relaterade till framtida, icke förutsedda materialtillskott.

De återfunna föremålen som följt med de avlidna i sina gravar kan betecknas 
som anmärkningsvärda i sitt historiska och närgeografiska sammanhang. De 
består främst av bärnstensamuletter i olika utformningar, oftast som miniatyrer 
av redskap, och förekom i varierande kombinationer och antal hos de flesta av de 
avlidna barnen. Rikt ornerad keramik, såväl enstaka hela kärl som deponerade 
skärvor fanns också i eller i nära anslutning till gravarna. Vackert tillhuggna 
flintspån, utan spår av användning, är en annan, förhållandevis vanlig fynd
kategori betraktad ur det lilla materialperspektivet. En grav visade sig innehålla 
en liten, slipad bergartsyxa, omsorgsfullt positionerad i den nordöstra kanten av 
graven med den nyskärpta eggen riktad utåt och mot norr. Fyndmaterialet, och 
särskilt då den tidstypiskt utmärkande keramiken med sin varierade dekor, ger en 
datering till den tidigare delen av mellanneolitisk tid; den epok av bondesten
åldern, som i Sydskandinavien starkast förknippas med gånggrifter och kollektiva 
begravningsseder.

Att påstå att denna bild radikalt förändrats genom resultaten från denna 
undersökning vore förmätet. Men materialet kan ändå, trots sina än så länge 
uppenbart solitära egenskaper, tjäna som en viktig tankeställare; nämligen att 
komplementära, och av allt att döma av varandra beroende gravseder tydligen 
kan ha existerat under nämnda period, men i ännu okänd omfattning. Företeel
serna är till exempel väl belagda från stenålderns slutfas där hällkistor alternerar 
med flatmarksgravar och i samma geografiska områden. Utan insikt om de 
meningsbärande variationerna i gravsederna kan inte gånggriftstidens ideologiska 
tankesystem, kollektivt upprätthållna föreställningar, myter och världsbilder med 
sina nogsamt valda och inom givna ramar skiftande uttrycksmedel förstås i sin 
fulla innehållsdimension.
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Dispositioner och 
begreppsdefinitioner

Det fortsatta arbetet inleds med en beskrivning av det omgivande 
landskapet. Tonvikten läggs på de särskilda förutsättningar som 
det kustnära läget i anslutning till en mäktig åmynning bör ha 
skapat. Förutsättningarna kan ses som i första hand betydande 

för den materiella utkomsten. Samtidigt erbjuder de också rika möjligheter till 
externa kulturella kontakter, dessutom utbyte av idéer om meningar i tillvaron 
och dess ordnande i begripliga mönster. Tillämpandet av de exogama princi
perna för äktenskapsutbyte vilka är grundläggande för den biologiska 
samhällsreproduktionen underlättas därigenom också. Andra aspekter på 
valen av landskapsrum för bosättning och övriga aktiviteter, de utomvardag- 
liga, vägs här in som alternativa eller kompletterande förståelsemodeller till en 
helhetssyn på utnyttjandet av de naturgivna resurserna. En sammanfattning 
av det rådande kunskapsläget om bondestenålderns, ibland påfallande men 
också ibland märkligt diskreta, fysiska lämningar i omgivningen, i huvudsak 
baserad på fornminnesinventeringen och tidigare forskningsresultat, kommer 
att redovisas här, men selektivt anpassad för arbetets syften.

Allteftersom materialet grävdes fram och dess omfång ökade i en oanad, 
och för projektbudgeten mycket besvärande omfattning, stod dess betydelse 
och unika särställning i en allt klarare belysning. Grävande kollegor från vår 
egen och även andra institutioner, verksamma inom samma fält, kom att bli 
flitiga och vetgiriga besökare. Den oftast ställda frågan var hur vi bar oss åt i 
fältmetodiskt hänseende för att återfinna denna typ av gravar som av de 
flesta, inklusive oss själva, uppfattades som extremt svårfångade, flyktiga. 
Dessutom visade de sig vara nyckfullt föränderliga och undflyende i sin 
morfologi under utgrävningsprocessen. Somliga av besökarna, förmodligen de 
mer modiga, uttryckte också öppet sin oro över huruvida sådana gravar 
tidigare kan ha förbisetts, feltolkats eller rent av grävts bort i brist på erfaren
heter och refererande material. En utförlig fälthistorik och metodredovisning, 
förhoppningsvis inte betungande, känns därför som särskilt angelägen med 
tanke på kommande grävverksamhet i liknande miljöer. I detta avsnitt, en 
berättande del, vill vi därför genom valda fallstudier och exempel dela med
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oss av de empiriska rön som gradvis och med ständigt nya metodiska 
utmaningar uppnåddes, men också de tillkortakommanden som vi ibland 
ofrånkomligt upplevde och på ett handfast sätt ställdes inför att hantera i 
fältarbetsfasen.

Därefter lämnas en saklig redogörelse för det arkeologiska materialet; 
tingen och strukturerna, men även med en liten antydan, en ingång av flera, 
till de möjliga och alternativa forskningsupplevelser de kan tänkas förmedla. 
Beskrivningen av gravarna och de mångskiftande formerna de framträdde i 
lämnas här i en sammanfattad form. De detaljerade beskrivningarna grav för 
grav, utarbetade enligt antikvarisk verksamhetspraxis i fält, finns samlade i en 
bilaga tillsammans med plan- och profilritningar. Fyndmaterialet presenteras 
här kategorivis med tonvikt på dess stilistiska och kronologiska egenheter i en 
växelvis förd dialog mellan ord och bilder; intellektuella tolkningar ställda 
mot de materiella men metonymt reducerade representationerna, (pars pro 
toto), av de förflutna idéerna om en önskad, ideal världsordning uttryckta i 
begra vn ingssederna.

En sammanfattande forskningshistorik invävd i de ofrånkomliga utblick
ande jämförelserna kommer att inleda den påföljande texten. Där fokuseras 
utan anspråk på högre detaljeringsgrad främst på de intrikata sambanden, 
kronologiska, kulturella och rumsliga, mellan de arkeologiska konstruktione
rna av så kallade kulturgrupper som antas befolka den neolitiska tiden och 
rummet. Sedan görs ett kortfattat att försöka att problematisera valda delar 
av materialet utifrån skilda intressesfärer och kunskapsteoretiska perspektiv. 
Jag har valt att ta fasta på fyra begrepp, vilka egentligen utkristalliserades 
under den pågående grävningen och för att sedan ständigt återkomma som 
högaktuella problemfält i direkt relation till materialets ibland synnerligen 
efemära och mångtydiga karaktär. Begreppen, klassificerade i språkliga termer 
som relationer, representationer, associationer och konnotationer är inte på 
något vis distinkt avgränsade. Snarare ska de ses som interrelaterade, kanske 
något konturlösa och töjbara begrepp, som delvis tangerar eller skär varandra 
och griper in i varandras innebörder. Användandet av begreppen kommer inte 
alltid att ske explicit utan snarare löpa som en undertext i beskrivningar och 
den följande problematiseringen av materialet.

Särskilt relationsproblematiken upplevdes som påtagligt närvarande och 
eskalerande allteftersom undersökningen fortskred och insikterna av 
komplexiteten i de framgrävda gravarna fördjupades. Rumsliga grupperingar 
hos enskilda gravar, ofta med anslutande gropar, erbjöd utmanande 
kontextuella tolkningsproblem, liksom även egenheter hos fyndmaterialet som 
vid en första impressionistisk betraktelse kunde signalera samhörighet, men 
som inte direkt kunde beläggas genom annat än med styrkan av ett enkelt och
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mätbart närhetskriterium och antydanden till samband genom vaga spår efter 
humösa eller organiska utfällningar i sanden.

En talande dubbelsymbolik, som jag dock inte uppfattar som oppositionell, 
kontradiktorisk (en företeelse som utesluter en annan i en sekvens) eller av 
dialektisk och konstituerande karaktär var tydligt märkbar i flera fall. Den 
uppfattas som rituella repetitioner, manifesterade såväl i de enskilda 
begravningarnas inbördes ordning som i föremålsformerna, analogt gestaltade 
i formgivningen av de bilagda bärnstensminiatyrerna, där dubbeleggade 
yxtyper och klubbor med rundade huvuden i båda ändarna delade av en 
skaftränna var starkt dominerande. De strukturella relationerna i grav- och 
formspråket är snarare symmetriska, (den ena halvan blir den andras spegel
bild) i heraldiska kompositioner. Med det avses två enheter av samma slag 
men motställda varandra; en form av balanserad relation. Dialektik är ett 
retoriskt begrepp som förutsätter motsatspar och dualism är på sätt och vis 
likvärdigt men hör hemma i det kognitiva språkbruket.

Representationsbegreppet är också förknippat med det föregående. Det 
berör meningen bakom gestaltningar i ett reducerat format och exklusivt 
material, i ett fall till och med exotiskt, av föremål och redskapstyper av flinta 
eller bergart. Dessa brukar annars påträffas som fullt funktionsdugliga exem
plar i både profana och övervardagliga sammanhang. Restprodukterna från 
tillverkningsprocesserna har, att döma av sällsyntheten och de märkliga 
miljöer de hittills påträffas i, troligen också tillskrivits en särskild betydelse. 
Metaforiska referensbaser till gravspråket finns således att söka i redskaps- 
beståndet och med en eller flera särskilda konnotativa betydelser. Miniatyrer
na kanske ska ses som små kodade budskap från den ”stora” världen, eller 
som Claude Lévi-Strauss med gallisk finess väljer att uttrycka det: ”den 
reducerade modellens inneboende värde går ut på att den kompenserar förlus
ten av sensibla dimensioner genom förvärvet av intelligibla” (Lévi-Strauss 
1983:36 [1962]).

Därifrån är inte heller det idémässiga steget långt till de associationer som 
föremål och gravar ger upphov till hos betraktarna. Inom denna begreppsram 
kan man skilja på ursprungliga intentioner respektive tankekedjor som led i 
existentiella strategier; upphovsbärare till ideologier och världsuppfattningar. 
Dessa förmår vi inte annat än att möjligen snudda vid, och då genom den 
intellektuella tolkningsprocessen och de associationsbanor som strukturerna, 
de osynliga relationerna mellan delarna i en helhet, kan leda våra givetvis 
samtidsbundna tolkningar in i.

Med den fjärde begreppskonstruktionen, konnotationer, avses helt enkelt 
tänkbara bibetydelser och alternativa innebörder som kan vara beroende av 
de skilda sammanhang som vissa företeelser och föremål kan uppträda i.
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Betydelseförskjutningar betraktade ur det längre tidsperspektivet kan möjligen 
vara en lika relevant term. Man kan också höja abstraktionsnivån en aning och 
genom en lingvistisk/strukturalistisk ordlek se begreppet som en paradigmatisk, 
vertikal relation med utbytbara valmöjligheter i den i övrigt syntagmatiska och 
horisontellt, lagbundna sekvensen (se t.ex. Leach 1976:15; Jakobsson 1992:18- 
21). Tecken får sin betydelse placerade i relation till varandra i reglerade system 
av föreställningar om ordning; agerande kulturella koder. Uttryck förmedlade 
genom de hårda och beständiga materialen eller de mjukare spåren i marken, 
kommunikationen till samtida och efterföljande generationer, följer samma 
syntaktiska lagar som de språkliga men varierar över tid och rum.

Till sist kommer en redogörelse för skilda uppfattningar om termer som flitigt 
kommer åter i syntesen; myt och mytologi. Svenska Akademiens ordlista över 
svenska språket lämnar utrymme för flera tolkningar; där står som en torr och 
insiktslös förklaring till den semantiska innebörden av myt: sägen om gudar, upp
diktad historia eller vaneföreställningar (!). Mytologi skulle således vara kännedo
men och läran om sådana (gudaläror). Roland Barthes, litteraturvetare och en av 
den omdiskuterade historievetenskapliga relativismens grundare, ställer frågan:
”Vad är en myt idag?” och menar att myten är ett kommunikationssystem, ett 
meddelande och inte ett föremål, ett begrepp eller en idé. Den textuella metaforiken 
lyser klar, myten är ett semiologiskt system: ”Man förstår att det skulle vara en helt 
och hållet illusorisk handling att eftersträva en substantiell skillnad mellan de 
mytiska föremålen: eftersom myten är ett yttrande, kan allt som hör till talet vara en 
myt” (Barthes 1970:205 [1969]).

Jag menar att myterna, ”ett socialt språkbruk”, i brist på historiska källor går 
att söka i utformningen av föremål, depositioner och inbördes relationer hos 
lämningar efter mänskliga aktiviteter med skilda definitioner. Där finns meddelan
den att utläsa och tolka men väl att märka utifrån en nutida förståelsenivå som 
alltid är subjektiv. De historiska och sociala sammanhangen förblir av naturliga 
skäl dolda i den arkeologiska forskningen. Att hävda att lämningar eller föremål 
måste förstås utifrån en given kontext är en paradox. Försök till rekonstruktion 
alternativt dekonstruktion av den förhistoriska verkligheten är ställningstaganden 
beroende av den vetenskapssyn man har på källmaterials utsagovärde. Är de 
kodade teckensystem, bildande mönstergilla allegorier eller bara enkla men ibland 
omsorgsfullt dekorerade vardagsföremål som kan klassificeras och bekvämt 
inordnas i tidssekvenser? Vi avslutar med ett tänkvärt citat från den forskare som 
särskilt ägnat sig åt myter och mytologier i lågtekniska samhällen: ” When we try 
to do scientific history, do we really do something scientific, or do we too remain 
astride our own mythology in what we are trying to make as pure history” (Lévi- 
Strauss 1995:41 [1979]). Historia, inbegripet arkeologi, är en produkt av histori
kern (arkeologen).
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Kustlandet vid Lommabukten 
under den yngre bondestenåldern

Ett givet men oberäkneligt landskapsrum
Området vid Lommabukten är i naturvetartermer definierat 
som en del av den så kallade sydvästmoränen bestående av 
kalkhaltiga och stenfattiga moränleror som överlagras av lätta 

jordar och flyktig sand i olika fraktioner. Berggrunden utgörs av lagrade 
bergarter som i geologiskt hänseende knyter denna del av Skåne till Mellaneu
ropa. Om man idag står på den plats där gravfältet befinner sig kan vi konsta
tera att man är omgiven av ett hårt uppodlat landskap med växlande grödor 
som till exempel sockerbetor, potatis, råg och vete. Konsekvenserna av den 
agrara stordriften är fullt märkbar. Den privata trädgårdsodlingen har också 
en lång tradition i området. Men delar av trakten är också bitvis präglad av 
övriga, kanske mindre tilltalande, mänskliga aktiviteter som möjligen har med 
mer eller mindre djupt rotade attityder till hantering av diverse avfall att göra. 
Återfyllnaden av takten vid gravfältet är ett gott exempel på sådana ”kulturellt” 
betingade, men framförallt ekonomiskt kortsiktiga beteendemönster.

Av det kustnära läget märks just ingenting från vår position betraktat. Åt 
söder och sydväst utbreder sig den låga småhusbebyggelsen i Bjärred med 
bensinstationer, köpcentrum och den domesticerade parkvegetationen, strängt 
arrangerad, som en effektiv skärm i det flacka landskapet för utsikten mot 
havsbukten. Bjärredsborna klagar dock emellanåt på den besvärande odören 
av ruttnande tång som vid vissa årstider driver in från havet. Det riktigt 
lyhörda örat kan också urskilja att sjöfåglarnas rop i denna trakt får en annan 
klang, jämfört med de i inlandet tillfälligt gästande maskplockande måsarna, 
och resonanserna tycks som hämtade ur det öppna havets vidder.

Riktar man blickarna mot öster eller väster sträcker sig vida åkrar, där 
höjdskillnader i terrängen endast kan anas efter att skörden har bärgats, 
avtecknande sig som flacka förhöjningar över den dominerande tiometers- 
nivån. Den jämna och trygga horisonten bryts emellanåt av små klungor av 
träd och trädridåer som anger platserna för den nutida, spridda gårds
bebyggelsen och dess tillfartsvägar genom odlingslandskapet. Ännu längre åt
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Det flacka slättlandskapet öster om gravfältet mot Flädie.

öster skymtar man i klart väder som ett landmärke det spetsiga, blyerts- 
penneliknande tornet till Flädie nygotiska 1800-talskyrka i vars anslutning 
lämningarna efter dess betydligt äldre bytomt döljer sig under marken. Det 
nuvarande landskapet erbjuder annars få markerande skuggor i sina dagrar 
och ljusspel. Det är modellerat i en mycket mjuk relief.

Borgebygravfältet befinner sig i ett svagt sluttningsläge ned mot en fukt
sänka i söder där ett mindre bäckflöde rinner upp. Nu är bäcken delvis 
uträtad och kulverterad, men den ursprungliga fåran är fortfarande väl synlig 
i terrängen genom sin fuktberoende vegetation. Bäcken är namngiven som

Bredbäcken på Skånska Rekognoscerings- 
kartan, upprättad åren 1812-1820. Den hade 
efter ett slingrande lopp längs med de kontinu
erligt bildade strandvallarna, parallellt med 
kustbandet, sitt utflöde i Höje å. I platsen för 
upprinningen finns nu en reglerad damm, vars 
vattenspegel för det mesta är täckt av gröna 
alger och som, trots sitt idylliska utseende, helst 
betraktad från ett visst avstånd, ger ifrån sig en 
mycket obehaglig lukt vid närkontakt. Drä- 
neringsvatten från de omgivande, hårt konst- 
gödslade och besprutade åkrarna leds ner i 
dammen genom omfattande rörsystem och 
diken. En liten markväg löper i östvästlig 
riktning från den nuvarande Västkustvägen 
genom Borgeby samhälle till en gårdsbebyg
gelse, Otto Pers gård, strax sydöst om grav
fältet. Gården, som inte längre är i drift som ett 
fungerande lantbruk, ägs nu av kommunen och
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Två sätt att återbruka en fornlämning; cirkus på boplatsgrannen i väster (RAÄ 8) och avfallstipp på 
gravfältet (RAÄ 7).

Friluftsfrämjandet bedriver sina verksamheter där. Omedelbart norr om 
gravfältet finns en stor idrottsanläggning och en kommunal avstjälpningsplats 
som tidigare varit en grustäkt, sedermera igenfylld med rivningsmassor, sopor 
och annan bråte. Där ligger också höga överväxta vallar med matjordsmassor 
från täktverksamheten och byggandet av idrottshallen. Vallarna används 
flitigt av backsvalorna för sina bobyggen. Det täktade området avgränsar 
gravfältet brutalt och definitivt både åt norr och åt öster och det är mer än 
troligt att ett okänt antal gravar har förstörts till följd av denna verksamhet.

Att utifrån den landskapsbild som idag möter betraktarens öga söka 
föreställa sig, eller åtminstone att i stora drag rekonstruera, den neolitiska 
situationen med sina föränderliga geografiska konturer och sammansatta 
vegetationshistoria är inte lätt. De hjälpmedel och källor som härvidlag står 
till buds är framförallt diakrona jämförelser mellan äldre och nyare kartmate
rial. Egenheter och nivåförhållanden i terrängen finns där markerade i olika 
grafiska och stilistiska tekniker. Redan en hastig blick på Rekognoscerings- 
kartan visar i jämförelse med figuren på den moderna Ekonomiska kartan att 
landskapet vid bukten genomgått omfattande förändringar, nära nog till 
oigenkännlighet, bara under de senaste knappa tvåhundra åren. Förändring
arna, vars härledning egentligen inte är geografisk eller geologisk till sin 
karaktär, bör snarare ses som utfall av sociala och demografiska faktorer, och 
är resultaten av människans påverkan på omgivningen. De kan bättre beteck
nas som en följd av nya brukningstekniker och samhällsförändringar med en 
åtföljande bebyggelseexpansion till områden som tidigare använts som betes- 
eller jordbruksmark i vad som ur ett större och längre perspektiv kan beteck
nas som en tidigare glest befolkad bygd. De naturbundna geologiska proces
serna, i en mätbar intensitetsgrad, särskilt verksamma för flera tusen år sedan, 
har i högre utsträckning bidragit till det fysiska omformandet av landet som 
det nu avtecknar sig på kartorna. Detta gäller främst kustlinjen som med den
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Strandvallarna vid Lundåkrabukten.

kännedom om strandförskjutningsprocesserna vi nu besitter har genomgått 
stora förändringar. Dessa kan behjälpligt spåras genom enkla studier av 
ekvidistanskurvorna på de topografiska kartbladen. Källkritiken till de natur
vetenskapliga metoderna och deras allmängiltiga tillämplighet utifrån lokala 
exempel måste dock vägas in i bilden.

Särskilt på den äldre Rekognosceringskartan, med sin naturalistiskt/ 
realistiska kartografi, kan man, genom de fint streckade gradienter som anger 
lutningsriktningarna i topografin, tydligt se att flera vallbildningar finns, mer 
eller mindre indragna från nuvarande kustlinje. Dessa är nu till stora delar 
utplånade av den sentida bebyggelsen i de attraktiva kustlägena, men ställvis 
fortfarande fullt synliga, som exempelvis utmed vissa sträckor av Lundåkra
bukten mellan Landskrona och Barsebäcksnäset. Strandvallarna höjer sig nu 
som mest till en nivå som ligger ungefär fem meter över nuvarande havsyta, 
ibland mer på grund av den ständigt pågående översändningen i de få orörda 
miljöer som finns kvar utmed kusten. Svallningseffekten på olika kuststräckor 
bidrar också till oregelbundenheterna i nivåerna. På en del ställen utmed 
kusten är de således betydligt lägre och på andra högre. Otto Rydbeck skriver 
om sina intryck från år 1918 angående en fyndplats för stenredskap belägen 
invid Malmökusten, då landskapet i den nuvarande kustnära storstads
regionen fortfarande var något så när intakt: ”... den här manshöga]ära
vallen...” (Rydbeck 1918:9).

Borgebygravfältet befinner sig i en miljö i mycket nära anslutning till dessa 
naturbildningar. Norr och väster om gravfältet flyter Lödde å i en sävlig 
(skånsk?) takt och vars utflöde i havet vid den här för oss intressanta tidspe
rioden bildade en djupt inträngande havsvik och något längre fram i tiden 
troligen ett deltalandskap, ett estuarium, periodvis översvämmat och genom
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vilket ån meandrade. Flod kan 
tyckas som en mer passande be
nämning på det förhistoriska, men 
än idag förhållandevis mäktiga och 
oberäkneliga, vattendraget. 
Havsvikens dåvarande konturer, 
som den låter sig framskymta 
genom kartornas nivåkurvaturer, 
liknar mer en taggig arkipelag med 
små uppstickande sandrevlar 
genom förhöjningar och 
strandvallsformationer. En sådan 
bild är dock enligt geologisk 
expertis bedräglig, och den avspeg
lar endast marktopografin vid 
karteringstillfället. Sandjordar 
utmed Östersjökusterna är oberäk
neligt rörliga och ekvidistanserna 
på vårt tillgängliga kartmaterial är 
isometriskt framställda genom 
interpoleringar av recenta höjd
datavärden.

Kustlinjen har sannolikt på 
grund av jordarten alltid varit lika 
mjuk som nuvarande, präglad av 
sandflykt, dynbildningar och 

erosioner, endast betydligt mer indragen under vissa perioder. Vid Borgeby har 
strandvallen en nordsydlig sträckning, parallellt med åloppet på ett avstånd 
som varierar mellan en och två kilometer, bredast vid utflödet. Denna del av 
strandvallen har sedan länge utnyttjats som en naturlig vägbank för den 
Norra Västkustvägen; en förbindelselänk mellan de södra och norra delarna 
av den skånska kuststräckan. Ån, (eller floden) som i sitt övre lopp byter 
namn till Kävlingeån, täcker genom sina tillflöden ett mycket stort 
avvattningsområde i mellersta Skånes åslandskap och transporterar vatten
massorna från många österut och inåt landet högre belägna sjöar och mindre 
vattendrag ned till havet. En ännu bredare havsvik skar under neolitisk tid 
också in i landet söder om gravfältet vid utloppet till Höje å.

Om man finner det önskvärt att rekonstruera den tidigare strandlinjens 
fluktuationer närmare och efter en finare tidsskala får man söka sig till resul
taten från de ambitiösa, strukturgeologiska undersökningar som har utförts

Två årstider, höst och vår, vid Lödde å.
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Borgeby gravfält

Karta över närområdet till gravfältet visande havsnivån 5 m ö.h. Nuvarande kustlinje streckmarkerad (framställd av M. Andersson och H. Pihi).

genom pollenanalyser och det nogsamma följandet av lagersekvenser och 
deras varierande innehåll av subfossila diatoméer (kiselalger) i avsnörda 
havsvikar, kärr och tidigare våtmarker. Två sådana biostratigrafiska detalj
studier har genomförts i gravfältets närområde, dels vid Ulamossen ca fem 
kilometer norr om Borgeby, dels vid Barsebäcks mosse ännu något längre
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norrut där Marbäckens vattenflöde rinner ut i Salviken (Welinder 1973; 
Digerfeldt 1975). Båda dessa naturvetenskapliga studier har anknytning till 
arkeologiska projekt som bedrevs inom respektive områden, bland annat 
innefattande en undersökning av ett senneolitiskt flatmarksgravfält, beläget ca 
en halv kilometer nordväst om Löddeåns mynning (Callmer 1973). Resultaten 
korrelerar förhållandevis väl med varandra och även i jämförelse med dem 
som erhållits från andra lokaler i södra och västra Sverige samt i Danmark. 
Variationer i strandförskjutningskurvorna i Sydskandinavien är emellertid vid 
en finare granskning ändå märkbara i en viss och obekväm omfattning trots 
de förhållandevis små, inbördes geografiska avstånden (jfr Regnell m.fl.
2001).

Av särskilt intresse för vår del är de dramatiska svängningar i strand
förskjutningskurvorna som kan följas från den senare delen av tidigneolitikum 
och framåt i tiden, med källkritisk reservation för att resultaten endast speglar 
en lokal lagunmiljö och dess speciella förutsättningar. Havet i sundet stiger då 
av allt att döma i ett hastigt förlopp till sin hittills högst uppmätta nivå.
Denna befinner sig cirka fyra till fem meter över den nuvarande med strand- 
vallsbildningarna till följd, för att sedan åter dra sig tillbaka under inled
ningen till mellanneolitisk tid, den period då platsen började att användas som 
ett gravfält, ned till ungefär två meter över nivån för den nutida strandlinjen. 
Regressionen av havsytan medförde också att många mindre, men mycket 
näringsresursrika fuktsänkor, kärr och våtmarksområden bildades i anslutning 
till strandvallarna och utflödena från bäckar och åar.

Om den detaljerade vegetations- och odlingshistorien i den närmaste 
omgivningen är föga känt. En på sin höjd generell bild kan tecknas genom en 
försiktig och återhållen projicering av empiriska forskningsrön från när
liggande områden, där de naturvetenskapliga aktiviteterna har bedrivits mer 
intensivt inom ramen för gemensamma, riktade projekt tillsammans med 
arkeologi och kulturhistoria. Ett sådant är det så kallade Ystadsprojektet och 
de väldokumenterade pollenanalytiska resultaten, särskilt de som inhämtats 
från det topografiskt och geografiskt liknande Köpingeområdet, kan i stort 
betraktas som representativa också i detta sammanhang. Man kan kort och i 
svepande drag sammanfatta resultaten från neolitisk tid som att landskapets 
skogssammansättning vid inledning till tidigneolitikum har bestått av ädel
lövskog; det vill säga ask, alm, lind, ek och hassel i något växlande proportio
ner och väl anpassade för de sydskånska kalkhaltiga och näringsrika jordarna. 
I pollendiagrammen är också belagt att främst almen, men i viss mån också 
lind och hassel visar en drastisk nedgång vid denna tid samtidigt som 
betesindikerande växter ökar sin andel och sädespollen börjar uppträda i en 
liten men ändå signifikant omfattning (Berglund 1991:109-112).
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Dessa paleoekologiska anomalier som framskymtar i de grafiska kurvorna, 
har tidigare tolkats som resultaten främst av mänsklig påverkan genom ett 
systematiskt och intentioneilt öppnande av landskapet för bete och odlings- 
ändamål. Ämnet är dock fortfarande föremål för pågående diskussioner utan 
att någon konsensus i frågan egentligen har uppnåtts ( jfr t.ex. Berglund 1991 
och Friman 1996). Multikausala förklaringsmodeller dominerar nu alltmer i 
den sakta avtynande debatten där i stället samverkande faktorer såsom 
klimatiska förändringar, ökad humiditet, trädsjukdomar i kombination med 
de mänskliga småskaliga agrara aktiviteterna i en växelvis samverkan anses 
ha styrt händelseförloppet (Berglund m.fl. 1991:428). Utifrån de naturveten
skapliga resultaten sammanvägt med det arkeologiska materialet tecknar sig 
en bild av den tidiga bondestenåldern som en expansiv och dynamisk period 
med stora förändringar, såväl ekonomiska som kulturella, inom samhällssys
tem, teknologier, bosättningsmönster och kanske inte minst beträffande de 
varierande sätten att begrava sina närstående avlidna. En latent instabilitet i 
de småskaliga samhällssystemen bör kanske också vägas in som ett givande 
tolkningsalternativ.

Bilden av landskapsutvecklingen är något mer motsägelsefull och svårtol
kad när det gäller den efterföljande mellanneolitiska perioden. Detta är den 
tid då gånggrifttstraditionen, eller den mogna trattbägarkulturen, med sina 
imponerande storstensmonument och kollektiva gravseder anses vara helt 
förhärskande i denna del av landet. Den motsvarar emellertid också bruk- 
ningstiden för vårt lilla kustnära flatmarksgravfält med sin jämförelsevis 
anonyma apparition utan de storslagna anspråken på att manifestera sig 
utåtriktat med landskapet och dess beståndsdelar som det kreativa och form
bara mediet. Därmed vill vi inte utesluta att någon form av gravmarkeringar 
har funnits. Stenar har ingått i gravkonstruktionerna och antydningar till 
stolpmarkeringar signalerande någon form av överbyggnad gick att belägga i 
anslutning till åtminstone en av gravarna. Det mest sannolika är dock att de 
täckts av en enkel jordhög som inte har bevarats på grund av markerosioner, 
sentida odling och andra aktiviteter i det attraktiva och periodvis hårt utnytt
jade området.

I pollendiagrammens grafiska sekvenser, som gör anspråk på att illustrera 
växtlighetens dynamik och förankrade i den absoluta kronologin genom 
radiometriska dateringar, kan vi under den tidigare delen av mellanneolitikum 
spåra en återväxt av ädellövskogen. Samtidigt kan vi se att den betesindike- 
rande vegetationen avtar och att sädespollen är i det närmaste helt från
varande (Berglund 1991:111). Man skulle kunna uppfatta detta förhållande 
som en stagnationsperiod för kultur- och odlingslandskapet efter de tidigare 
så intensiva röjnings- och uppodlingsaktiviteterna. Det daterbara arkeologiska



materialet från denna period, särskilt variations- och omfångsrikt i form av 
synliga kvarlevor i landskapsbilden, men framförallt de talrika register
posterna över representativa, tidstypiska fynd i museimagasinen, ger oss 
emellertid en helt annan utsaga. De mellanneolitiska stenkammargravarna 
med gång och inneslutna i en jordhög är rikligt företrädda i det sydväst
skånska landskapet. Deras distinkta grupperingar i anslutning till vatten
systemen kan ur det humanistiska perspektivet ses som ett viljestyrt, systema
tiskt ordnande av det naturliga rummet, vanligtvis tolkat som metaforiska 
uttryck med en stark geopolitisk innebörd: markeringar för den släktskaps- 
baserade hävden till landområden (t.ex. Renfrew 1976; Hårdh 1982). Lös- 
och depåfyndens antal från nämnda period, särskilt den tidigare delen, visar 
också i motsats till pollendiagrammens vittnesbörd på en synnerligen hög grad 
av mänsklig aktivitet. Det finns enligt somliga forskare också antydningar 
genom det kontinuerligt ackumulerade källmaterialet på en utveckling mot ett 
alltmer centraliserat bosättningsmönster och en ordnad gårdsbebyggelse med 
ett regelmässigt arkitektoniskt formspråk. Detta kan därefter följas i en rak 
tidslinje men med vissa besvärande kunskaps- och materialluckor till de 
efterkommande perioderna av förhistorien (Larsson, M. 1991:114-116; jfr 
Karsten 1994:175-179; Vetenskapligt program för UV Syd 1999-2002).

Det strukturerande och interaktiva landskapet
Den bild som försökte tecknas ovan av den omgivande naturmiljön kan 
betraktas och tolkas ur flera aspekter. Bilden kan tyckas generell, kanske på 
gränsen till trivial och den saknar en finare upplösning. De knivskarpa 
konturerna i den bildliga bemärkelsen är kanske en egenskap som inte heller 
eftersträvas här, eftersom vi ju egentligen har tagit fasta på buktens och 
flodens oförutsägbara föränderlighet under den mellanneolitiska periodens 
tidigaste del. Det ska också framhållas i detta sammanhang, men parentetiskt, 
att de tvärvetenskapliga metodiska ansatser som genererat resultaten, extra- 
polerade på miljön runt Borgebygravfältet, är produkter av en kultur- och 
landskapssyn som bottnar i ett underförstått antagande att naturen bara är en 
neutral fond, en resursbehållare för människans dagliga utkomst. Opåverk
bara förändringar som stör balansen skulle med en sådan tankemodell ge 
upphov till motsvarande, adaptiva åtgärder inom den kulturella sfären och 
den ideologiska överbyggnaden till samhällssystemet.

Detta förhållningssätt, med etiketten ekologisk determinism, förutsätter att 
människan ständigt söker att anpassa sig till föränderliga omständigheter och
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ett av de operativa instrumenten i denna process är den andliga kulturen och 
dess materiella yttringar, vars outtalade syfte är att upprätthålla jämvikts
förhållandet i det dialektiska och ibland dramatiska samspelet mellan män
niska och natur. I korthet kan man således beskriva kulturella uttryck som 
materialiserade produkter av strävan till anpassning och det optimala upp
fyllandet av försörjningsbehov. Förflyttningar i landskapet och val av platser 
för särskilda aktiviteter ses följaktligen som främst resursmotiverade: väl 
planerade led i näringsstrategier och betingade, teleologiska reflexer på 
förändringar i omgivningens ekonomiska försörjningskapacitet. I synnerhet 
har denna syn på människans relation till naturen, reduktionistisk till sitt 
väsen och med fixering på redskapsteknologier och tillgångar av råmaterial, 
vidlådit den tidigare stenåldersforskningen. Alldeles särskilt gäller det den 
mesolitiska delen som innefattar den äldre stenålderns jakt- och fångstkulturer 
(jfr dock Jennbert 1984; Karsten 1994 och särskilt Karsten 2001 för en 
motbild). Individerna som befolkade dessa arkeologiskt skapade perioder har 
ibland nästan helt frånskrivits andra motiv till sina handlingar än uppfyllan
det av de rent materiella behoven, främst att stilla hungern.

Tankegångarna är hämtade från grannvetenskapen antropologi där vissa 
också menar att med empirisk kännedom om dessa parametrar kan man 
härleda och förstå sociala institutioner, mytologier och föreställningar (Lévi- 
Strauss 1995:15-16 [1979]). Sjöar, hav, vattendrag och land betraktas följ
aktligen som hyllor i ett skafferi som ständigt måste skattas och fyllas av 
naturen. Den biologiska reproduktionen och vinstmaximering av näringsuttag 
i förhållande till arbetsinsats har ansetts som den undantagslöst primära 
drivkraften i samhällsmotoriken. De kulturella fenomenen återspeglade i de 
kvarlämnade, materialiserade och magasinerade minnena av ”arkaiska” 
tankesystem underordnas på så sätt drifterna för de krassa och tillfälliga 
tillfredsställelserna under vetenskapens täckmantel. Synsättet är projektioner 
på förhistorien av den tid och världsdel vi lever i nu och de ekonomiska ideal 
som anses som politiskt korrekta (jfr Clastres 1984:15-16 [1974]).

Det har emellertid under senare år öppnats alternativa och kanske ur 
humanistisk synpunkt mer tilltalande synsätt på denna relationsproblematik. 
En uttalad vilja har således formulerats från flera håll till att betrakta incita
menten till mänskligt agerande i landskapet som formerande och aktiva i ett 
konstruktivt, dialektiskt förhållande till de givna förutsättningarna, men som 
också kan påverkas i andra syften än de rent utkomstbringande. Land
skapsrummet kan således också betraktas som en modellerad social produkt 
och ett medium för människans handlande, eller återigen uttryckt genom 
bildliga analogier, som en manipulerbar scen där rekvisitan (men knappast



fonden) är utbytbar (Tilley 1994; Bradley 2000). Christopher Tilley föreslår 
till och med att utvalda formationer i landskapet utgör ett symboliskt refe
rens- och teckensystem för händelser knutna till mytologier förankrade i 
förfäderskulten (Tilley 1996:66-68). En fransk litteraturvetare, Roland Bar
thes, uttryckte sig betydligt tidigare och förebådade den ”nya” landskaps- 
arkeologin om relationen mellan människa och natur på följande sätt i en 
kritisk essä om en känd fransk cykeltävling (Tour De France): ”Naturfenomen 
och landområden personifieras, [min kursiv) eftersom människan mäter sin 
styrka med dem och därför att som i all hjältedikt kampen måste föras mellan 
likvärdiga krafter: människan blir alltså natur och naturen människa” (Bar
thes 1970:116 [1969]). Motsatserna mellan en materialistisk syn på landska
pet och ett perspektiv som grundar sig på fenomenologi (ett filosofiskt/idé
historiskt koncept) och rekonstruerade föreställningar med referenser till 
mytiska system kan inte betraktas som nya. Men de har kommit att accentu
eras i den postmoderna historieforskningen, vars resultat inte låter sig motsä
gas och ej heller bekräftas. De hänvisar till och ger tolkningsföreträde åt 
utforskarens personliga förförståelse och inlevelse i material samt ett fritt 
inläsande av detta i en samtidsbunden kontext som prioriteras, förnekande 
vidare alla möjligheter att återskapa förfluten verklighet.

Som grund för dessa teoretiska principer ligger ett nytt förhållningssätt till 
de historiska processerna och deras utfall, i reaktion mot förenklade 
kausalitetsprinciper och synen på händelseförlopp som narrativa strukturer; 
logiskt uppbyggda och linjära sekvenser genom tiden med en början och ett 
oåterkalleligt och tryggt förutsägbart slut, som i de urgamla, traderade berät
telserna om det passerade. Man kan se sådana tankebyggen som ideala (?) 
litterära konstruktioner, men knappast realistiska och egentligen föga intres
santa. Tidsbegreppet, en central parameter i beforskandet av det förflutna, 
kan därmed också problematiseras i sin egenskap av analytiskt redskap och 
göras till föremål för operativa distinktioner. De är särskilt användbara vid 
betraktelser av skeenden och orsakssammanhang ur det ”riktigt” långa 
tidsperspektivet, vilket ju borde vara arkeologins främsta styrka i förhållande 
till de andra historiedisciplinerna. Också inom forskningsämnet om främ
mande kulturer, antropologin, har tiden som en neutral och mätbar kategori (i 
likhet med det geografiska rummet) föranlett frågor om västerländska, 
etnocentriska värderingars och förenklade klassifikationers universella giltig
het (Leach 1997).

Tankar om tiden som ett rörligt begrepp har, i form av ett i grunden sym
patiskt och okontroversiellt ställningstagande i denna fråga, klarast och med 
språklig elegans formulerats inom moderämnet historia av företrädare för den



så kallade Annales-skolan, slagkraftigast genom sin kanske mest kända 
frontfigur: Fernand Braudel i den på sin tid mycket uppmärksammade uppsat
sen History and the Social Sciences; The Longue Durée (1980 [1969]). (För 
exempel på ansatser till arkeologiska tillämpningar se t.ex. Jennbert 1988; 
Bintliff 1991; Rudebeck 1994.) Braudel väljer i sitt utövande som historiker 
med litterära och estetiska ambitioner att betrakta den förflutna tiden och de 
skeenden som utspelas inom dess flytande ramverk som analytiskt reducerbar 
till i huvudsak tre övergripande men interrelaterade tidsnivåer med skilda 
kurvaturer:

• de enskilda, ibland omvälvande händelsernas och de framträdande per
sonligheternas nivå, vilken främst fokuserade på traditionell historieskriv
ning som Braudel med sina meningsfränder reagerade mot (”Thistoire 
événementielle”)

• en mellannivå där processerna försiggår i ett cykliskt, delvis förutsägbart 
förlopp och som kan beskrivas som en konjunkturernas eller samhällenas 
historia; ett tidsperspektiv med en stark förankring hos ekonom-historiker 
(”conjonctures” eller ”moyenne durée”)

• och slutligen: den generella historien, de samlade massornas anonyma 
historia, med de sega och trögrörliga strukturerna verkande i bakgrunden, 
men också formande de djupt förankrade tankemönstren, mentaliteter, och 
som endast är urskiljbara ur en humanistisk/geografisk historias långa och 
allomfattande perspektiv (”longue durée”)

Som hörande till den sistnämnda, ”långa” historiska tidsnivån, ... that time 
which flows only slowly... i Braudels ordalag, får vi räkna de långsamt ver
kande ekologiska och geologiska processerna. Dess förlopp i det kustnära 
området skisserades i korthet ovan. Av särskilt intresse är då de kraftigare 
svängningarna i pollendiagrammen och strandförskjutningskurvorna som är 
märkbara under det tidspann vi kan belägga för Borgebygravfältets bruk- 
ningstid. Ur det långa perspektivets synvinkel kan fenomenen betraktas som en 
synnerligen momentan störning. De långsamma processernas tröga dynamik 
ändrar oväntat sin lugna rytm till en i mannaminne gripbar storhet, åtminstone 
för kustbefolkningen. I en absolut, kronometrisk tideräkning omfattar perio
den cirka femhundra år (ca 3300-2800 BC, kalibrerat). Detta tidsspann 
omfattar de arkeologiska perioderna från TN (tidigneolitikum) till MNA (äldre 
fasen av mellanneolitikum)) I-IV inom den relativa kronologin, som främst 
bygger på det stilistiskt baserade ordnandet av ett ymnigt och variationsrikt
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keramikmaterial i korrelation med andra föremålsformer och strukturer från 
såväl boplatser som gravar i Sydskandinavien. Jag vill dock starkt framhäva 
åsikten att få av dessa kronologiska horisonter är distinkt urskiljbara eller 
generellt tillämpbara. Somliga är till och med starkt ifrågasatta, särskilt be
traktade ur lokala materialperspektiv. Keramikkonsten under hela denna 
period präglas av en stor variation. Stilmedlen är förmodligen emblematiska, 
det vill säga medvetet uttryckande någon form av grupptillhörighet. Hantver
karnas mer eller mindre diskreta men envetet upprepade framhävanden av 
lokala särdrag utgör de främsta kännetecknen i ett mångfacetterat och svår
ordnat material.

Den äldsta av de undersökta gravarna på gravfältet kan med hjälp av 
keramikens kombinerade dekorelement ges en ungefärlig datering till MNA I. 
Detta motsvarar den tid då den mäktiga men kortlivade transgressionen, nr 6 
enligt Digerfeldts naturhistoriska modell, bör ha nått sitt maximum (Diger- 
feldt 1975:140). Kustbandets konturer tycks då drastiskt ha ändrat sin form, 
enligt kartmätningarnas höjdkurvor, (något som dock starkt ifrågasätts av 
geologer), till en närmast labyrintisk figuration genom inskjutande grunda
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havsvikar, laguner och omfattande strandängar med mellanliggande flacka 
sandryggar. Omgivningen borde i alla fall ha upplevts som nyckfull och 
föränderlig och inte gynnande stationära bosättningar med ekonomier base
rade primärt på lågtekniskt jordbruk kombinerade med animalieproduktion 
men i varierande proportionsförhållanden. Där är istället ägorättsligt fast
slagna territorier, kanske legitimerade genom monumentbyggande, och de 
förutsägbara, cykliskt återkommande växlingarna i naturen en betingelse för 
fortlevnaden och ackumulerandet av en överskottsproduktion; något som 
också antas utgöra en förutsättning för reproduktionen av det ekonomiska 
och sociala system som underbygger detta nya och frivilligt anammade lev
nadsmönster. Megalitgravarna i området befinner sig med få undantag i 
trygga och ofta upphöjda positioner, som landmärken, väl indragna från den 
oberäkneliga kustlinjen, kanske upplevd som hotfull, men företrädesvis i nära 
anslutning till de makligt rinnande vattensystemen. Möjligheten finns också 
att megalitgravstraditionen av somliga utifrån sin världsbild kan ha uppfattats 
som skrämmande, ohuman, kontroversiell och konfliktskapande; en manifes
tation för förtryck och utnyttjande av ofrivillig arbetskraft. ”Förstenade 
tårar” (petrified tears) kan vara en träffande benämning för megalitgravarna 
med syftning på nedlagd möda och de ur vårt perspektiv märkliga riter som 
kan anas vid deras användande (Gren 1994; jfr Holtorf 1999). Vi kan således 
konstatera här att någon grupp av befolkningen har gjort ett annat, oppositio
nellt och med säkerhet ett mycket medvetet val av landskapstyp för begra
vandet av sina döda, i detta fall också med anspråkslösa, diminutiva uttrycks
medel, endast omfattande barn eller mycket unga individer.

Det finns emellertid inget direkt utläsbart i vårt framtagna gravmaterial 
som skulle förespegla kulturella konflikter, asymmetriska sociala relationer 
eller ideologisk polarisering mellan folkgrupper med skilda ekonomiska 
system och försörjningsbas. Inte heller finns där något som vid ett första 
påseende skulle kunna antyda en utkomst, övervägande baserad på de marina 
resurserna, avvikande från den agrara i inlandet. Vi håller det ändå för troligt 
att så skulle kunna vara fallet. Mycket tyder på symbiotiska relationer mellan 
en inlandsekonomi, baserad på boskapsskötsel och jordbruk, och en fångst
kultur som valt att agera i en ledig och för tillfället gynnsam ekologisk nisch 
(jfr Barth 1969a). Detta är emellertid ett problemfält vi kommer att återvända 
till i en liten skala utifrån vad bärnstensminiatyrerna kan tänkas representera. 
Föremålen som vi hittade i gravarna, bärnstensamuletter, keramik, flintor och 
yxor, är av samma slag som de man regelmässigt återfinner i de troligen 
välbärgade, kanske också välnärda trattbägarböndernas megalitgravar, med 
den givna reservationen att fynden i megaliterna är hopade och därmed 
mycket svårskiktade såväl kronologiskt som beträffande ”kulturtillhörighet”.
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Vid en närmare begrundan finns det egentligen inte heller någon signifikant 
skillnad i gravskicket som skulle ge anledning att förmoda att en från rådande 
normer avvikande religion eller samhällsideologi anammats av de gravlagda 
eller snarare deras begravande anförvanter. De återkommande depositionerna 
i megalitgravar av de omrörda skelettdelarna tillsammans med utvalda före
mål är ting som tjänat ut och ofta sönderslagna. Fynd och benrester är hopade 
men tillsynes ändå ordnade i för oss betydelsebärande mönster och vi tolkar 
dem, kanske något lättvindigt och utan närmare eftertanke, som uttryck för 
en ”kollektivistisk” ideologi. Huruvida en sådan överhuvudtaget någonsin har 
existerat som en realitet och kan ges en definitionsmässig status, måste dock 
starkt ifrågasättas ur ett idéhistoriskt perspektiv (se t.ex. diskussion i Lund
gren 1997 och Edenmo 2000). Flera forskare menar dock att det kollektiva 
respektive det individuella idealet i samhällsformationerna, speglat i grav
skicken, alternerar periodvis men även regionalt under bondestenåldern och in 
i bronsålder (bl.a.Vandkilde 1996:275-294; jfr dock Nordquist 2001:203- 
207). Claude Lévi-Strauss formulerar sina tankar runt detta problem på 
följande sätt: ”... individual beliefs are not at variance with collective 
doctrine. The dialectic as a whole springs from the customs and philosophy.” 
(Lévi-Strauss 1992a:40 [1955])

Denna oppositionellt formulerade tankekonstruktion kanske ska ses som 
bara ett av våra instrument i viljan att klassificera tillvaron och legitimera 
vacklande identiteter med hänvisningar till det förflutna och ställas i kontrast 
till stridsyxetidens individuella gravläggningar. De senare tas oftast som intäkt 
för att samhällssystemet genomgår en förändring mot framhävandet av 
individbaserade eller personliga ägorättsliga principer, möjligen kombinerade 
med starka trosföreställningar, genom metallens gradvisa introduktion som 
lägger grunden till ett nytt ekonomiskt värdesystem: en obevekligt framryck
ande marknadsekonomi och kanske begynnelsen till ”myntets gyllene makt” 
(ett ur det historiska perspektivet igenkännligt mönster, kanske med en viss 
samtidsrelevans?) (Malmer 1962; jfr Nordquist 2001:181). I både mega
liternas oordnade begravningar och de som återfanns inom vårt gravfält är 
individerna j ordade, även om de i det senare fallet begravts under markytan 
och utan någon efterlämnad monumental överbyggnad.

Frågan om huruvida megaliterna överhuvudtaget var avsedda som gravar i 
nutida bemärkelse förtjänar också att diskuteras. Mycket tyder snarare på att 
de ursprungligen, men under en förhållandevis kort tid, varit samlingspunkter 
och scener för diverse ritualer där offerhandlingen och sönderdelandet av 
keramik samt manipulerandet av förfädernas ben i något syfte varit den 
väsentliga och bärande idén. Att de senare under resterande del av neolitisk 
tid användes till primära begravningar är en annan historia som inte bör

34



förväxlas med idéinnehållet hos själva monumenten (jfr Andersen 2000). Det 
finns också en annan aspekt på problematiken. Inom antropologin har termen 
sekundärbegravningar en helt annan betydelse än som den används i arkeolo
gisk mening; begravning i tidigare anlagda monument. Termen har där istället 
betydelsen av återbegravning och den slutgiltiga förvaringen, andra fasen i 
begravningsriten, där de kvarvarande kroppsdelarna efter förmultnings- 
processen, ben utan mjukdelar, deponeras på en utvald, helgad plats under 
ceremoniella omständigheter (se Weiler 1994:156-159 och där anförd litt.).

Synen på megaliterna som ossuarier (förvaringsplatser och centra för en 
förfaderskult) genererar fortfarande diskussioner, främst med anledning av 
nyupptäckta lokaler uppfattade som religiösa centra i de neolitiska sam
hällena, ofta palissadomgärdade med svårtolkade dikes- och gropsystem. 
Skelettdelar, tillsynes sorterade, har ofta påträffats i sådana sammanhang 
tillsammans med keramik och praktföremål som utsökt utformade yxor, bland 
annat på den välkända Sarupsplatsen belägen i närheten av en inskjutande 
havsbukt på den sydvästra delen av Fyn i Danmark. Dessa lokaler tolkas som 

skeletteringsplatser och rum för rituella aktiviteter (övergångsriter) med 
anknytning till anfäderskulten och samhällsreproduktionen. Utvalda delar av 
skeletten skulle därefter ha förflyttats till storstensgravarna och ordnats i 
bestämda mönster enligt praxis med förankring i religiösa världsuppfattningar 
och samhällslegitimerande ideologi; en form av anatomisk dekonstruktion 
(Andersen 2000). Avvikande åsikter har dock kraftfullt framförts (Gräslund,
B. 1989 och där anförd litt.). Idén om att Borgebygravfältet skulle utgöra en 
sådan plats hävdades också av besökande kollegor med specialkunskap i ett 
tidigt skede av undersökningen. Vi avfärdade den emellertid bestämt på grund 
av våra närgångna empiriska observationer gjorda i fältsituationen och i 
kombination med resultat från jämförande studier av den alltför lite uppmärk
sammade variationen inom gravskick under mellanneolitikum.

Den samfälligt uppburna tanken eller idén om att uttrycka gruppsam
hörighet genom begravningar, i detta fall med betydelsen att dessa sker inom 
en avgränsad och utvald plats, kan dock utan svårighet inläsas i båda grav
sederna, det vill säga storstensgravar respektive gravfält utan någon bevarad 
och för oss synlig markering. Gravarna på Borgebygravfältet låg väl samlade 
och med mer eller mindre synliggjorda eller ibland bara försiktigt antydda 
relationer. Skillnaden finns däremot klart markerad i valet av plats, men vi 
väljer här att istället utläsa avvikelsen som ett meningsbärande och konsti
tuerande strukturellt samband av både åtskiljande och sammanlänkande 
karaktär; en ideal föreställning om tingens och naturens ordning. Väsens
skilda landskapstyper för valet av samtida begravningsplatser kan enligt detta 
vårt synsätt ha använts i väl uttänkta och regenererande syften, kanske som
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led i samhällsbyggande eller ideologiska strategier där naturomgivningen är 
satt att agera som ett identitetsskapande och legitimerande medium. 
Oppositionerna, vars tänkbara innebörder vi ämnar att återkomma till nedan, 
kan formuleras i valda begreppsliga motsatspar, som till exempel upphöjd 
belägenhet i det bakomliggande backlandskapet kontra uttalat låglandsläge 
vid kusten. Man kan också uttrycka det genom de mer abstrakta, kanske 
metaforiska begreppen som det permanenta men kontrollerbara landskapet i 
kontrastverkan till det oförutsägbara och föränderliga, långt bortom den 
mänskliga förmågan till ingripande i de obevekligt verkande geologiska 
händelsekedjorna.
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Varaktiga storstensminnen och små 
tassmärken i den skånska matjorden

Efter de skissartade försöken till att levandegöra bilden av det 
förflutna landskapet, dess skiftande geografiska konturer och 
växtlighet, är det dags att återvända och interrelatera till studierna 
av de humana verksamheterna; befolkarna av rummet, och sökan

det efter någon kulturhistorisk utgångspunkt hos de begravda barnen på 
Borgebygravfältet, ”transgressionens avkommor”, i sin omgivande men under 
mycket kort tid upplevda miljö. Kunskapskällorna i detta avseende består i 
vanlig ordning av fornsaker, registeruppgifter ur fornminnesinventeringens 
arkiv och de tillhörande lägesangivelserna relaterade till Ekonomiska kartan. 
Grundforskningen är för denna del av Skåne noggrant genomförd, täckande 
så gott som samtliga stenålderns perioder och har genererat åskådliga 
spridningsbilder och isaritmkartor, interpolerade frekvenser över fördelningen 
av ledartefaktiska föremålstyper, gravar och depåfynd i landskapet.
Synteserna över det samlade materialet är dock fortfarande få om man ser till 
den omfattande tillväxten som skett genom uppdragsarkeologin under de 
senare årtiondena. Diakrona studier (karta på karta i en kronologisk ordning; 
arkiverade tidshorisonter över landskapets och bebyggelsens utveckling) av de 
visualiserade forskningsresultaten är mycket informativa, oberoende av om 
man väljer att fokusera förhistoriska bebyggelsemönster eller befolkningens 
olika preferenser i personliga föremålsuppsättningar och de stilistiska variatio
ner de genomgår över tid och i skilda landskapsrum.

Omgivningen runt bukten och det stora, rinnande sötvattendraget som 
efter att ha passerat några mindre forsar i ett makligt flöde söker sig till sin 
återförening med det salta vattnet i sundet, är den historiska/geografiska miljö 
som närmast kommer att fokuseras i sökandet efter spåren av inbyggarna. 
Smärre ”utflykter” över sockengränserna som ändå i detta fall bara utgör 
operativa och antikvarisk/tekniska gränsdragningar görs när vi finner det 
påkallat att skärpa bilden. En mycket översiktlig men riktad genomgång av 
fornminnesregistrets kortfattade och sakliga uppgifter har utförts gällande 
främst sex socknar men med fokus på Flädie. De övriga som hamnar inom
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intressesfären är Löddeköpinge och Hög på den norra sidan om den då 
mycket breda ån och Fjelie, Borgeby och Stävie på den södra. Av dessa har tre 
sin naturliga gräns mot kusten och två, Hög och Stävie, befinner sig indragna 
i landet men i direkt anslutning och på ömse sidor om den flytande och rörliga 
gränsmarkeringen, ådalen. Fornlämningstalen, egentligen förvånansvärt låga 
men kanske lätt förklarade med tanke på landskapets höga uppodlinggsgrad, 
varierar mellan 30 poster (Högs socken) och som mest 81 i Löddeköpinge 
som också är den ytmässigt största socknen. Sambandet mellan areal och 
antalet kända fornlämningar i respektive socknar uttrycks här inte i en enkel 
proportion mellan mängd och yta. Det får kanske sökas i andra omständig
heter som borde tillmätas betydelse i avvägning till den information man vill 
utvinna ur datamängden.

Borgeby Fjelie Flädie Hög Löddeköpinge Stävie

€>€#€>!>> C>

Totalt antal 58 45 37 30 81 52

I Andel stenålderslokaler 

I I Övriga fornlämningar

Fördelningen mellan stenålderslokaler och fornlämningar med annan tidsställning i sex socknar, SV Skåne.

Socknarnas fornlämningsinnehåll
Vi kan till exempel genom en liten men informativ, från huvudspåret utvi
kande fallstudie notera att Fjelie socken, belägen centralt i den inskjutande 
delen av Lommabukten och söder om Borgeby och Flädie, täcker en areal som 
motsvarar den i Löddeköpinge och mer än den sammanlagda hos de nämnda 
grannsocknarna. Trots den uppenbara storleksskillnaden i yta finns där bara 
45 antecknade fornlämningar i registret varav endast 16 stycken härrör från 
stenålderns olika perioder, de absolut flesta från den senare delen, gränsande 
till metallbrukande tid (jfr uppgifterna i katalogen över offerfynd i Karsten 
1994:256-257). Däribland finns också den ena av de två kända gånggrifterna
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i åns södra närområde, i Laxmans Åkarp, endast fem kilometer öster om 
Borgebygravfältet och utgörande dess närmaste monumentgranne. Den är 
belägen mellan Lödde å och det närmaste större vattendraget i sydlig riktning: 
Höje å. Det ska också tilläggas, för att tillgodose de källkritiska aspekterna, 
att de senaste inventeringsinsatserna i denna del av Skåne genomfördes under 
mitten av 1980-talet och i stort sett med en oförändrad sammansättning i 
kärnan av den arkeologiska bemanningen. Uppgifterna är därigenom att 
betrakta som inhämtade och nedtecknade med en likvärdig ambitionsnivå och 
utifrån en konsensus i den rådande uppfattningen om fornIämningsbegreppets 
innehåll, det vill säga vilken typ av lämningar ska betraktas som varaktigt 
övergivna minnen med ett kulturhistoriskt bevarandevärde som förtjänar 
lagskydd. Inventeringsresultaten från de skilda socknarna bör därför anses 
som i högsta grad kommensurabla (mätbara med samma mått). De är 
verksamhetsprodukter sprungna ur en gemensamt hållen, givetvis starkt 
tidspräglad, vetenskapssyn och genom aktivt deltagande i den dåtida mycket 
målinriktade men också ibland starkt ifrågasättande arkeologiska diskursen i 
universitetsmiljöerna.

Skillnaderna i fornlämningstal framträder också tydligt i sin visuellt åter
givna form på utbredningskartor, till exempel över tidigneolitiska spets- 
nackiga yxor (Jennbert 1984:109) och en framställd isaritmkarta över de 
mellanneolitiska tunnackiga yxornas frekvens i fyndmassan från socknen. 
Området i Fjelie socken ter sig där närmast som en vit fläck fast med enstaka, 
vertikala ränder, symboliserande en viss kvantifierbar, relativ förtätning 
(Malmer 1962:708). Det finns här emellertid en mycket enkel förklaring till 
denna anomali, som direkt kan relateras till havsnivåns variationer vilka 
beskrevs ovan. Som de flesta känner till är ju Lommabukten extremt lång
grund och samma flacka marktopografi kan i buktens centrala del följas 
genom ekvidistanskurvorna ett gott stycke österut längs med vattensystemen 
in i landet. En höjning av havsytan i kustbandet på endast några meter medför 
att stora arealer omedelbart går förlorade och övergår till icke brukningsbar 
mark, men väl att märka kanske ändå positivt omvandlad med en annan, 
komplementär och inte föraktningsvärd näringspotential. Utan en grund
läggande kännedom om de geologiska processernas olika inverkan på skilda 
delar av kustlandet skulle det vara lätt att genom fornminnesregistrets uppgif
ter om lämningar från den tidigare delen av neolitikum utläsa att Fjelie sock
ens landområde, till exempel av näringsekonomiska skäl, skulle vara mindre 
attraktivt för bosättning. Alternativt utgjorde det en avsiktligt glesbebyggd 
buffertzon mellan centralområden i det sydvästskånska neolitiska rummet där 
de megalitiska manifestationerna skulle vara de i storsten permanentade 
naven i territorierna; nodpunkter i den politiska geografien. I stället torde det
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snarare vara så att den disponibla arealen i Fjelie under nämnda perioder helt 
enkelt var avsevärt mindre och dessutom vattensjuk i större utsträckning än i 
de angränsande socknarna vilket godtagbart förklarar diskrepansen i förhål
landet mellan nuvarande yta och antalet kända fornlämningar från den tidiga 
bondestenåldern.

Jag väljer här att fortsättningsvis helt bortse från de egentligen små och 
knappast kulturhistoriskt betydelsefulla skillnaderna i antalet registrerade 
fornlämningar inom de för sammanhanget intressanta socknarna. Istället 
riktas blicken mot det kvalitativa informationsinnehållet och den ungefärligt 
uppskattade, proportionerliga fördelningen av urskiljbara tidshorisonter i de 
arkivaliska, sirligt handtecknade uppgifterna. De arkeologiskt konstruerade 
och tillsynes rigida perioderna framträder där vid den första, hastiga an
blicken som något konturlösa. Inte desto mindre kan man vid en närmare 
skärskådan urskilja vissa intressanta mönster. Just genom uppgifternas ibland 
vaga karaktär och sina flertydiga egenskaper, blir de också möjliga att läsa 
som undertexter inom hållpunkterna för en möjligen generöst tilltagen 
tolkningsram, men i samklang med mina ofrivilligt antagna ”dekonstrue- 
rande” intentioner. Dessa påbjuds närmast av materialens inneboende egen
skaper: rymliga fält där det vaga, svårfångade och mångtydiga dominerar.

En första grov kronologisk skiktning av registerinnehållet förmedlar inte 
helt oväntat bilden av att stenåldern, som representerad period, helt klart 
dominerar i materialhänseende. Några procentuella, jämförande beräkningar 
av de numeriska data i grafisk form kommer dock inte att presenteras här. 
Den statistiska validiteten blir helt enkelt för låg; vi nöjer oss istället med ord 
och ibland (fiktivt) exakta tal omväxlande med estimerade eller avrundade. 
Skälet till detta är att de flesta fornlämningslokaler, definierade som sten- 
åldersboplatser, ofta och närmare regelmässigt visat sig ha ett betydligt mer 
innehållsmässigt omfattande och sammansatt tidsinnehåll. En sådan uppställd 
bild av den periodiska fördelningen skulle således bara vara en konstruktion, 
statisk och skenbart fastslagen, med hänvisning till vad som vid den första 
men okritiska anblicken kan likna hårda och ovedersägliga fakta. Jämför
barheten i inventeringsuppgifterna ska dock inte ifrågasättas, däremot i 
högsta grad representativitetsgraden för den ”verkliga” förhistoriska situatio
nen. Det är egentligen en fragmenterad och snedfördelad bild som möter oss i 
registerinnehållet. Den är huvudsakligen baserad på matjordsfynd, och 
förändras stadigt i takt med att den undersökande verksamheten ökar sin 
volym och förståelseramarna vidgas.

Socknarna söder om Lödde å, Flädie, Borgeby och Stävie, har i forn- 
minnesregistret en klar överrepresentation av stenålderslokaler. De flesta av 
bedömningarna grundar sig på ytfynd av slagna flintor och redskap som
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gjorts i matjorden vid inventeringstillfällena, företrädesvis men inte alltid, 
lagda vid en tidpunkt i odlingscykeln då skörden är bärgad, marken nyplöjd, 
harvad och de återkommande, årstidsbundna regnfallen har sköljt fram de 
annars så svårfunna små, men genom materialets beskaffenhet mycket 
varaktiga spåren i plogfårorna. På flera ställen i registret kan man således 
också finna att besiktningen omöjliggjordes på grund av växande gröda, även 
markerat med en notis på fotokonceptkartan till Ekonomiska kartan. I de 
flesta fall består dessa spår av avslag ur flintor som utifrån erfarenheter med 
säkerhet kan bedömas som restprodukter efter den mänskliga hanteringen av 
råvaran i produktionssyfte. De betraktas rutinmässigt som boplatsindikerande 
och de streckade avgränsningarna vi återfinner på kartan är ofta gjorda 
utifrån topografiska kriterier. Smärre redskap, till exempel skrapor, närmast 
att beteckna som ad hoc-produkter för de tillfälliga men säkert påkallade 
behoven är talrikt företrädda i den annars förvånansvärt anspråkslösa fynd
massan. Spån av olika kvaliteter, ibland pilspetsar och de resterande kärnorna 
efter det bearbetade och förbrukade råmaterialet, flintan, finns emellanåt 
också representerade. Tidspress och en ansträngd personalsituation är också 
negativt verkande faktorer som bör tas med i en källkritisk bedömning av 
inventeringsuppgifternas informationsvärde (Tronde 1987:115).

Ser man särskilt till Flädie socken inom vars gränser den undersökta delen 
av vårt gravfält befinner sig finns 37 poster noterade i registret. Av dessa är 
30 stycken ursprungligen definierade som stenålderslokaler. Posternas antal 
ger en inte helt rättvisande bild av situationen då fem av dessa utgörs av 
gårdssamlingar, oftast utan närmare precisering av fyndplatserna som kan 
innefatta flera för den antikvariska verksamheten okända fornlämningar. 
Samlingarna har ofta ett blandat innehåll bestående av föremål upphittade vid 
bearbetningen av marken för åkerbruket. De härrör främst från den tid då 
jorden långsamt plöjdes med hjälp av dragdjur och tid gavs för människan 
bakom redskapet och djuret att observera avvikande men kanske också 
spännande och tankeväckande företeelser i de nyvända och därefter harvade 
plogfårorna. Givetvis är det de stora, iögonenfallande och praktfulla stenred
skapen, skäror, yxor och dolkar, som dominerar i samlingarna men läser man 
uppgifterna mer ingående stöter man också på mindre ansenliga men väl så 
signifikanta fynd som pilspetsar, slipade fragment från sekundär bearbetning 
av yxor och i något fall även förarbeten till sådana. Att bilda sig en klar 
uppfattning om vilken av stenålderns perioder är bäst representerad genom de 
lösfunna föremålen är inte helt lätt utifrån notiserna i inventeringsböckerna. 
Karakteristiska yxtyper från den sena jägarstenåldern, trind- och limhamns- 
yxor i bergart, samt spets- och tunnackiga yxor från den tidiga bondesten
åldern är företrädda i vad som förefaller vara en likartad proportion men med
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en viss övervikt för de senare typerna. Tjocknackiga yxor, signalerande i 
kulturhistoriskt periodiserad tid den senare delen av mellanneolitikum, finns 
också påtagligt närvarande. Till den betydligt svagare kronologiskt 
indikerande fyndmassan kommer också en mängd flintavslag, i de flesta fall 
som helt odaterbara restprodukter från tillverkningsprocesserna. De är ofta 
noterade i registeruppgifterna men mer sällan tillvaratagna.

Beträffande gårdssamlingarnas representativitet för respektive sockens 
kulturhistoriska innehåll ska också anföras den källkritiska invändningen att 
den odlade marken vari föremålen hittas ofta numera är utarrenderad. 
Brukarna kan således vara bosatta i en helt annan socken. De upphittade 
fornsakerna kan därför lätt bli förda till en helt annan del av regionen än där 
de påträffats om inte upphittaren nogsamt har noterat fyndplatsen och på ett 
eller annat sätt dokumenterat och arkiverat sina iakttagelser. Så skulle till 
exempel kunna vara fallet just med det till vårt gravfält angränsande åker
stycket, där bonden uppgav för oss att en mängd föremål tidigare hittats vid 
den då manuellt utförda gallringen av sockerbetsodlingarna. Själv är han 
emellertid numera bosatt på en gård i det mycket fornlämningstäta Västra 
Karaby där också samlingen förvaras. Det finns följaktligen en viss risk för att 
fynden framledes kan komma att blandas med sådana från andra ställen och 
härledas dit, efterhand som minnesbilden av fyndplatsernas exakta läge 
förbleknar men även som en följd av de naturliga generationsväxlingarna i 
brukarleden eller genom ägarskiften. En samlings värde som urkundskälla 
skulle därmed lätt kunna gå förlorad.

Den facetterade lösfyndsbilden inom det runtomliggande området domineras 
annars klart av redskap såsom skåror, spjutspetsliknande eldslagningsstenar, 
pilspetsar med urnupen bas och parallellhuggna dolkar. Dessa är föremåls- 
former med kännetecknande egenskaper som ledartefakter för en särskild 
period och anger sin tidstillhörighet till slutet av stenålder och den begynnande 
metallåldern. Så kallade enkla, eller med den något nedsättande men inom 
ämnet tyvärr väl inarbetade termen, simpla skafthålsyxor av bergart förekom
mer också, men mycket sporadiskt. Bland annat har en sådan påträffats inom 
den på Ekonomiska kartan streckmarkerade avgränsningen som föreslagits av 
fornminnesregistret för fornlämning 8 i Flädie. Den befinner sig i direkt anslut
ning till gravfältet, nr 7, men förundersökningen visade att det inte finns någon 
skarp rumslig gräns mellan fornlämningarna ifråga och inte heller tidsmässig. 
Just denna kronologiska horisont, senneolitikum, avtecknar sig också med stor 
skärpa i lösfyndsmaterialet. Till större delen utgör det sannolikt inventarier från 
överplöjda gravar eller splittrade depåfynd; som bruksredskap med upphöjd 
betydelse vid vissa tillfällen och avsiktligt utplacerade i valda miljöer, mycket 
ofta vattenanknutna (jfr fyndkatalog i Karsten 1994:256-257).
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Uppgiften om den lösfunna skafthålsyxan väckte omedelbart vårt intresse. 
Dels för att den ger anledning till att reflektera över den ursprungliga 
depositionsmiljön och de tänkbara omständigheterna kring depositionen, dels 
för att typen också finns representerad som en av flera i det lilla formatet som 
ett exemplar bland de redskapsavbildande bärnstensamuletterna. Det kan 
också anföras att yxtypen är utomordentligt väl företrädd i de svenska mate
rialen i helhet, särskilt de från Västergötland och Uppland, men med en 
jämförelsevis låg frekvens i det sydskånska liksom även i det danska (Seger
berg 1978). De miljöer dessa yxor upphittats i, alltsom oftast hårt odlad mark 
och med det mesta av sin ursprungliga kontext förlorad, erbjuder även avse
värda tolkningsproblem. Är de bara borttappade redskap som använts till 
skogsavverkning i liten skala, lövtäkt och dylikt eller är de representationer av 
kvarvarande, men väl så beständiga, rester efter bortodlade gravar, alternativt 
offernedläggelser? (jfr Lekberg 1997 och 2000). Frågorna är väl värda att 
begrunda med tanke på den relativa sällsyntheten av redskapstypen ifråga i 
denna del av landskapet och kanske i synnerhet i ljuset av det föreliggande 
grävresultatet. Borgebylokalens tänkbara fulla omfattning som gravområde 
och sakral miljö från en större del av stenåldern än vad som hittills blivit känt 
bör noga övervägas inför eventuella framtida samhällsutbyggnader. Antalet 
funna flintspån inom samma fornlämning, ett 25-tal enligt inventeringen, kan 
ses som anmärkningsvärt i sammanhanget. Gravfältsundersökningen visade 
att dessa föremål, vanligtvis uppfattade som enkla, boplatsrelaterade små- 
redskap för diverse skrap- och skärändamål, nästan uteslutande var knutna 
till gravarna. Bara ett försumbart antal, två till tre stycken, påträffades som 
schakt- eller rensfynd på ytan. De var till skillnad från gravspånen tillverkade 
med mindre omsorg och i en märkbart sämre huggningsteknik.

Lantbrukarens fynd i matjorden
Föranlett av notisen om den lösfunna skafthålsyxan i gravfältets närhet gjorde 
vi ett besök hos markbrukaren, Ove Persson i Västra Karaby. Han visade oss 
välvilligt samtliga föremål, som under de gångna åren insamlats vid det idoga 
brukandet av jorden. Han upplyste oss också att föremålen uteslutande var 
påträffade i närheten av gravfältet och de flesta troligen på höj dryggen och 
ned i den tidigare våtmarkssänkan i anslutning till bäcken strax väster om 
gravfältet. Samlingen innehåller 17 föremål som vi dokumenterade genom 
bild och beskrivning. Bland föremålen visade sig finnas två skafthålsyxor av 
bergart och sju flintyxor, varav två endast är fragment men ändå mycket 
upplysande i kronologiskt och kulturhistoriskt hänseende. Påfallande många
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Ove Perssons gårdssamling med fynd från åkrarna i Borgebygravfältets närhet.
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är halvfabrikat eller förarbeten. Samtliga har goda daterande egenskaper och 
lämnar vidare en viss information om miljöns särskilda, med all säkerhet 
sakrala betydelse och den långa kontinuiteten hos platsens nyttjande i detta 
avseende. Skafthålsyxorna liksom även några tjocknackiga flintyxor med mer 
eller mindre markerat utsvängd egg, däribland en med antydan till hålegg, 
dateras allmänt till senneolitikum respektive senare delen av mellanneolitisk 
tid, MNB. En liten och försiktig reservation kanske dock ska anföras här till 
den okritiska hållningen angående de generella dateringarna av alla enkla 
skafthålsyxor till senneolitikum. Sådana har till utgrävares förvåning också 
påträffats på flera boplatser med betydligt äldre tidsställning och tillskrivna 
en särskild arkeologisk kulturtillhörighet: den gropkeramiska (se Segerberg 
1999:102-103). Bland annat har två stycken hittats på Jonstorpboplatserna i 
nordvästra Skåne, där endast en mycket liten senneolitisk inblandning i 
materialet, fyra flathuggna pilspetsar med urnupen bas, hittills har kunnat 
påvisas (Lidén 1940:148-150; jfr Segerberg 1978:176 och katalogdel).

Främlingar(?) i "redskapsbeståndet"
En annan av yxtyperna som är företrädd i gårdsmaterialet har också ett när
mare intresse i detta sammanhang. Det gäller då en i det närmaste hel, så 
kallad mellanbladig ("mellembladed”) slipad flintyxa, i det närmaste plan, med 
lätt hålslipad egg på bägge sidorna och även med smalsidor och den skråställda 
nackens ovankant slipade. Eggpartiet är, egendomligt nog, grovt retuscherat 
och oslipat. Det kan också vara medvetet avslaget. På flera yxor återfunna på 
det gropkeramiska gravfältet i Västerbjers på Gotland fattas just eggdelen (se 
Stenberger m.fl. 1943, bilddelen). Benämningen ”mellanbladig” har ett danskt 
ursprung (Becker 1973), och ter sig endast påkallad i brist på adekvat bestäm
ning inom ramarna för den arkeologiska taxonomin. Den är illa vald, oprecis 
och gränsande till intetsägande. C. J. Beckers inlägg till frågan om yxtypens 
särart är ändå en elegant, sakkunnig och insiktsfullt presenterad polemik mot 
synsättet att förståelsen av kulturyttringar i materiell form alltid ska vara 
grundad på vikt och mått. Därefter tillskrivs ett värde hos fynden i harmoni 
med hierarkin i de numeriska resultaten, klassificerade i bokstavs- och siffer- 
kombinationer med åtföljande tolkningar formulerade i marknadsekonomiska 
metaforer. Den "mellembladede” yxtypen kan inte heller utan vidare föras till 
någon av de tunnbladiga varianterna, tillhöriga stridsyxekulturen, enligt Mats 
P. Malmers strikta metriskt/statistiskt baserade definitioner (Malmer 1962: 
410-421). Termen ”mellanbladig” för dessa yxor får därför tillsvidare kvarstå. 
Dess hemvist inom de mellanneolitiska kulturgrupperingarna har länge varit



föremål för fortlöpande diskussion (se t.ex. Malmros 1979 ; Davidsen 
1980:40-42). Ett nackparti till samma yxtyp, men oslipat och av en annan 
flintkvalitet, finns också representerat i samlingen från Borgeby. Typen är 
ganska ovanlig, närmast att beteckna som en ”främmande fågel” i relation till 
det samlade sydskandinaviska materialet från mellanneolitikum. Sådana yxor 
har påträffats undantagsvis som lös- eller depåfynd och i enstaka gravar, 
ibland innehållande intressanta men problematiska fyndkombinationer rym
mande föremålsinventarier både från gropkeramisk och svensk-norsk strids- 
yxekultur (se t.ex. Lidén 1940:113-115; Stenberger m.fl. 1943:Taf. 11; Janzon 
1974:271, Pl. 13). En utbredningskarta över den rumsliga fördelningen av de 
mellanbladiga yxorna är för övrigt mycket talande och visar en klar dominans 
av förekomsten utmed Skånes kuster, runt Östersjön samt i det nordliga 
Jyllands fjordlandskap (Becker 1973:169, fig. 42).

Speciellt intressant för oss, främst som ett upplysande bidrag till relations- 
problematiken i den stora skalan, är föremålsuppsättningen i grav Nr. 7 på 
Västerbjersgravfältet på Gotland (Stenberger m.fl. 1943:Taf. 11). Förutom en 
mellanbladig yxa innehöll den även en stridsyxa av jylländsk typ, också den 
ovanlig i Sverige, och vidare tre stycken tångeförsedda och retuscherade, 
tresidiga spånpilspetsar, snarlika den nedan beskrivna från gårdssamlingen. 
Den mellanbladiga yxan förekommer också i megalitiska sammanhang. Vid 
den undersökning som företogs åren 1970-1971 av långdösen vid EEndby 
mosse i Malmö påträffades tillsammans med andra yxtyper, däribland två 
delar av dubbeleggade stridsyxor, en hel mellanbladig yxa och två nackpartier 
av sådana. Graven innehöll också tidstypisk mellanneolitisk keramik samt ett
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antal bärnstenspärlor, tyvärr obestämbara till formen på grund av den dåliga 
bevarandegraden (Burenhult 1973). Den speciella och kulturhistoriskt svår- 
placerade yxformen har också återfunnits i Trollastensdösen, belägen i Skånes 
sydöstra kustområde, intressant nog i kombination med ett fåtal skivformiga, 
cylindriska och ringformade bärnstenspärlor. Andra former i bärnsten, 
redskapsavbildande, förekommer också i gravkammarinventarierna (Ström
berg 1968:49; 123-125). Ett hittills ouppmärksammat mönster i sambanden 
mellan vissa föremål deponerade vid begravningar och särpräglade grav
former i kustbygderna tycks således framträda alltmer. De linjära kronologier
na, hypotetiska och ideala men okritiskt upphöjda till sanningar genom 
upprepningar kan ifrågasättas.

De övriga föremålen i Borgebysamlingen består av ett långt flintspån, tre 
parallellhuggna, dolkliknande spetsredskap samt en del av ett sådant och två 
små halvmånformiga skäror. I kollektionen ingår dessutom en tresidig, lång och 
slank spånpilspets med tånge och retusch på två sidor. Den är tillverkad i en 
utsökt förfinad teknik och med en vackert rödbrun patinering på den nästan 
transparenta, högkvalitativa senonflintan. Pilspetsen har emellertid, liksom den 
ovan beskrivna mellanbladiga yxan, ett informationsvärde utöver det estetiska 
intrycket den förmedlar. Denna typ av projektil är nämligen starkt förknippad 
med de mellanneolitiska, kustbundna fångstkulturerna, och räknas tillsammans 
med de cylindriska spånblocken närmast som en ledartefakt för den så kallade 
gropkeramiska kulturen (Lidén 1940:90-95; Becker 1980 och där anförd litt.). 
Detta fynd som gjordes i flatmarksgravfältets omedelbara närområde, kan ha en 
viss betydelse för den kommande tolkningen av de för denna del av regionen 
hittills så ovanliga och svårrelaterade begravningsseder vi har att göra med här. 
Det kan också tilläggas för klarläggandet av de kulturhistoriska sambanden att 
samma typ av pilspetsar, inte mindre än sju stycken och prydligt uppradade i 
fotändan, påträffades i en mellanneolitisk grav i Sannagård, Halland tillsammans 
med ett kärl, en håleggad yxa, många bärnstenspärlor samt smärre eggredskap

Tresidig pilspets med tånge från gårdssamlingen.



av flinta (Artelius & Thorsberg 1990). Det fasta, regelmässiga gravskicket och 
egenheter hos keramiken binder graven till stridsyxekulturen (MNB). 
Inventarierna i övrigt ger utrymme för andra tolkningar med hänvisning till de 
arkeologiska kulturbegreppens och kronologiernas relevans.

Åter till de fasta men osynliga lämningarna i 
landskapet vid bukten
Fornlämningsbilden inom närmaste grannsocknen i norr, Borgeby, uppvisar en 
likartad kronologisk profil. Stenålderslokalerna har en klar dominans. Också 
här finns samtliga stenålderns perioder representerade men utan någon klart 
utläsbar övervikt för någondera. De kända offerfynden är något flera än i 
Flädie socken, men endast i en försumbar, ej signifikant frekvens. Möjligen 
kan man i det sparsamma materialet, främst yxfynd, ana en tendens till att 
den tidigare delen av neolitikum är företrädd i en något högre omfattning 
(Karsten 1994:255-256). I fornminnesregistret finns också noterat enstaka 
fynd av cylindriska spånkärnor och tresidiga pilspetsar samt även en del 
skafthålsyxor ingående i lösfyndssamlingar på gårdarna. I ett avseende skiljer 
sig Borgeby socken väsentligt från Flädie. Undersökningsfrekvensen har av 
flera orsaker, irrelevanta i sammanhanget, varit betydligt högre här. Många 
lokaler definierade som stenåldersboplatser har kommit att undersökas genom 
åren (för en sammanfattad historik över den antikvariska verksamheten i 
området se Schmidt Sabo 1999). Stenåldern har emellertid visat sig vara 
undflyende, kanske på grund av de inom uppdragsarkeologin tillämpade 
grova grävmetoderna. Dessa är mer anpassade till att hitta de väl synliga och 
lättolkade lämningarna från senare perioder. Igenkännbara strukturer i 
anläggningsbestånden har lyst med sin frånvaro, troligen mest beroende på 
avsaknaden av referensramar, och spåren har som regel inskränkt sig till de 
flintor som observerats i ploggångarna. Bosättningsspår från senare perioder, 
brons- och järnålder, har däremot förekommit talrikt och i en intressant och 
tidigare okänd omfattning vilket belyser områdets bebyggelsehistoriska 
utveckling från mellanneolitikum in i historisk tid

En arkeologisk företeelse i Borgeby som förtjänar att lyftas fram och som 
möjligen kan relateras till gravfältet och de handlingar som anknyter till både 
begravningstillfällena och produktionen för de vardagliga behoven är den 
”verkstadsplats” för tillverkning av flintyxor som uppdagades vid undersök
ningen inför den nya vägdragningen. Den var belägen ungefär 250 meter nordost 
om gravfältet i en lagerliknande bildning under matjorden inom en begränsad 
yta. En koncentration av slagna flintor vägande sammanlagt 26 kilo tillvaratogs
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och bedömdes av oss som en intakt bevarad slagplats. Särskilda kännetecken i 
avslagsmaterialet gör det sannolikt att yxtillverkning har skett på platsen. Aven 
om samtidigheten hos gravfält och verkstadsplats inte direkt kan beläggas 
öppnar närheten i rummet tillsammans med den uttalade manifestationen av 
symboliska redskap i gravinventarierna en tilltalande och ej tidigare uppmärk
sammad tolkningsmöjlighet om möjliga samband. Ett likartat förhållande har 
tidigare uppmärksammats vid Dösjebro, en knapp mil norr om Borgebygrav- 
fältet. En inhägnad plats avskild genom en bäck från ett gravfält från stridsyxetid 
och en närliggande produktionslokal kom att undersökas där. De strukturella 
relationerna tycks uppenbara och sökandet efter meningen känns angelägna för 
tillförandet av ny kunskap om de neolitiska samhällsformationerna.

Det finns inte någon större anledning att uppehålla sig vid närmare detaljer 
i den kända fyndfloran inom nästa grannsocken uppströms och söder om 
Lödde å, Stävie. Den generella bilden och proportionerna i den avviker inte 
nämnvärt från kustsocknarnas. En lokal, Stävieplatsen kallad, förtjänar dock 
ett särskilt omnämnande. Den är registrerad under flera fornlämningsnummer 
men utgör med all sannolikhet ett sammanhängande fornlämningskomplex 
med fortfarande okänd omfattning. Platsen har varit föremål för arkeologiska 
undersökningar vid ett flertal tillfällen under de senare decennierna (Nagmér 
1979; 1996). Gropar organiserade i system och inneslutande ett område ned 
mot Lödde å har på grundval av fyndmaterialet, yxor, cylindriska spånkärnor, 
spånpilspetsar, lerskivor och en särpräglad gropornerad keramik, daterats till 
slutfasen av MNA. Platsen tolkas som en övervardaglig samlingsplats med 
politiska och religiösa betydelser i sammanhållande och regenererande syften 
för en större grupp människor (Larsson, L. 1982).

Vidare åt nordöst och på ömse sidor utmed ån där det kuperade back
landskapet tar vid befinner man sig definitivt inom megalitbyggarnas territo
rium. Flertalet av de där belägna socknarna hyser en eller flera storstens- 
gravar varav de flesta är undersökta vid upprepade tillfällen eller, som ibland 
framskymtar i vissa grävrapporter, snarare fyndextraherade. Megaliterna har 
sitt intresse i detta sammanhang, dels genom att fyndens sammansättning, 
trots att de är hopade, visar överensstämmelse med dem som återfanns i 
Borgebygravarna, dels för den uppenbara kontrastverkan mellan det synliga 
och det dolda som de skilda gravtyperna uppvisar. Relationerna mellan kust 
och inland, och inte bara den rumsliga aspekten på dessa, är också väl värd 
att ta fasta på. Bärnstensamuletter förekommer ymnigt i megalitgravarna, 
keramik påträffas vanligtvis vid ingångspartierna och flintor samt även en del 
bergartsyxor är representerade i det genom åren insamlade materialet.

Med sökandet efter analoga symbolstrukturer inom uttrycksmedel i arki
tekturen hos gravplatser förtjänar det kanske nämnas att en av Skånes få
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dubbelgånggrifter finns bland megaliterna i området. Den befinner sig på 
Annehill i Kävlinge socken (RAÄ 1) och delundersöktes senast åren 1986- 
1987 under ledning av Birgitta Hårdh som också sammanställt grävrapporten 
(1989). En dubbelgånggrift kan definieras som en gravplats byggd i storsten, 
bestående av två separata kammare med varsin markerad ingång men dolda 
under en och samma jordhög, på så vis förbundna till något som vi måste 
uppfatta som en meningsbärande enhet, uttryckt i gravarkitekturen genom ett 
dualistiskt formspråk. Fynden från undersökningen, som egentligen bara 
berörde ploglagret sydväst om graven, bestod främst av keramikskärvor, med 
eller utan ornering, en mängd flintavslag som förekom i en ”viss” koncentra
tion, brända men oidentifierbara benfragment, fragmentariska bergartsyxor 
samt enstaka fynd av bärnsten, starkt vittrade och endast undantagsvis 
bestämbara till form enligt grävrapporten (Hårdh 1989). Avslagskoncentra- 
tionen i detta sammanhang, eventuellt rester från redskapsproduktion, är värd 
att uppmärksamma.

Förflyttar man sig sedan norr om ån, hamnar vi i Löddeköpinge socken, 
mest känd för sina talrika vikingatida lämningar, till stor del undersökta, och 
som har lämnat synnerligen viktiga bidrag till kännedomen om denna del av 
förhistorien. Av det närmare åttiotalet registerposter med kända forn- 
lämningar består emellertid nära nog en tredjedel återigen av stenåldersloka- 
ler. Om dessa är inte mycket att orda. Fyndinventarierna i lösfynd och gårds- 
samlingar avviker inte nämnvärt från dem som redogjorts för i de ovan 
beskrivna grannsocknarnas och spridningen i dateringarna mellan stenålders- 
perioderna, så gott de nu kan bedömas utifrån inventeringsuppgifterna, kan 
också ses som likvärdig. Noterbart är förhållandet att ingen storstensgrav 
finns bland fornlämningarna i trakten. Närmaste gravmonument från sten
åldern finns däremot ytterligare ett stycke norrut i Barsebäcks socken, 
Gillhögsgånggriften, placerad i ett markerat höj dläge och på den tid då 
monumentet uppfördes, ett flikigt näs omgärdat av vatten och inskjutande 
vikar. Denna gånggrift undersöktes år 1931 av Otto Rydbeck och H.K.H. 
Kronprins Gustaf Adolf och lämnade i fyndmassan förutom keramik och 
smärre flintredskap ett antal bärnstensamuletter samt yxor både av flinta och 
bergart. Starkt förmultnade skelettrester hittades också, däribland ett trepane- 
rat kranium (Rydbeck 1932 och 1933).

Bland Löddeköpinges gravtyper i övrigt som möjligen kan föras till sten
åldern finns också förhållandevis många flatmarksgravar omnämnda. De 
flesta har en osäker datering förutom det ovan anförda, sakkunnigt under
sökta exemplet från Löddesborg där fyndmaterialet påvisade en klar tids- 
fästelse till stenålderns slutfas (Callmer 1973). I det lösfunna materialet kan vi 
även här konstatera att förutom yxor av skilda typer och smärre redskap finns
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en viss inblandning av anomalier i föremålsbeståndet såsom tresidiga spetsar, 
cylindriska spånblock samt intressant nog, antecknad som ett boplatsfynd 
(RAÄ 17), en dubbeleggad stridsyxa av bergart. Denna fyndkontext bör nog 
starkt ifrågasättas då denna yxtyp närmast kan betecknas som ceremoniell till 
sin art och har hittills endast påträffats i gravar eller som depåfynd, bland 
annat i våta miljöer (se bl.a. Forssander 1933 om de spektakulära fynden i 
Sege å), men också på andra platser vars funktioner tolkats befinna sig defini
tivt överordnade de vardagliga aktivitetssfärerna. Alvastra pålbyggnad är en 
sådan lokal men med omstridd tolkning; säsongsvis använd boplats, ”kommu
nal ladugård” (Göransson 1997) eller en samlingsplats för samhälls- 
reproducerande syften. Där påträffades ett fyrtiotal dubbeleggade stridsyxor, 
varav de flesta förarbeten, och även en avbildande miniatyr i bärnsten samt 
människoben (Frödin 1910; Malmer 1978).

Det finns inte några orsaker att i detta sammanhang detaljgranska forn- 
lämningsbilden längre åt norr och nordost. Vi kan bara konstatera att 
megalitgravstraditionen tar vid med en fast förankring som nodpunkter i 
landskapsrummets politiska geografi. Så gott som samtliga av dessa gravar 
har kommit att undersökas, de flesta under föregående sekels förra hälft i en 
begynnande romantisk nyfikenhet för det avlägsna förflutnas gåtor att proji
cera till förståelse av sin samtid. Därefter har smärre men vetenskapligt 
riktade insatser utförts. Grävrapporter är mer sällan publicerade. De står 
dock att finna i hand- eller maskinskrivna manuskript tillsammans med 
detaljerade fyndförteckningar och förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet 
(ATA) i Stockholm. Insamlade fyndmaterial från megalitgravarna visar stora 
överensstämmelser sinsemellan men har också likheter med föremålen som 
återfanns i Borgebygravarna. Bärnstensamuletter förekommer således talrikt i 
samma formvariationer och keramik, om än i betydligt större omfattning, 
men med många gemensamma nämnare både i dekor och kärlformer.
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...fieldwork is a professional rite de passage, a process of initiation.

(Jenkins 1997:4)



Det arkeologiska arbetet; dess 
upprinnelse, fortsättning och fältmetodik

Det arkeologiska projekt inom vilket gravfältsundersökningen 
inrymdes hade sitt tekniska upphov i en ny vägdragning förbi ett 
tättbebyggt samhälle. Den sammanlagda sträckan, löpande i 
nord-sydlig riktning, uppgick till cirka 2,7 kilometer och delades i 

den antikvariska hanteringen i två hälfter beroende på att det i den norra 
delen inte fanns några kända fornlämningar och den delen blev efter inle
dande studier således föremål för prospekterande utredningsgrävningar. I 
sträckans södra del var förhållandet annorlunda. Den kända fornlämnings- 
bilden var där synnerligen förtätad redan efter inventeringsinsatserna, och 
efterhand successivt kompletterad med fördjupad information, både kronolo
gisk och kulturhistorisk, genom en tämligen omfattande undersökningsverk
samhet under de tre sista decennierna av föregående sekel. Förundersöknings- 
åtgärder som skulle syfta till att fastställa de kända lämningarnas utbredning 
och innehåll under matjordstäcket var därför arkeologiskt väl motiverade 
inom denna del och med förankring i kulturminneslagstiftningen. Målsätt
ningarna i undersökningsplanen tog främst fasta på att klarlägga komplexi
teten hos de rumsliga och kulturhistoriska relationerna i det förtätade, och 
vilket skulle visa sig skenbart uppsplittrade, fornlämningslandskapet (Runcis 
2000).

Upprinnelsen
Fyra fornlämningar, RAÄ 7-10 i Flädie socken, skulle komma att beröras av 
förundersökningar. Samtliga var ursprungligen noterade som stenålders- 
boplatser i fornminnesregistret på grundval av förekomsten av flintor i mat
jorden, men partiella undersökningar hade visat på en betydligt längre och 
senare användningstid av platserna och stenåldern avtecknade sig istället som 
mycket svårbelagd i de skiftande anläggningsbestånden under plogdjupet. 
Schaktningen vid det inledande undersökningsmomentet tycktes för oss också 
bekräfta detta intryck. Strax väster om gravfältet påträffades således en
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omfattande grophusbebyggelse från yngre jarnalder men stenålderslåmningar 
gick inte att identifiera, vare sig genom igenkännliga anläggningsstrukturer 
eller karakteristiska fynd. Ju närmare vi kom mot det som sedan skulle visa sig 
vara gravfältet började en märkbar förändring i anläggningarnas karaktär att 
ge sig till känna och fynden av slagna flintor började att uppträda även under 
matjorden, om än ej i någon större frekvens. Några strukturer kunde dock 
fortfarande inte iakttas utan bara små stolphålsagglomerationer med ytterst 
oklara inbördes samband. Där fanns också ett fåtal, vad som inledningsvis 
tolkades som rundade gropar, varierande i storlek och de flesta med en mycket 
mörk fyllning. Schaktet följde då den norra kanten av markvägen som också 
skulle tas i anspråk för vägbygget men som då inte var tillgänglig för för
undersökningen och detta markstycke uppfattades i det skedet inte heller som 
intressant på grund av det glesa och svårtolkade anläggningsbeståndet.

En observation som väckte en viss förvåning var att enstaka stenar plöts
ligt började dyka upp i den hittills helt stenfria och mycket finkorniga sanden 
under matjordstäcket. Ibland förekom de också i mindre ansamlingar, framför 
allt i den östligaste delen av schaktet där grustäkten vidtog och invid mark
vägen och det anslutande diket. Vi reflekterade dock inte närmare över inne
börden i detta förhållande utan schaktningen fortsatte i åkermarken öster om 
det täktade området men fortfarande inom fornlämningens föreslagna be
gränsning. Där fanns visserligen också anläggningar, gropar och stolphål, men 
trots upprepade rensningsinsatser och plantolkningar framträdde inga för oss 
utläsbara samband. Efter att ha undersökt de flesta och dokumenterat dem i 
vederbörlig ordning beslöts att denna del i likhet med den föregående, väster 
om takten, skulle lämnas utan vidare åtgärdsförslag från vår sida.

Ett fynd som påträffades på ytan av en rundoval mörkfärgning belägen 
omedelbart invid täktkanten, ungefär 0,6x0,3 meter stor och flankerad av 
ytterligare en liknande färgning, fick oss emellertid att återvända till den 
västra delen. Det var en förhållandevis stor keramikskärva från bukdelen av 
ett kärl med en ornering, vertikala streck, som tydligt angav en datering till 
tidig mellanneolitikum. Vi beslöt oss därför att undersöka anläggningen i sin 
helhet eftersom någon tidsbrist inte heller förelåg i detta skede (vi medger att 
syftet faktiskt då bara omfattade ett enkelt fyndextraherande för att om 
möjligt bekräfta en preliminär tidsfästelse av aktiviteterna på denna del av 
ytan). Det visade sig emellertid redan efter några drag med skärsleven att 
fyndinnehållet var betydligt mer sammansatt än vad som förväntades. 
Keramikskärvor, ofta mynningsdelar med varierad dekor och uppenbarligen 
från flera olika kärl, framkom på olika nivåer i fyllningen tillsammans med 
lite brända ben och kolpartiklar. Vi uppfattade då omedelbart att det måste 
röra sig om en medveten deposition även om syftet med denna fortfarande var
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oklart. Sönderslagen keramik i till exempel avfallsgropar är vanliga i förhisto
riska boplatssammanhang.

Fyllningsmassorna som hade staplats bredvid anläggningen sållades därför 
påföljande dag. Maskinisten som intresserat följde detta arbetsmoment och 
samtidigt petade lite förstrött i den upplagda jordhögen visade plötsligt upp 
ett litet föremål och undrade vad detta föreställde. Föremålet visade sig till vår 
ohöljda förvåning vara en liten miniatyr av en dubbelyxa, tillverkad av bärn
sten, vilket inte omedelbart framgick av materialet eftersom den lilla 
yxavbildningen var intakt och helt i samma färg som enstaka jordklumpar i 
övrigt. Vaksamheten skärptes omedelbart, närmast till ”röd beredskap” 
eftersom sådana föremål enbart förekommer i gravar. I Sydsverige har de 
hittills dessutom bara påträffats i storstensmonumenten. Med bärnstenen är 
det så att den på grund av sin patinering efter att ha legat länge i torr mark 
ofta är till förväxling lik den omgivande jorden i färg och mycket svår att 
särskilja från denna, i synnerhet om föremålen saknar en distinkt och 
associerbar form som i detta fall. Den är emellertid mycket skör och hur fin 
än grävmetoden är går den ofta sönder, men då framträder den å andra sidan i 
full tydlighet genom sin gnistrande och varmt djupröda färg i kärnan och är 
omöjlig att förbigå med normal uppmärksamhet. Sållningen visade sig vara en 
direkt olämplig arbetsmetod i detta fall eftersom alla andra 
bärnstensamuletter som fanns i gropens fyllning visserligen var lätta att 
upptäcka i sållet, men gick sönder på grund av den hårdhänta behandlingen.

Gropen visade också andra egenheter vid den fortsatta undersökningen.
Den svarta fyllningen flöt ut mot botten i sin utsträckning norrut och gav i 
tvärsnittet nästan intryck mer av att ha varit en uppstaplad jordhög än en 
nedgravning med den vanliga skålformade profilen. Tre stenar befanns också 
vara placerade i en öst-västlig rad i anslutning till gropens norra del men 
dolda under den befintliga markytan. Arbetet vidtog därefter med en annan 
fältmetodisk strategi, försöksmässig, i viss mån trevande men anpassad till de 
nya och utmanande möjligheterna till ett kunskapsutbyte helt utom ramarna 
för tidigare arkeologiska erfarenheter i denna del av landet. Således utfördes 
en systematisk men försiktig rensning skiktvis över den närmast omgivande 
ytan runt gropen. Ytan omfattade cirka 3 gånger 3 meter och detta val av 
areal baserade sig då endast på uppfattningen, eller kanske snarare föreställ
ningen, om hur spåren efter en begravd människa borde avteckna sig och den 
kända bilden av de vanligaste orienteringsriktningarna för denna typ av 
gravar, det vill säga mark- eller jordgravar, vilken benämning man nu före
drar. Det ska dock tilläggas att referensramarna då inhämtades från jämfö
rande exempel med betydligt äldre, eller alternativt yngre dateringar, meso- 
litikum, tidigneolitisk tid (vad den sistnämnda perioden beträffar med
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undantag, samtliga från danskt område) samt den senare delen av mellan- 
neolitikum, där stridsyxekulturens gravar tillsammans med de gropkeramiska 
gravfälten på Gotland utgör de mest spektakulära inslagen i gravmaterialet. 
De senneolitiska flatmarksgravarna uppvisar en betydligt större variation med 
avseende på orienteringarna. Något enkelt mönster i de valda orienterings- 
riktningarna och idéerna bakom dessa är svåra att urskilja i det samlade 
materialet. I en viss omfattning kan man dock skönja preferenser för den i 
huvudsak nord-sydliga riktningen hos gravläggningarna i den mån de är 
bestämbara. För stridsyxekulturens gravar är nedgravningens orientering inte 
det primära utan snarare positioneringen av ansiktet hos den avlidne, som i 
sin vilande hockerställning regelmässigt har blicken riktad mot öster oavsett 
om huvudet befinner sig i den norra eller södra delen av graven (Malmer 
1962:203-204).

Den systematiska ytrensningen med skärpt observationsgrad gav omedel
bart resultat. Gropen visade sig vara integrerad närmast norrut med en mörk
grå och tydlig färgning i ramform, ungefär 2,9 meter lång och med en bredd 
av 1,3 meter. Ramen innefattade även en ensam och synlig sten i den nord
östra delen. En profilbänk, så smal som det fina sandmaterialet medgav, 
utsparades över den centrala delen vinkelrätt över längdaxeln och sanden 
avlägsnades därefter skiktvis på ömse sidor om profilen. Tyvärr ska vi kanske 
säga att denna grav var oproblematisk i fältmetodiskt avseende med tanke på 
vad som senare skulle följa i det efterkommande undersökningsledet. Den 
förväntade nedgravningen avtecknade sig förhållandevis tydligt både i plan 
och profil och begravningarna av de två individer den rymde var distinkta och 
väl avgränsade genom färgningar och sin fyndfördelning i separata koncentra
tioner. Allt tycktes således, bedrägligt nog, vara upplagt för en eventuell 
uppföljning utan större gräv- eller tolkningsmässiga komplikationer med 
undantag för svårigheten att beräkna antalet tillkommande gravar i den del 
under markvägen som då ej var tillgänglig för de prospekterande insatserna.

Fortsättningen
Detaljer i den fortsatta ärendehanteringen lämnar vi därhän. Dessa kan för de 
särskilt intresserade hämtas i det arkivmaterial som kommer att dels finnas 
bevarat och diariefört hos Antikvarisk-topografiska arkivet, (ATA), Stock
holm, (dnr 423-2468-2000), dels hos länsstyrelsen i Skåne län (dnr 220- 
14436-00). I korthet ska bara nämnas att bedömningssvårigheterna med det 
eventuella gravfältets omfattning var stora och föranledde diskussioner både 
externt och internt. Vi vägde hela tiden mellan uppfattningarna om en solitär
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företeelse, en gravgrupp eller ett gravfält. Bristen på referensmaterial i dåva
rande kunskapsläge var besvärande (men i viss mån också utmanande) och 
bidrog till osäkerheten i bedömningen av de följande arkeologiska insatsernas 
omfattning och därmed det föreslagna ekonomiska ramverket för projektets 
fortgång. Här skall också inflikas att bevarandeaspekten, kärnan i 
kulturminneslagstiftningens intentioner, framhölls starkt i undersöknings
planen även om samtliga berörda parter insåg att alternativa och tekniskt/ 
ekonomiskt rimliga möjligheter till vägdragningen knappast erbjöds. Till en 
kluven inställning till åtgärdsförslagen, bevarande eller borttagande med 
vederbörlig dokumentation, bidrog också insikten om att upplevelsevärdet hos

fornlämningen var obefintligt 
utan en grundlig förhandskän- 
nedom om vad marken hade 
att dölja. Detta ställdes i 
åtgärdsförslag och beslutsfat
tande mot att informations
värdet av ett undersökningsre
sultat från en tidigare okänd 
typ av lämning i denna del av 
landet skulle visa sig vara en 
rik källa till framtida forskning 
om den yngre bondestenålders 
varierande gravseder.

I den projektstrategi som 
delgavs länsstyrelsen som 
beslutsunderlag uppskattades 

det maximala antalet gravar inom den cirka 250 kvadratmeter stora ytan till 
fem. Någon erfarenhetsmässig grund för detta antagande förelåg inte och vi 
reserverade oss till och med för att den förundersökta graven kunde vara ett 
enstaka, svårförklarligt och avvikande exempel från de hittills kända 
begravningssederna från mellanneolitisk tid. En nyttig men dyrköpt lärdom 
inhämtad ur det slutgiltiga utfallet är att förväntade resultat baserade på 
tidigare erfarenheter ständigt bör ifrågasättas. Slentrianmässig reproduktion 
av gammal kunskap är inte fruktbar. Det är däremot sökandet efter anomalier 
som för forskningen framåt och skapar möjligheter att nyansera och levande
göra konstruerade mönster och generella modeller som gör anspråk på att 
illustrera människans handlingar från den tid över vilken ingen skriven histo
ria står att finna. För att återgå till de bistra realiteterna kan bara samman
fattningsvis konstateras att den beräknade arbetstiden i fält kom att grovt

Gravfältsschaktet sett från nordost.
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underskattas. Likaså blev den planerade tidsåtgången för rensningsarbetet 
felberäknad. I samband med blåsigt och torrt väder behövde den lilla ytan 
ständigt rensas om för att återfinna strukturer som var klart urskiljbara dagen 
innan eller till och med ibland för ett fåtal timmar sedan. Översändningen 
gjorde sig därmed märkbart påmind genom kravet på ökade fysiska 
arbetsinsatser men bidrog också till en större insikt kring de processer som i 
dessa miljöer sannolikt bidrar till att mer subtila lämningar till skillnad från 
härdar och stolphål ofta kan förbigås.

Efter att markvägen bortschaktats och en ny hade anlagts vidtog sökandet, 
kanske bäst beskrivet som ett blint trevande i den flyktiga sanden efter något 
anat men svårfångat. Utifrån de tidigare erfarenheterna betraktades nu var
enda färgning eller stenanhopning, till och med enstaka stenar i marken, som 
en möjlig plats för en gravläggning och med öppna sinnen för att fläckar som 
mest liknade gropar eller härdar efter avlägsnandet av matjorden inte alltid 
behöver vara vad det första intrycket tycktes förmedla. Förekomst av kera

mik, särskilt den ornerade i de karakteristiska 
mellanneolitiska stilarterna, sågs också som en 
stark indikator för dolda begravningar. Omedelbart 
stötte vi på problem, relations- och 
definitionsmässiga samt inte minst fältmetodiska 
trots att det fina sandmaterialet var synnerligen 
lättarbetat men samtidigt också voluminöst.

Vi arbetade oss metodiskt och hela tiden med 
skärpt uppmärksamhet från öster mot väster i 
schaktet med utgångspunkt från den undersökta 
graven. Redskapen som användes bestod huvudsak
ligen av en uppsättning av fyllhammare, skyfflar, 
skärslevar och fyllfat. Jordmassorna försöktes att i 
möjligaste mån förflyttas, för hand eller med 
skottkärra, ut mot schaktkanten eller till områden 
som vi uppfattade som störda av sentida aktiviteter 
eller tomma på anläggningar. Det visade sig emel
lertid senare att dessa inledande och trevande 
bedömningar av anläggningsfria platser kunde vara 
bedrägliga. Jordhögar fick flyttas upprepade gånger 

från sina depositionsplatser, som vid en första rensning troddes sakna spår av 
intresse för våra syften. Plandokumentationen utfördes kontinuerligt med en 
mätstation allteftersom som vi tyckte oss ana nya former, som avvek i färg 
från den ljusa sanden.



Formerna var emellertid föränderliga och få av de inledningsvis anade okom
plicerade strukturerna kunde bekräftas. Detta medförde också vissa problem, 
särskilt märkbara i efterbearbetningsfasen, av den numeriska klassifikationen 
av de anläggningar som vid första påseendet uppfattades som en singulär 
kontext, men som sedan visade sig vara flera. De uppträdde ofta mönstervis 
dubblerade och med en otäck benägenhet att inte visualisera sig före en 
närmare granskning från skilda riktningar och i olika ljus- och väderleksför
hållanden. Tiden var dock kort. Mycket av dokumentationen är således 
endast intryck fångade i flykten trots dessas permanentande genom den 
digitala teknikens möjligheter. Vindarnas och sandens processer; dynamik och 
materia i en oförutsägbar men också på ett sätt tilltalande kombination över 
tiden, leder i detta fall till att en bild, som egentligen består av ej alltid mät
bara och sammansatta lager fixeras. En skiktvis redovisning av faserna i 
plandokumentationsledet känns ändå inte som nödvändig och skulle heller 
inte vara rättvisande på grund av ständiga omtolkningar och osäkerhet över 
våra egna synintryck som ibland växlade från dag till dag och inte minst 
genom den kontinuerligt pågående och kreativa fältarbetsdialogen. Inmät- 
ningsmomenten finns ändå lagrade i kronologisk ordning i databaser, att följa 
för den specialintresserade som en historiografisk sekvens över tolknings- 
problematiken.

Förutom den digitala inmätningen upprättades handritade planer över den 
marknivå som uppfattades som den där den avlidne blivit placerad vid 
begravningen. Fyndkoncentrationer markerades särskilt, ibland inmättes de 
också med mätstationen och i något fall också genom manuellt ritade detalj
planer i större skala. Profilritningar upprättades också i de flesta fall, men vi 
vill kraftigt understryka att få av dem är representativa på grund av omlag
ringar i sanden och de därmed förknippade svårigheterna att avgöra grav
arnas form, centrum, eller orientering förrän vi nådde ned till begravnings- 
nivån. Många av de sistnämnda problemen med sektionsdokumentationen 
kan med en självkritisk granskning, gjord i efterhand, härledas ur den bristfäl
liga kännedom vi hade om variatonsvidden hos denna periods typ av gravar i 
denna del av Skåne, och tyvärr illa parad med förutfattade meningar om 
orienteringsriktningar och storlek av gravanläggningar med obrända lik från 
skilda men bättre kända epoker av förhistorien. De kulturhistoriska referens
ramarna till en jämförande förkunskap borde således ha sökts på andra håll.

Goda och förhoppningsvis lärorika exempel på de fältmässiga problemen 
är många och finns detaljerat redovisade i bilagan med gravbeskrivningarna. 
En liten men illustrativ fallstudie kommer dock också att i korthet redovisas 
här. Ett fåtal meter väster om den förundersökta graven fanns således ett par 
distinkta och mycket mörka färgningar och med en avvikande konsistens i sin
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fyllning, mycket hårt packad och med inblandning av sotpartiklar. Den försik
tiga ytrensningen lämnade ornerade keramikskärvor, mynningsbitar från en 
brämbägare, som resultat. Avlägsnandet av sanden skiktvis, några centimeter i 
taget, blottläde också några stenar i en av anläggningarna, den sydligast 
belägna av de två. Stenarna, tillsammans med keramikfynden, uppfattade vi 
som markanomalier i sitt sammanhang och därmed depositioner av mänskligt 
ursprung, värda att uppmärksamma. Vi tyckte oss då också svagt ana en 
nedgrävningskant, en antydan till ramform, som sammanband de två färg- 
ningarna. Anläggningarna, nu betydligt större till omfång, var tidigare klassi
ficerade som ett stolphål respektive grop men omdefinierades genast till att få 
gravstatus under en och samma nummerbeteckning. En profilbänk utsparades 
därefter, täckande den förmodade graven i en ungefärlig riktning från söder 
till norr. Runt profilbänken avlägsnades sedan sandskikten systematiskt inom 
en rätvinkligt geometrisk form, i detta fall en rektangel, eftersom de antagna 
nedgrävningskanterna tenderade att försvagas och till och med att försvinna 
på vissa nivåer för att ibland återkomma ju längre ned vi kom. Att försöka 
följa någon nedgrävningskontur i de lösa sandmassorna var inte att tänka på. 
Grävenheten sågs i detta skede som en gravkontext inkluderande anslutande 
gropar och andra spår efter handlingar som kunde ha med obekanta gravriter 
att göra. Denna metod, att frilägga en större yta runt vad som skulle kunna 
utgöra en gravstruktur, tillämpades sedan på samtliga objekt som efter 
primärrensningen antogs vara gravar. I det här anförda exemplet visade sig 
utfallet bli helt annat än det förväntade, ett förhållande som vi snart nog 
nödgades att vänja oss vid. Flexibilitet, både i teoretiskt och metodiskt hänse
ende, kom sedan att bli ett operativt och nödvändigt nyckelbegrepp som 
tillämpades vid den fortsatta grävningen.

Den tillsynes ”enkla” tolkningen med sin härledning ur den först under
sökta graven, där en ”offergrop” fanns i den södra delen av en större nedgrav
ning, innehållande fragmenterad keramik och tre stenar placerade i en rad
formation samt begravningar i den norra delen, visade sig här inte vara ett 
helt användbart arbetskoncept. Gravkontexten fick omprövas och återigen 
omnumreras då den rymde två separerade begravningar. Ett första av flera 
kommande relationsproblem hade således uppstått. Den ena graven var helt 
osynlig på den schaktade markytan och framträdde därefter bara som en liten 
oval, men kraftigt rödbrun färgning ett par decimeter ned under vad som 
endast kunde uppfattas som opåverkad ljus sand. Gropen bör möjligen, men 
inte helt självklart, knytas till denna gravläggning då skärvor från samma kärl 
fanns i båda anläggningarna. I graven hittades förutom keramiken tand
fragment, några bärnstensamuletter samt den lilla bergartsyxan med eggen 
riktad mot den andra graven. Denna innehöll också rester av tänder, ett par
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bärnstensamuletter men även ett trasigt och starkt vittrat kärl som intressant 
nog i gravskickssammanhang med stor sannolikhet har nedställts helt invid 
den dödas huvud. Sambanden mellan de tre anläggningarna, tidsmässiga eller 
beroende av betydligt mer intrikata relationer, erbjuder således fler tolknings
möjligheter. Inget alternativ kunde ges företräde i fältsituationen men många 
kom att prövas och diskuteras fortlöpande.

Förekomst av sten i marken liksom de rödbruna färgningarna betraktades 
som säkra gravindikatorer. Vad färgningarna representerar är inte säkerställt. 
Röd- eller gulockra, ett järnhaltigt ämne, är belagt i gravar från mesolitikum 
och de senare fångstkulturerna, parallella i tid med bondestenåldern 
(Wyszomirska 1979; Larsson, L. 1983) En ännu säkrare indikation i kombina
tion med de tidigare nämnda var givetvis bärnstensfynden. Med bärnstenen är 
det så att föremål i helt skick som råkar följa med de grävda massorna är 
oerhört svåra att upptäcka då de med tiden erhållit en patinering på ytan som 
mest påminner om jord till färgen. Materialet är mycket skört. Även den 
försiktigaste rensning av fyndplatsen medför att det spricker men då framträ
der föremålet i stället, eller snarare resterna och brottytorna av detta, i en 
varmt och djupt rödgnistrande färg. Med få undantag var det så de flesta 
förekomsterna upptäcktes. För att så gott som möjligt tillvarata de små 
smyckena och miniatyrerna av redskap något så när intakta och därigenom 
kunna form- och typbestämma dem närmare fick betydligt finare redskap 
användas såsom svampknivar, penslar och spatlar (tandläkarverktyg) i olika 
storlekar. Arbetet blev därmed avsevärt mer tidskrävande än vad som kunde 
förutses. I synnerhet som det visade sig att de brunfärgade tandfragmenten, 
ännu mer svårupptäckta än bärnstenen och också mycket skörare, alltid 
återfanns samlade i anslutning till amuletterna eller pärlorna.

Om vi ska sammanfatta erfarenheterna från denna grävning till nytta för 
kommande, kanske det ska anföras att visst kan sådana gravfält förbigås, som 
några uttryckt sin oro för, men riskerna kan också minskas om än inte elimine
ras genom en uttänkt strategi i flera led inom den antikvariska processen. I 
detta fall var det bara fynden av en keramikskärva och en bärnstensamulett 
som ledde oss in på spåren men vi kanske borde ha vetat bättre genom ett 
vidgat synfält på miljöer och skärpt uppmärksamhet på små men nog så 
signifikanta avvikelser i det kända fyndmaterialet. Framförallt lärde vi oss att 
inte ta de lakoniska uppgifterna i fornminnesregistret om gårdssamlingars 
innehåll som givna. Mycket finns att utvinna om man går till urkällan, det vill 
säga uppsöka förvaringsstället, lyssna till de uppgifter som finns om fynd
platser och bilda sig en egen uppfattning om fyndsammansättningar och vad de 
kan indikera (jfr Tronde 1987; Karsten 1990). Ett samtal med upphittaren och 
en granskning av fynden från Borgeby hade således lett till en större vaksamhet
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Tandkronor och bärnstensamuletter (grav 16).
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vid förundersökningen av de kända fornlämningarna, rutinmässigt klassade 
som ordinära boplatslämningar från stenålder utifrån ytfynd i matjorden.

En annan lärdom av resultatet, vilket närmast berör strategi och fält
metodik vid prospekterande undersökningar i lättflyktig och omlagrad sand, 
är att fler anläggningar måste undersökas i sin helhet och att ytor rensas 
systematiskt i en större omfattning. Framförallt gäller det att vidga medveten
heten om att en första bedömning av en anläggnings kategoritillhörighet 
ibland men långt ifrån alltid är tillförlitlig. Vidare bör man också i en större 
omfattning ta fasta på att definitioner av fornlämningars status i fornminnes- 
registret endast är preliminära och baserade på okulära intryck under mycket 
växlande förhållanden efter årstid och vegetation. Särskilt gäller detta 
”stenåldersboplatser” i fullåkersbygder. Begreppet framhålls också av erfarna 
inventerare som osäkert och ska mest ses som "en redovisningsteknisk term” 
(Tronde 1987:114).



Presentationer

Gravarnas yttre former, deras inre konstruktioner och andra mer 
anspråkslösa men ändå bemärkningsvärda egenheter finns be
skrivna i den medföljande bilagan till denna text. Här kommer 
därför bara att genom belysande exempel fästas avseende på de 

strukturella sambanden som vi tyckt oss ha observerat och vilka vi tillmäter 
betydelse för våra tolkningar. Små utblickande jämförelser och referenser till 
närliggande material, ibland östsvenskt, också danskt men självfallet även från 
de rikligt flödande skånska källorna, är oundvikliga och anknyter till den 
kortfattade kulturhistoriska överblicken som föregår den sökande, i viss mån 
idéhistoriska och teoretiserande delen av framställningen. De relationsbundna 
mönstren eftersöks och beforskas men inte genom plockvis insamlade analogier 
med enda syfte att härleda likheter hos gravformer i tid och rum. Termen 
gravskick används som en samlande benämning. Den inbegriper gravformer, 
bilagda föremål, sättet att hantera den avlidnes kvarlevor efter dödsfallet, samt 
även de ceremonier som kringgärdade begravningarna och efter vilka vi ibland 
hittar mer eller mindre tydliga spår. De kan lätt förväxlas med normala aktivite
ter vid en boplats, såsom efterlämnade måltidsrester och spår efter eldande men 
ibland även offerdepositioner på utvalda platser.

De verbala beskrivningarna av fyndmaterialet är återhållsamma. Avbild
ningarna må tala sitt eget lågmälda språk. Det står således fritt för varje 
betraktare att skapa sig sina egna meningar, att hämtas ur det återgivna 
materialet. Tonvikten i den nedan följande beskrivningen placeras på bärn- 
stenen, dels för att den dominerar helt i fyndmassan, dels för att den uppfat
tas, ur vårt möjligen anakronistiska perspektiv, som dyrbar, sällsynt och med 
ett prestigevärde hos bäraren, tillika som en handelsvara eller använd i ett 
gåvo- eller utbytessystem i vänskapliga, mellanfolkliga relationssystem 
(Taffinder 1997; 1998). Tyvärr är de daterande egenskaperna mindre goda 
trots en del ambitiösa men mindre lyckade försök att ordna materialet i 
tidsmässiga sekvenser från i huvudsak hopade fynd med referens till de full- 
skaliga förebilderna (se t.ex. Ebbesen 1995). Flintmaterialet är sparsamt och 
får endast ett kort omnämnande avseende tillverkningtekniker, spår eller 
frånvaron av sådana efter vardagligt nyttjande och vilken sorts flinta som 
använts. Keramiken, det vill säga aspekterna på kärlformer och dekor men
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även depositionssättet och i vilket skick skärvorna återfunnits, ses främst som 
ett användbart instrument för att tidsplacera gravarna. Vissa och särskilda 
egenheter i denna mångskiftande fyndmassa öppnar också möjligheter till 
korskulturella reflektioner och en något ifrågasättande diskussion kring 
svårtillämpbara men fortsatt okritiskt reproducerade kronologiska system.

Gravarna; om de möjliga interna sambanden
Utgrävandet av den först upptäckta graven, nr 1, gav spontant upphov till 
frågor om dualistiskt ordnade samband i heraldisk komposition eller en 
grammatisk struktur i ett språk utan text. Två, att döma av kroppsfärgning- 
arnas storlek mycket små individer, hade begravts samtidigt, på samma plats
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men i en motställd position, skavfötters sovande. Färgningen var homogen, 
avlång till formen, men tandfragment återfanns i distinkta koncentrationer i 
vardera ände tillsammans med varsin rik uppsättning av bärnstensamuletter 
av vilka så gott som alla var utformade som dubbeleggade yxor. I en mycket 
nära anslutning till tandrester och bärnstenen hittades flintspån, vasseggade, 
knivliknande redskap. Spånen, två stycken, hade ingen bruksretusch, men var 
likstora och huggna ur samma kärna i en elegant teknik med anspråk på en 
bestämd och säkerligen funktionsanpassad formgivning. Den parvisa symboli
ken uttryckt i gravspråkets semantik framstod redan vid det inledande gräv- 
tillfället som uppenbar, omöjlig att kringgå inför de fortsatta insatserna. Vi 
såg den som en starkt påkallad problemställning och hyste förhoppningar om 
att den skulle leda till en ny och givande kultur- och idéhistorisk förståelse.

Arbetsnamnet för graven, ”Dioskurerna”, liksom de bärande idéerna för 
det kommande arbetet föddes också i detta moment. Det är hämtat ur de 
grekiska mytologierna och syftar på de två tvillingbröderna Castor och 
Pollux, men kläckta ur var sitt ägg och med gudomligt ursprung från den till 
svan transformerade Zeus, behjälpt av Afrodite att förföra den vackra, tydli
gen oemotståndliga Leda som för tillfället badade i floden Eurotas. Hon var
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Stjärnbilden "Dioskurerna". Illustration: Thomas Hansson.
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maka till kung Tyndaros i Sparta. Tvilllingparet har sedan gett namnet till en 
stjärnbild och i romersk mytologi dyrkades de enligt Suetonius som de sjö
farandes gudar (Lagerström 2001:422). I den följande texten finns anledning 
att återknyta till detta seglivade, mytiska tema. Det gäller framförallt de vaga 
och konturlösa sambanden; i mindre mån till detaljerna i dessa mytteckningar 
sprungna ur sina speciella sociala/ideologiska sammanhang, men snarare till 
något om myters universella strukturer, oberoende av tid och rum, och hur 
sådana kan reproduceras i det kollektiva medvetandet genom gravspråkens 
undermedvetna och metaforiska bottenväv med utförandet av repetitiva 
handlingar.

Fortsättningsvis blev sambanden betydligt mer svårtolkade. Somliga kunde 
skönjas i fältsituationen efter upprepade studier och överväganden av alterna
tiva möjligheter. Andra blev uppenbara först i efterbearbetningsfasen vid 
sammanvägande av rumslig närhet och stilistiska likheter i utformningen och 
sammansättningen av bärnstensamuletterna i till varandra anslutande gravar. 
En aning som vidareutvecklades till en hypotes om gravfältets horisontal
stratigrafi, det vill säga dess framväxt genom generationer och inom det 
begränsade utrymmet, tog också sin form allteftersom materialet kom att 
fingranskas. Mycket tyder på att gravfältet använts kontinuerligt under flera 
hundra år. Någon tidsgräns bakåt kan inte fastställas då utbyggnaden har 
skett successivt och den östra delen är förstörd. Av undersökningsresultat att 
döma har gravläggandet börjat i öster eller nordväst, de håll där grustäkten 
och idrottshallen numera befinner sig. Antagandet om den förhållandevis 
långa användningstiden stöder sig dels på depositionssättet av keramiken, dels 
på skilda karakteristika i ornering och kärlutformning. Samvariationen mellan 
dessa kriterier och bärnstensamuletternas skiftande former i kombination kan 
komma att ha betydelse för de hittills rådande osäkerheterna angående tids
bestämningar av enskilda föremålsformer och hur dessa sedan tillskrivs 
bekvämt efterkonstruerade och väl avgränsbara kulturmiljöer.

Ett illustrativt exempel på den dolda parsymboliken förtjänar att särskilt 
lyftas fram. Efter avlägsnandet av matjorden avtecknade sig en förmodad grav 
som särskilt tydlig genom sin distinkt avgränsade mörkfärgning kombinerad 
med förekomst av synliga stenar på ytan koncentrerade till båda änderna. 
Denna, som sedermera skulle visa sig vara två gravar, nr 8 och 9, syntes först 
som en avlång, mycket mörk och humös färgning. Den var orienterad i rikt
ning nordost-sydväst. Storleken liksom formen stämde väl överens med den 
erfarenhetsgrundade kunskap man för närvarande besitter om hur skelett
begravningar från skilda epoker av förhistorien bör se ut. I mitten av färg- 
ningen syntes också en härd vars kronologiska samband med gravläggningar
na inte är klarlagd då senare perioder än stenåldern om än i liten omfattning



också var företrädda på platsen av fynden att döma. Tills vidare förutsätter vi 
att en tydlig inbördes relation finns närvarande och att den utgör en konstitu
erande komponent av särskild betydelse i begravningsceremonierna med djupt 
förankrade rötter hos de kustbundna fångstkulturerna (jfr Larsson, M. 
1984:56). Samma tolkning ges ett stolphål i direkt anslutning till härden men 
som först upptäcktes vid den fortsatta skiktgrävningen.

När det humösa skiktet försiktigt avlägsnats på ömse sidor om profil
bänken ned till sanden framstod tolkningssvårigheterna i sin fulla grad. 
Bärnstensamuletter i form av dubbelyxor återfanns i anslutning till stenarna i 
den nordöstra delen tillsammans med tandfragment samtidigt som den fort
satta rensningen visade två separerade brunröda färgningar. I den sydvästra 
av dessa fanns också mycket upplösta och spjälkade benrester, vars status och 
bevarandegrad också bekräftades genom fältosteologiska observationer 
omedelbart efter upphittandet. Redan dagen efter gick de inte längre att 
urskilja från den brunröda, feta fyllningen de var inbäddade i. Den inledande 
tolkningen var den enklast möjliga, nämligen att en person hade begravts här i 
utsträckt läge med huvudet i den nordöstra änden att döma av positioneringen 
av tänderna och bärnstenen, där respektive benfragmenten och frånvaron av 
fynd i den sydvästra. Att färgningarna sedan blev alltmer tydligt åtskilda ju 
längre utgrävningen framskred gjorde att den ursprungliga tolkningen inte 
längre kunde vidmakthållas. Efter upprepade beskådanden från olika håll, 
särskilt från öster, nådde vi full enighet om att två parallella begravningar

Gravstrukturen 8 och 9 från sydost.



befann sig så att säga ”under samma täcke”. Båda färgningarna, skilda åt av 
en strimma opåverkad ljus sand och det mellanliggande stolphålet, var ovala, 
knappt en och en halv meter långa och med öst-västlig orientering. Dimensio
nerna är fullt tillräckliga för att rymma var sin liten barnakropp, antingen 
utsträckt men av färgningarnas nästan ovala form att döma troligare i 
hockerställning, det vill säga ett hopkrupet sovläge (jfr Olsson 1996:60-61, 
fig. 9a och 9b samt omslagsbild).

En liknande begravningsstruktur, det vill säga inte direkt synliga men väl 
anade relationer mellan delar i en helhet, fanns också ett fåtal meter öster den 
ovan beskrivna och i en parallell orientering (grav 7). En sammanhängande, 
humös mörkfärgning täckte där två anläggningar. En av dessa, den nordöstra, 
kunde klart definieras som grav och den andra bara som en anslutande grop. 
Gravstatusen är helt säkerställd genom fynd av tänder och bärnsten, men 
dessa återfanns på två åtskilda ställen. En dubbelbegravning kan därför inte 
uteslutas. I gropen hittades bara ett flintspån och avslag. Sambandet mellan 
gravläggningarna och gropen föreföll helt klart även i detta fall. Vad de 
humösa färgningarna representerar är oklart. En möjlig men spekulativ 
förklaring är att någon form av överbyggnad, grästorv eller humösa massor, 
täckt gravarna och sedan successivt sjunkit ned till en nivå strax ovan de 
gravlagda.

Antagandet om en annan form av parvis relation, men som inte alls fram
gick av sammanbundna färgningar i marken under matjorden, baserar sig på 
närhetskriteriet kombinerat med likheter i fyndmaterialet. Flera till varandra 
närliggande gravar innehöll således pärltyper, delvis avvikande till sin form
givning från de som hittills påträffats. Två gravar, nr 11 och 12, innehöll båda 
en proportionellt sett hög andel av ring- eller rörformiga pärlor. De är egna 
typer i detta sammanhang, tillsynes enbart enkla och tidlösa smycken utan 
formgivningsmässig referens till det vardagliga redskapsbeståndet, och som 
endast uppträdde enstaka eller som en sporadisk inblandning i de övriga 
gravarnas homogena och genomtänkt komponerade föremålsbestånd.

Ännu något längre åt öster, fanns gravfältets sista säkert belagda gravar i 
den riktningen, nr 15 och 16. De av oss tolkade relationerna mellan dessa 
gravar, förutom det helt uppfyllda närhetskriteriet, uttrycker sig framförallt 
genom likheter i amuletternas utformning där kombinerade, snarlika och 
särpräglade former, utan motsvarigheter i det övriga materialet, återfanns i 
analog sammansättning i båda gravarna om än i olika mängd, storlek och 
bevarandegrad. Om vissa signifikanta likheter och skillnader i amulettupp
sättningarna ("enkel” collier eller dräktdetaljer prydligt burna vid högtidliga 
tillfällen eller regalia med starka signaler om ärvda eller förvärvade maktan
språk?) behandlas närmare i följande textmassa.
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Bearbetad sten
Till de föremålskategorier som kom a tt utgöra kriterierna för att säkerställa 
en tillfredsställande definierbar skillnad mellan en nedgravning utan känd 
funktion och en begravning räknar vi flintspånen, dock inte lösfunna och helst 
i kombination med andra konstituerande element. Slagna flintor, såväl små 
praktiska skär- och skrapredskap som avslag, har tidigare påträffats ymnigt i 
den plöjda marken i anslutning till gravfältet och bidragit till att ge vissa delar 
av det annars så anonyma odlingslandskapet en upphöjd kulturhistorisk status 
till lagskyddat fornminne. Även skärvor som utifrån kännetecknande ornering 
eller i bästa fall också kärlform bestämt kunde föras till den aktuella perioden 
uppfattades som indikationer värda att följa upp i sökandet.

Flintspånor som rekvisita i stenåldersgravar har en lång depositionstradi
tion. Den står att söka mycket långt bakåt i tiden och ned i den sena jägar- 
stenåldern, möjligen ännu längre. Där får vi också de första indikationerna på 
samlade populationer begravda inom ett gravfält och uppenbarligen enligt 
fasta och regelstyrda konventioner. Det senaste tillskottet till materialfloran 
från denna period är de synnerligen informationsgivande, väldokumenterade 
och sakkunnigt utgrävda gravarna som fanns i anslutning till en samtida 
boplats, Tågerup, belägen på ett näs vid Saxåns dåtida utlopp i sundet en dryg 
mil norr om Borgeby (Kjällquist 2001). Spånen var där tillsammans med 
tandpärlor väl företrädda i fyndinventarierna. Ett liknande depositions
monster går även att urskilja i det välkända Skateholmsmaterialet från den 
skånska sydkusten, där man intressant nog också kan utläsa en viss samvaria- 
tion mellan barngravar, tandpärlor och bärnsten samt framförallt rödockra 
(Larsson, L. 1983).

Det långa och obrutna tidsperspektivet på denna tillsynes individoriente- 
rade begravningsform, med vilken avses avlidna som jordats tillsammans med 
utvalda inventarier i slutna gravrum, ger också anledning till att fundera över 
varför redskap växlar från praktisk funktion till förmedlare av en symbolik då 
de slutligen medföljer bäraren och brukaren i graven. Överblicken på det 
samlade materialet från mesolitikum och ända fram in i bronsålderns äldre del 
visar på en varierande frekvens i deponeringen, men också hur föremålen 
sannolikt genomgår en idémässig betydelseförskjutning. I Tågerup noterades 
att spån liksom flinteggade benspetsar återfanns i ett läge vid den avlidnas 
kropp som gjorde att utgrävarna fick anledning att förmoda, men med en viss 
reservation, att de ingått i den personliga utrustningen, lätt åtkomliga och 
praktiskt fastade i klädedräkten. I det mesolitiska materialet finns också 
tendenser till att spånen, de större och återfunna på begravningsnivån, är med 
få undantag vanligare i mansgravar (Kjällquist 2001 och där anförd litt.).

72



Man kan tillägga att förhållandevis många könsbestämningar där varit möj
liga tack vare den ofta förvånansvärt höga bevarandegraden på skeletten. Om 
man för jämförelsens skull gör ett stort språng fram i den kulturhistoriska 
tidmätningen till den svensk-norska stridsyxekulturen (MNB) med stenålders- 
periodernas nästa större samlade gravmaterial från slutna fyndsammanhang, 
tycks samma konventioner och praxis vara rådande (Malmer 1962:536).

De kontextbundna bibetydelserna, närmast av religiös och ritualiserad art, 
tycks dock efterhand överväga det ursprungliga funktionsändamålet. En 
sådan slutsats är givetvis beroende av huruvida man väljer att betrakta före
mål i gravar som direkt avspeglande sociala organisationsformationer och 
ekonomiska förhållanden i de levandes värld. Alternativt kan de betraktas 
som metaforiska uttryck: brottstycken ur en tendentiös ”text” med religiös 
och ideologisk förankring; en religiös/ideologisk manipulation med syfte att 
maskera orättvisor i den sociala organisationen (jfr Hodder 1986:3). Det kan 
således noteras att spånen i Borgebygravarna inte visade några spår av an
vändning i de vardagliga sammanhangen mer än ett tidsrelaterat, icke mänsk
ligt åstadkommet slitage och mindre frakturer i eggen. Troligen har sådana 
uppkommit på grund av att de utsatts för smärre, naturligt åsamkade förflytt
ningar genom det alltmer mekaniserade lantbruket med ökande mark
påfrestningar och temperaturväxlingar under en avsevärd tidsrymd.

De första spånen som hittades i grav nr 1 har ovan beskrivits som slagna 
ur samma kärna och de var placerade invid vad som genom tandfragmentens 
belägenhet tolkats som huvudänderna i gravläggningarna. Positioneringen är 
intressant i det jämförande djupperspektivet såväl framåt som bakåt i tiden. 
En liten men påfallande egenhet i utformningen, knappast slumpmässigt 
åstadkommen, kan vara värd att notera. Bägge spånen har en svagt konvex 
långsida som ger dem ett knivliknande utseende utifrån de associationer, 
måhända anakronistiska, som kan förknippas med sådana redskap. Så kallade 
”lövknivar”, uppfattade som ledartefakter för den yngre bronsåldern (se t.ex. 
Olausson, D. 1992:269, fig. 12), visar slående likheter i form med dem som 
hittades på Borgebygravfältet även om huggningstekniken här är långt mer 
förfinad. I den sydvästra begravningen fanns för övrigt ytterligare ett spån. 
Även det var oanvänt och med stor sannolikhet slaget ur samma material
stycke, men ger intryck av att härröra från första ledet i bearbetningspro- 
cessen av flintnodulen, då en stor del av ovansidan är täckt av kalkkrustan. 
Allt tycks tala för att de högkvalitativa praktspånen tillverkats enkom för 
begravningstillfället. Det finns här en synnerligen intressant och tydlig kopp
ling framåt i tid till de fasta och konventionsbundna gravseder som tillämpa
des inom den, enligt gällande kronologi, betydligt senare stridsyxekulturen. 
Liknande observationer har gjorts i dess material om de små skärande
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redskapens kvalitet, användningsstatus och läge i denna väl beforskade men i 
många avseenden fortfarande gåtfulla kulturs gravar. Att flintspån utan spår 
av användning, oftast utan krusta, nedläggs i mellanneolitiska gravar (strids- 
yxekulturen) har uppmärksammats av Helena Knutsson. Hon ser dem som 
tecken på ”en specialiserad och ritualiserad produktion” och således, samman- 
vägt med andra kriterier, en bekräftelse av modellen för en bofast, jordbrukande 
befolkning inom nämnda kultur (Knutsson 1995:120-132,197).

Ytterligare tre gravar, möjligen finns där en till men med osäkert fynd
sammanhang, visade sig innehålla flintspån, däribland grav nr 6, och spånet 
utgjorde det enda bilagda föremålet. Spår efter den avlidna bestod där endast av 
en svag färgning men den och spånet tillsammans med en i sammanhanget 
ovanligt tydlig, täckande stenpackning ansåg vi som tillräckliga för att grav
kriteriet skulle vara uppfyllt. Spånet var litet och tillverkat i en ytterst förfinad 
teknik, som närmast för tankarna till de mesolitiska flintsmedernas eleganta 
handlag med materialet. Ena änden var avbruten. Depositionsplatsen befann sig 
i gravens sydöstra ände i en distinkt nedgravning med en mycket mörk fyllning, 
starkt avvikande från den övriga. Detta tycks åter bekräfta redskapets speciali
serade roll som en liten men meningsbärande symbol i begravningsritualen.

Också i grav nr 8 som tolkades som en del av en parkopplad struktur 
hittades ett flintspån tillsammans med tandfragment och bärnstensamuletter. 
Spånet var helt oanvänt och uppvisade samma böjda kurvatur på en eggsida i 
likhet med de två först beskrivna. En medveten och förmodligen regelstyrd 
placering invid den avlidnas huvud förefaller högst trolig. En helt annan 
karaktär hade det spån som påträffades i graven nr 5. Spånet är kraftigt och i 
det närmaste helt rakt. Det befann sig i kanten av den östra delen av graven 
och i omedelbar anslutning till kroppsfärgningen. Här är det tillverknings
tekniken som främst väcker intresse och som skiljer sig från alla de andras. 
Dessa var samtliga tillhuggna ur en enpolig kärna. I detta fall kan man vid 
närmare granskning av slagriktningarna tydligt se att man bearbetat ett 
spånkärna från två håll, en reduktionsteknik som efterlämnar den karaktäris
tiska, cylindriska spånkärnan. Tekniken är särskilt väl ämnad för tillverkning 
av de långa, sirligt utformade pilspetsarna med tånge. Cylindriska spån- 
kärnor har kommit att betraktas som en av ledartefakterna inom de grop- 
keramiska, kust- och vattenanknutna boplatserna i Sydskandinavien (Lidén 
1940; Malmer 1969; Becker 1980; Larsson, L. 1982). Beträffande läget för 
spånet i grav 5 är inte kopplingen till huvudänden lika stark som i de andra 
gravarna. Inga tandfragment hittades. Det enda övriga fyndet bestod av en 
praktfull, klubbformad bärnstensamulett som visserligen fanns i samma del av 
graven men gott och väl en halvmeter norr om spånet, båda inbäddade i en 
betydligt kraftigare rödbrun färgning.
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En bergartsyxa hittades i grav nr 3. Den var liten, knappt en decimeter lang 
och något mer än hälften så bred där den är som bredast. Eggen är nyskärpt 
medan nackpartiet visar tydliga spår efter åverkan med en liten urgröpning i 
mitten. Yxan är svår att placera in i de typdefinitoner som utarbetats för 
flintyxorna. Klaus Ebbesen som senast har tagit sig an bergartsyxornas met
riska taxonomi påpekar att det är en styvmoderligt behandlad redskapsform 
men ska ses som en självständig redskapsform och klart åtskild från flint
yxorna (Ebbesen 1984). Enligt det typschema som han upprättat passar den 
bäst in i gruppen små tunnackiga yxor som har tyngdpunkten i sin spridnings- 
bild i östra Danmark, främst som boplatsfynd, men som även hittats i skånska 
och nordtyska storstensgravar. Frånvaron av slutna fyndsammanhang gör det 
svårt att placera redskapet i den fina danska kronologin för mellanneolitikum, 
vars allmängiltighet inte är självklar. En närmare datering av yxtypen än till 
den tidigare delen av mellanneolitikum vill heller inte Ebbesen, klokt nog, 
hävda.

Yxan, tillverkad av flinta eller bergart, är ett återkommande inventarium i 
gravar och både samlade och slutna depositioner under hela den yngre bonde
stenåldern. Preferenserna i depositonssättet, val av offermiljöer liksom ut
formning av yxtyper har dock givetvis växlat under denna långa tidsperiod 
och regionala skillnader kan också förekomma (Karsten 1994). I en härd 
belägen strax söder om det nedfallna takblocket till megalitgraven Hagestad 
nr 2 påträffades till exempel två små bergartsyxor, snarlika den som återfanns 
i en av flatmarksgravarna i Borgeby, men där definierade som tjocknackiga 
(Strömberg 1971:182-186). Dessa mångfunktionella redskap har tydligen hela 
tiden stått i centrum i det övervardagliga bruket som gravgåva eller offrade i 
våtmarker, men också, som i vårt fall, främst representerade i de talrika
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miniatyrerna i bärnsten. Återigen ser vi exempel på att ett praktiskt föremål, 
så väl behövligt i det vardagliga arbetet, upphöjs till en annan dimension, eller 
snarare att dess bibetydelse framhävs vid särskilda, ceremoniella tillfällen.
Den kan också i speciella elaborerade utformningar ses som ett statusföremål 
som signalerar bärarens makt och samhällsposition och har troligen också 
figurerat i strategiska gåvo- och utbytesrelationer med lång räckvidd (jfr 
Jennbert 1984). Yxan i sig har således tveklöst också ett idéinnehåll och man 
skulle lätt kunna associera detta till den primära funktionen, det vill säga 
röjning för att bryta ny mark till odling samt anskaffande av virke för eldning 
och byggandet av bostäder. Detta representerar ett reduktionistiskt och 
förenklat synsätt. Längre fram i texten att presenteras alternativa, komplette
rande tolkningsalternativ. Förhoppningsvis lämnas också oprövade och öppna 
vägar till möjligheter för förståelsen av den sammansatta symbolikens 
meningsinnehåll.

Det starka symbolvärdet hos yxan utöver redskapsfunktionen understryks 
också genom senare undersökningsresultat som visar på ett klart, men ännu 
inte uttolkat samband mellan produktionsplatser, gravfält och samlingscentra 
för större befolkningsgrupper. I närheten av gravfältet, bara några hundra 
meter åt nordost, uppdagades en mängd flintavslag under matjorden. De 
förekom i koncentrationer som med all tydlighet visade att tillverkning av 
redskap i en relativt stor skala har ägt rum, företrädesvis yxor av vissa karaktä
ristiska avslag att döma. Däremot går det inte att säkerställa det kronologiska 
sambandet mellan produktionsplatsen och gravfältet och tills vidare får det 
förbli en intressant men oprövad hypotes att ett sådant verkligen föreligger. Att 
en sådan synkron struktur är tänkbar antyds av resultaten från de omfattande 
undersökningar som genomfördes några år tidigare i Väla bäcksdalgången vid 
Dösjebro en knapp mil norr om Borgeby. Där fanns på ömse sidor om bäcken 
en större palissadanläggning, gravar från stridsyxetid samt en produktionsplats 
för yxtillverkning (Månsson & Pihi 1999). En intressant och kanske i detta 
sammanhang särskilt relevant tolkningsmodell för sådana platser är att de 
speglar en vilja till kontroll över attraktiva produkter och produktivkrafterna i 
samhällen som befinner sig i en hierarkiseringsprocess. Kontrollen över tillverk
ningen skulle då vara ett operativt instrument i dessa målinriktade sociala 
strategier styrda av en framväxande social elit (Olausson, D. 2000:35).

Sambandet mellan gravar och redskapstillverkning har emellertid observe
rats betydligt tidigare men inga allvarligare försök har gjorts att tillskriva 
detta fenomen en särskild innebörd (jfr dock Strömberg 1971:310-321). Detta 
kan möjligen bero på den generellt ymniga förekomsten av flinta i den skån
ska åkerjorden och att man främst fokuserade på innehållet i gravarna. Den 
dåvarande undersökningsmetodiken, det vill säga under den första hälften av



1900-talet då de flesta dösarna och gånggrifterna blev föremål för arkeolo
giska insatser, var i högsta grad fyndsökande till sitt syfte. Folke Hansen 
omnämner således helt kort i en artikel om utgrävningen av gånggriften i 
Storegård i Barsebäck, inte långt från den i Gillhög, att i marken närmast runt 
gånggriften finns talrikt med halvfabrikat av redskap samt avslag (troligen ej 
tillvaratagna). Vidare skriver han att ”Det ser nästan ut, som om man på 
platsen haft en verkstad för flintredskap” (Hansen 1930). Han problematise- 
rar dock inte förhållandet fortsättningsvis i sin beskrivande text utan ägnar 
hela sitt intresse åt de mer spektakulära föremålen från gånggriften; keramik, 
bärnstensamuletter, bergartsyxor och flintredskap. Anders Carlsson menar, 
med hänvisning också till flera mellansvenska exempel, att depositionen av 
restprodukter från tillverkningen av yxor är en synnerligen medveten handling 
som skulle symbolisera ”...transformationen natur-kultur, från det naturliga, 
vilda tillståndet till det kultiverade, tama.”-, således ett uttryck, för en ideologi 
med metaforiken hämtad i utvecklingsprocesserna inom den agrara ekonomin 
och domesticerandet av naturen till en kulturell produkt; en väl trendanpassad 
och rymlig tolkning, möjligen också något sent tillkommen, sett ur det förän
derliga, forskningshistoriska perspektivet (Carlsson 1998:42; jfr t.ex. Hodder 
1990).

Modellerad lera
De främsta daterande elementen från gravfältsundersökningen är ornerade 
keramikskärvor och i några fall också kärl, som blev rekonstruerbara till sin 
helhet efter tidskrävande, mödosamma och närgående studier tillämpade med 
ett, av materialets sönderfallande skick påkallat, varsamt handlag. De stilis
tiska och formmässiga aspekterna på skärvorna och infogandet i de bräckliga 
kronologiska systemen över det mellanneolitiska materialet redovisas tillsam
mans med gravbeskrivningarna. Några egenheter, huvuddragen i kärl
utformning, variationen av dekorelement och inte minst depositionssätt 
kommer dock att kortfattat lyftas fram i texten. Dessa, i kombination med 
andra föremålsformer, ser jag som betydande för helhetsförståelsen av det 
tillsynes avvikande gravskicket och för återgivandet av en trovärdig men 
diskuterbar bild av det samhälle, landskap och de människor som befolkade 
och utnyttjade det.

Ser man först till grav nr 1, ”tvillingagraven”, är det noterbart att all 
sönderslagen keramik deponerats i en grop i den södra änden, men inom 
ramen för en betydligt större nedgravning än vad som hade behövts för att 
rymma de två små barnen som gravlagts där i den motsatta änden. Strukturen
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framstår som tydlig och enkel. Motställda begravningar, individuella men med 
en skapad förbindelse till den kollektiva manifestationen genom offergåvor 
och andra föremål som refererar till de avlidnas sociala ställning och biolo
giska anomalier placeras i en sammanbunden kontext i ett oppositionellt 
mönster. Det uppskattade antalet kärl som brukats vid ritualen är minst tolv. 
Kvantiteten är beräknad utifrån dekormönster som skiljer sig från varandra 
genom tekniker och applicering på olika kärldelar. Mynningsskärvorna 
dominerar materialet, endast få skärvor från en bottendel finns represente
rade. Detta tyder på att just skärvorna, den metonyma representationen av 
hela krukor med vald dekor utifrån urvalskriterier okända för oss, har utgjort 
ett betingande element i begravningsceremonierna. Släktskapsband på olika 
skalnivåer, klansystem, sociala grupperingar eller mönster inom externa 
förbindelsenät kan döljas i det komplicerade teckensystemet som den synnerli
gen varierade orneringen i olika tekniker förmedlar.

Krossandet av kärl före nedläggandet är ingen ovanlig företeelse i mellan- 
neolitiska gravsammanhang. Där finns talrika exempel från undersökningar 
av trattbägarkulturens storstensgravar som lämnat imponerande mängder av 
skärvor och som genom studier av samvariationen med slutna fynd och 
boplatsmaterial bildar den bärande stommen i de komplicerade och ständigt 
reviderade kronologiska systemen. Vad dessa handlingar har haft för ur
sprunglig innebörd är en omdiskuterad fråga med tolkningsutrymmen som 
också utnyttjats inom vida gränser. Den största mängden av den sönderslagna 
keramiken har så gott som undantagslöst hittats i anslutning till de förlängda 
ingångspartierna till de öppna gravkamrarna (se Rydbeck 1932; Bagge & 
Kaelas 1950; Strömberg 1971). Tidigare diskussion runt olika möjligheter till 
närmare förståelse handlade främst om huruvida de stora keramikmängderna 
utanför ingångarna representerade uppröjning av den inre kammaren eller 
offerritualer i anslutning till begravningarna (Rydbeck 1932:36-41). Det sist 
föreslagna alternativet tycks dock för de flesta av de aktivt delaktiga utgrävar
na har övervägt i trovärdighet utifrån fyndomständigheternas särprägel och 
fyndmassans kvantitativa fördelning inom det sammansatta gravområde som 
en megalitgrav utgör.

Undersökningar av gropkeramiska gravar har också lämnat frågetecken 
beträffande depositionssättet av keramiken, det vill säga om den nedlagts i 
form av hela kärl eller i sönderslaget skick. Andelen kärlbottnar som återfun
nits överväger starkt i materialet. Orsaken till detta brukar tillskrivas jord
bruksarbete som tränger allt längre ned i marken genom förnyad maskinell 
teknik där plogdjupet successivt har ökat. (Stenberger m.fl. 1943:99; Janzon 
1974:104). Den ”postmoderna” arkeologin vill i stället gärna se fragmen
teringsprocessen som analog med meningen bakom depositionen av flintavfall
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i anslutning till gravar. Omvandlandet av det hela kärlet till små stycken, men 
också stenredskapen och bärnstensamuletterna, korresponderar väl mot den 
lättvindiga hypotesen om en rådande kollektivistisk ideologi under mellan- 
neolitikum. Det symboliska utplånandet av det individuella till förmån för 
upprätthållandet av en förmodat önskad, ideal samhällsformation med det 
släktbaserade och ägande kollektivet som grund ges ett tolkningsföreträde (se 
Carlsson 1998:42-43 och 49-53; jfr Axelsson & Strinnholm 1999). På 
Borgebygravfältet finns bara ett fall, grav nr 4, där en bottendel som enda 
kvarvarande del av krukan återfanns. Denna grav hör till en av de mest 
problematiska vad gäller definitionen av tillhörighet och tolkandet av sam
band mellan skilda fyndkontexter. Just den del av graven där kärldelen hitta
des var dessutom störd av sentida ingrepp som nedgravning av telefon- eller 
elstolpar. Fyndsammanhangen är därmed mycket osäkra. Ornerade keramik
skärvor som borde höra till kärlets övre delar tillsammans med enstaka stenar 
i en nära anslutning var anledningen till att vi särskilt fäste uppmärksamheten 
på detta område i schaktet.

Enligt en översiktlig bedömning av Ornamentiken, i mindre mån kärl
formerna eftersom fragmenteringsgraden bara kan ge antydningar men 
knappast helt tillförlitliga rekonstruktionsbilder av kärlen, är grav nr 1 den 
äldsta av de undersökta gravarna. Depositionssättet och den medvetna 
sönderdelningen styrker ett sådant antagande och kan förknippas med 
gånggriftssederna och den period, förhållandevis kort (Nielsen 1993:86), då 
den största delen av monumenten uppfördes och traditionens ursprungliga 
innebörd var som livskraftigast i södra Skandinavien. Enligt de hittills accep
terade keramikkronologierna utövas emellertid denna speciella sorts offer
handlingar också under resterande del av mellanneolitikum. Att betrakta 
dessa som ett precist dateringsunderlag är behäftat med källkritiska osäker
hetsmoment. Dekortekniken på skärvorna i grav nr 1 är förhållandevis enhet
lig. Ristade linjer dominerar, men där finns också stämpelintryck, i ett fall 
utförd med en mycket fin tandstämpel, ett tidsfrämmande inslag i det för 
övrigt stilistiskt/tekniskt homogena materialet. Dekoren är applicerad både på 
buken och under mynningen. Den karakteristiska bukstrecksorneringen med 
alternerande strecklängd i rytmiskt bundna sekvenser ned mot bottenpartiet 
finns företrädd på flera skärvor.

Den växelvisa, kontrasterande kompositionen tycks vara ett återkommande 
och stilmedvetet tema. Med en utmärkande elegans syns den på några myn- 
ningsskärvor från ett större kärl, där trekantiga små intryck i ett tvåradigt, 
dispositionsssystem avlöser varandra genom horisontell och vertikal positione
ring av de abstrakta figmationerna. Flera mynningsbitar är dekorerade både på 
in- och utsida. Både hängande och stående vinklar, ibland med dubblerade
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linjeristningar, hör till de vanligaste uttrycksmedlen i det dekorativa, oftast 
geometriska formspråket. I de fall där vi kunde rekonstruera storleken på 
kärlen utifrån uppskattad mynningsdiameter och bukskärvors kurvatur visar 
det sig att flertalet har varit små, på gränsen till vad man brukar beteckna 
som miniatyrkärl. Påfallande är också att dekoren ibland uppvisar ett valhänt, 
nästan slarvigt, utförande; som vore den försöksmässigt skapad av nybörjare, 
kanske i övningssyfte. Inlärningen i ett hantverk är ett led i överföringen av 
traditioner till nya generationer där processerna omfattar både teknik och 
kunskapen om hur man uttrycker betydelser genom ett symbolspråk. De kan 
betraktas som en social skolning av de unga, ännu ej initierade, inför inträdet 
till de reglerade och stränga samhällssystemen i vuxenvärlden, där specialise
ring inom näringsfången blir nödvändiga. Liknande mönster har uppmärk
sammats inom studier av tidig, förhistorisk flintteknologi (Högberg 1999).

Systematiken i depositionerna i gravarna ändrar därefter karaktär. Skärvor, 
vackert ornerade med en säker, artistisk och stilmedveten känsla, uppträder 
endast sporadiskt men inte i några större kvantiteter. De blir ibland svåra att 
kontextbinda dem fast till de gravläggningar de påträffades i. Depositions
monstret på gravfältet genomgår en förändring, horisontalstratigrafiskt följbar 
åt väster; den enda riktning som erbjöds på grund av översandning, mark- 
erosion och sentida markbruk. Ett fåtal meter väster om den ovan beskrivna 
dubbelgraven, i en särdeles svårfångad gravstruktur (nr 2 och 3) hittades rester 
av ett kärl som var nedställt intill den begravdas huvud, av tandfragmentens 
och bärnstenens läge att döma, strax norr om detta. Kärlet var i ett mycket 
dåligt skick, nedbrytningsprocesserna i form av spjälkning, allmänt sönderfall 
på grund av ålder och fragmentering till följd av marktryck gjorde att vare sig 
form eller dekor kunde urskiljas i fältsituationen. Rekonstruktionsarbetet med 
nödhjälpliga konserveringsinsatser inomhus gav emellertid ett förvånansvärt 
gott resultat. Den krossade krukan visade sig vara ett litet hängkärl, helt vid 
nedställandet. Orneringsteknik, disposition av yta på kärlväggen och mönster
val skiljer sig från dem som fanns på de skärvor som hittades i den först upp
täckta graven. Kärlproportionering är väl avvägd i förhållandet mellan hals, 
buk och mynningsdiameter. Mynningen och skuldran är försedd med horison
tella rader av intryck och däremellan löper orneringen, utförd i tandstämpel- 
teknik, vertikalt i band av hängande vinkelstaplar med mellanliggande tomma 
fält. Dekoren sammanvägt med kärlformen pekar på en ungefärlig datering till 
mitten av den tidiga delen av mellanneolitikum (MNA).

Ingen av de följande utgrävda gravarna rymde heller vad man skulle kunna 
tolka som samlade depositioner av skärvor på en bestämd plats i förhållande till 
gravläggningen. Enstaka krukskärvor hittades och ibland med ett för oss främ
mande dekorspråk. Någon mönsterbundenhet i nedläggelserna av fragmenten,



om det överhuvudtaget är fråga om medveten deposition, gick inte att påvisa. 
Linjeristningen i orneringen har också övergivits till förmån för tandstämpel- 
tekniken. De flesta av skärvorna föreföll slumpartat placerade och den upphit
tade mängden var liten. Värd att uppmärksamma, mest i syfte att lyfta fram 
särarten i begravningssederna, är kanske kombinationen i grav nr 5 med sitt 
sparsamma innehåll; en bärnstensamulett, ett flintspån och ett fåtal fragment 
av ornerade keramikskärvor med en viss särprägel. Ornamentiken är gjord 
med ett stämpelverktyg och återger båg- eller vågmönster, både hängande och 
stående, ickegeometriska men applicerade i en harmonisk, rytmisk sekvens 
som utgår från en rakt löpande, horisontell orneringslinje som bas. Kontrasten 
mellan det linjära och det cirkulära i mönsterdispositionen kan formuleras i 
abstraktioner som binära, begreppsliga oppositionspar (kvinna -man, mjukt - 
hårt, högt-lågt, innanför-utanför). De kan synas triviala i sin uppspaltade, 
verbala form men använda som analytiska redskap bidrar de till förståelse av 
främmande klassifikations- och tankesystem, mycket avlägsna i tid men i 
detta fall inte i rum.

Valda analogiexempel och parallellisering av material i kronologiska och 
kulturjämförande syften är inte en metodik som eftersträvas i detta arbete, 
även om det stundom blir ofrånkomligt. Ett undantag kan vara motiverat här, 
med betydelse för den fortsatta diskussionen om bland annat tvärkulturella 
förbindelser. Tillämpning av bågmotivet i denna ovan beskrivna teknik, 
kamstämpel, är inte vanlig i den sydskandinaviska, mellanneolitiska keramik
konsten. Det förekommer emellanåt på lerskivor daterade till den senare delen 
av mellanneolitikum, men då utförda med dragna eller ristade linjer (se t.ex. 
Larsson, L. 1982). Det behöver knappast upprepas att också gravskicket inom 
Borgebygravfältet är en regional anomali i nuvarande kunskapsläge. Ett 
jämförande exempel till bågmönstret (Charniauski 1996:95, fig. 6) är hämtat 
från en av de mångtaliga europeiska kulturgrupperna under mellanneolitikum, 
”klotamforakulturen”, namngiven efter den karaktäristiska kärlformen. Den 
anses ha haft sitt huvudsakliga utbredningsområde på den europeiska konti
nenten (men också betydligt längre österut), främst i anslutning till de mäktiga 
flodsystemen med förgreningar och dessas utlopp vid Östersjökusten efter sina 
vägar genom dalgångar löpande norrut från de alpina pasströsklarna. Tidigare 
har man sett denna kultur som ett kortlivat fenomen, parallellt i tid med en 
sen del av MNA (Davidsen 1972). Sammanställning av serier från kolprovs- 
dateringar visar att den kronologiska spännvidden sannolikt är betydligt 
större, både framåt och bakåt i tid (Szmyt 1996)

Egentligen är det inte keramiken i sig med sina stilistiska särdrag som är 
intressant i sammanhanget utan grav- och deponeringsskicket samt föremåls- 
kombinationerna. Jordandet av de avlidna, vanligtvis i hockerställning, i



nedgrävningar och ibland med inramande stenpackningar blir så gott som helt 
dominerande. Föremålen den döda fick med sig i graven var främst den 
karakteristiska keramiken, klotformade, ornerade kärl, samt flintyxor, mejs
lar, bärnstenspärlor och ofta även svinbetar. Likheterna med gropkeramiska 
gravläggningar, främst från Gotland med sina fördelaktiga bevaringsom- 
ständigheter på grund av den kalkhaltiga jorden och varifrån det ojämförligt 
största materialet kommer, har också påtalats inom tidigare forskning runt 
detta kontroversiella men för närvarande vilande tema (Janzon 1974:40-42, 
103; Hulthén 1977:140-141). Nya materialbearbetningar och tolkningar ur 
andra perspektiv känns angelägna, särskilt inom vissa regionala kontexter, 
paradoxalt nog framförallt Skåne med sitt välbeforskade, rika och varierade 
fornlämningsbestånd. Den ensidiga uppfattningen om den jordbrukande och 
boskapsskötande trattbägarkulturens totala dominans under den tidiga delen 
av mellanneolitikum kan nyanseras genom detaljstudier av befintligt material i 
arkiv, museer, magasin och inte minst noggrann läsning av gamla gräv- 
berättelser.

Två kärl till från Borgebygravfältet förtjänar att lyftas fram som relevanta 
i denna problematik. Båda var små, av bägartyp, och nedställda i helt skick.

Ett av dessa återfanns krossat men i 
en helt säkerställd kontext i grav nr 
16 i anslutning till amuletter och 
tandfragment. Det andra kärlet var i 
det närmaste intakt. Dess koppling 
till närmaste grav, nr 14, som för 
övrigt var fyndtom och skadad av ett 
dike, är en tolkningsfråga. Hos dessa 
två kärl är det inte mönsterdetaljer 
eller orneringsteknik som leder 
tankebanorna in på att här finns små 
men betydelsefulla avvikelser från 
den skånska boplats- eller grav
keramiken. Närmast är det kärl

profilerna, det vill säga proportioneringen mellan kärldelarna, och på ett av 
kärlen också sättet att disponera dekoren på kärlväggen vid hals, mynning 
och skuldra. Bottendiametrarna är små i förhållande till mynningen och det är 
lätt att associera helhetsbilden av formen till spetsbottnade kärl. Denna 
speciella typ av kärlform är starkt förknippad med de kustbundna fångst
kulturerna från den sena jägarstenåldern och förekommer vidare in i framskri
den bondestenålder som obekväma anomalier men som förklaras utifrån 
hypoteser om skilda försörjningsstrategier eller främmande etnicitet.

Kärlet invid grav 14, (in situ) i sanden.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det hittills behandlade fyndmaterialet 
vid en detaljgranskning rymmer egenheter som inte med lätthet och utan att 
pressa materialet låter sig infogas i rigida, schematiska system, vare sig typ
mässiga eller kronologiska. Det kan inte heller utan vidare diskussion knytas 
till någon form av särskild kulturtillhörighet. Avvikelserna är små, endast 
synliga vid närmare detalj granskning och finns främst i keramiken. I mindre 
mån står den att finna i flintmaterialet men accentueras genom gravskicket 
och i en liten men betydelsefull utsträckning när det gäller formgivning och 
val av material för de återfunna amuletterna, som kommer att beskrivas 
närmare i följande textpassage.

Amuletter och pärlor av bärnsten
Fynden på Borgebygravfältet av bärnstensamuletterna och pärlorna i samma 
material hör till de numerärt största som påträffats i Sydsverige, närmare 200 
stycken fördelade i tolv av gravarna. Ett fåtal gånggrifter i Skåne, däribland 
Storegård, Gillhög och den i Gantofta i Heisingborgstrakten, har lämnat flera 
fynd inom denna kategori. Den sammanlagda fyndmassan av bärnsten från 
gånggrifterna har uppskattats till ett antal av ungefär 1000 (Strömberg 
1971:246). Med tanke på bevaringsomständigheter och svårigheterna att 
upptäcka detta material måste siffran ses som en grov uppskattning, ett 
minimital, men ändå baserad på det som har kunnat insamlas. Gånggrifts- 
undersökningar har alltid haft en hög ambitionsnivå, artefaktfixerade, trygg 
ekonomi och utförda utan tidspress samt med anspråk på en forskningsin
riktning som frånskrivs nutida exploateringsgrävningar. Samma källkritiska 
reservation kan riktas mot Borgebygravfältets kvantitet av det återfunna och 
det som av olika skäl har förbigåtts. Klaus Ebbesen (1995) skriver om de 
danska slutna gravfynden från tidig- och mellanneolitikum (TN C-MNII):
”The number of amber beads deposited in contemporary burials do not 
exceed a dozen per grave [...]” Som ett jämförande exempel kan nämnas att 
en av gravarna, nr 1, visserligen en dubbelbegravning, innehöll mer än 40 
amuletter, huvudsakligen skulpterade som tveeggade yxor och en annan, grav 
nr 15, inte mindre än 30 stycken formade som hängen, skivor eller pärlor; 
nonfigurativ plastik men där de flesta bestämbara kategorierna ändå är 
avbildande. Medelvärdet av den funna bärnsten per grav är egentligen ointres
sant. Mängd- och formvariationen i de skilda gravarna och vad detta kan ha 
haft för betydelser bör snarare betonas. Gånggriftsfynden i sin tur kan vara 
hopade under flerhundraårigt bruk. Amulett- och pärltyperna är dessutom 
svårdaterade utifrån sin morfologi. Hur många enskilda begravningar de 
samlade fyndmassorna representerar går inte att fastställa.
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De kronologiska hållpunkterna för de olika formgivningarna av de redskaps- 
avbildande amuletterna samt pärlorna är oklara. Den typologiska metoden, 
baserande sig på serierade kedjor av varierande formelement och foremåls
typer i kombination som avlöser varandra i slutna fynd, går inte att tillämpa 
med trovärdighet i detta fall. Materialet från låsta och säkerställda fynd
kontexter är än så länge för litet och de ambitiösa dateringsförsöken är också 
till stora del upphängda på förebilder i fullt format. Vidare är de kronologiska 
systemens giltighet och detalj upplösning fortfarande föremål för en fortlö
pande diskussion till den gräns att resultaten av de grundläggande studierna, 
som borde vara ett gott arbetsredskap för vidare slutsatser om mänskliga 
avsikter för sin existens och fundamentala tankesystem, har övergått till 
självändamål. Den starka, allmänmänskliga viljan att klassificera och periodi- 
sera har tagit överhand. I ett nutida forskningsperspektiv uppfattas detta 
endast som tröttande. Serier av siffer- eller bokstavskombinationer omväx
lande i versaler och gemener samt parade med skiljetecken gör anspråk på att 
beteckna kultur- eller tidstillhörighet med generell giltighet. Finindelningar 
och undergrupperingar inom materialet återkommer och revideras ständigt 
varefter de knyts till absoluta dateringar med stöd i den radiometriska 
dateringsmetoden. Försök i den riktningen och skapandet av en termino
logisk taxonomi över de förekommande typerna har ändå fortlöpande och 
ihärdigt utförts (senast Ebbesen 1995). Utgångspunkten har varit de fall där 
amuletterna påträffats i depåer eller gravar tillsammans med andra föremåls
grupper som anses ha goda daterande egenskaper, till exempel keramik eller 
yxor, vilka amuletterna många gånger strävar att efterlikna. Faran för cirkel
bevisföring kan många gånger upplevas som överhängande och källkritiken, 
både riktad mot naturvetenskapliga och humanistiska metoder, lyser tyvärr 
men förståeligt nog ofta med sin frånvaro.

Kring råmaterialet bärnstenen, fossiliserad kåda från en speciell trädsort, och 
dess tillkomst för många miljoner år sedan, eller närmare geografiska 
provenienser, finns ingen anledning att uppehålla sig här. Ämnet fascinerar och 
är grundligt behandlat i många verk. För en sammanfattande historik hänvisar 
vi främst till Jørgen Jensens lättsmälta och samtidigt mycket sakkunniga fram
ställning med där anförd litteratur om materialet och dess uppträdanden i skilda 
kulturhistoriska sammanhang, både ekonomiska och religiösa (Jensen 2000 
[1982]). De rikliga förekomsterna utmed Östersjökusterna och där västerhavet, 
Nordsjön, möter Jylland är väl kända. Produkterna formade i bärnsten från 
dessa områden, ter sig som tillverkning i en liten industriell skala. Särskilda 
egenskaper hos bärnstenen är dess lukt (svårförnimbar), att den alstrar värme 
vid beröring och dessutom ledare av negativ statisk elektricitet. Materialets 
tidlöst tilltalande estetiska företräden har föranlett slutsatser om att den bör ha
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varit dyrbar och attraktiv i långväga handels- och kontaktnät med riktning från 
de norra havskusterna till det mediterrana området och vidare över hela den 
europeiska kontinenten. Den tillskrivs också ofta magiska egenskaper och 
kontrasterande symbolvärden med anknytning till förfäderskulten associerande 
till den gulröda färgen - ”The heat of the ancestors and their bonds of blood 
finds it metaphorical expression in the redness of the amber objects associated 
with them.” (Tilley 1996:315-317). Tolkningarna av innebörderna är individu
ellt präglade eller introspektiva men likafullt projicerat tillbakåtblickande ned i 
den skriftlösa tiden och för det mesta utan närmare belägg än lösa hänvisningar 
till traderade källor om folktro eller förankrade i strukturalistisk tänkande 
(Tilley 1991; Midgley 1992; Swahn 1999). Fokus i synsättet är etnocentriskt 
och anakronistiskt. Det stöder sig på borgerliga samhällsnormer om vad det 
goda livet ska innehålla: makt, välstånd och framgångsrik handel vilket alltid 
implicerar hierarkiska relationer. Som illustrerande exempel kan nämnas tit
larna på några arbeten som behandlar bärnstenen i förhistoriska fynd
sammanhang: Stenålderns guld (Taffinder 1997), The allure of the exotic 
(Taffinder 1998) och Rav - Nordens guld (Jensen 2000 [1982]). I Skåne bör 
materialet knappast räknas varken som främmande eller exotiskt även om 
förekomsterna idag utmed kusten inte kan kallas för rikliga. Ännu en spekta
kulär, värde- och metaforiskt laddad titel på en liten artikel om bärnstenen 
och kanske med särskild relevans för vår tolkning av Borgebygravfältets 
möjliga, underliggande mytologiska motiv och de barn som jordades där, 
lyder som följer: Gudinnans tårar (Swahn 1999).

Traditionen att deponera bärnsten i gravar är en lång och varierande histo
ria. Boplatsfynd är mindre vanliga men förekommer sporadiskt, främst i meso- 
litiska sammanhang på så kallade fångstboplatser, dåtida fiskelägen belägna 
invid kusterna (Larsson, L. 1983; Wyszomirska 1984:140; Sørensen 1988:137- 
138). Rester från tillverkningsprocessen har också påvisats vid undersökningar 
av boplatslager vid Danmarks västkust (Hirsch & Liversage 1987). Christop
her Tilley (1996:292-315) väljer utifrån sitt moderna, anglosaxiska forsknings
perspektiv att dikotomisera fyndkategorierna och deras läge i megaliterna. Han 
tycker sig se ett mönster framträda i gravspråket formulerat i motsatspar eller 
kontrastering genom metaforiskt länkade symboler: färg (bärnsten: röd - ben: 
vitt) kopplas till kroppsdelarnas läge i megaliterna och vidare föreslås mentala 
förbindelselänkar mot annan materia och egenskaper (sten - jord; torrt -vått). 
Det inre utrymmet i kamrarna är förbehållet bärnstenen, skelettresterna och 
pilspetsar. Utanför finns yxorna och keramiken deponerade. Mönstret kan med 
god vilja också anas i den lilla skalan i våra gravar. Vad man kan utläsa ur 
detta framstår fortfarande som oklart och det enda som är uppenbart är 
mångtydigheten av innebörderna i kategorisepareringen av rumsliga enheter



kopplade till särskilda ting och handlingsmönster vid deponeringen. Beträf
fande färgsymboliken hävdar antropologen Edmund Leach att den inte är 
universell utan växlar mellan olika kulturer; rött kan lika gärna av vissa 
förknippas med fara och hos andra med glädje (Leach 1976:57-60). Associa
tioner till den mänskliga kroppens substanser (kött och blod) ska inte ses som 
självklara. Idag uppfattas den röda färgen av många som en politiskt/ideolo
giskt betydelseladdad budskapsbärare. Sambanden mellan röd färg och gravar 
har annars uppmärksammats i val av stensorter i gånggrifter i kombination 
med förekomsten av rödockra i dessa (Hårdh & Bergström 1988:49). Den 
associativa och symboliska kopplingen mellan röd - död lyfts istället fram i de 
förhistoriska, existentiella sammanhangen. Röd sandsten eller granit förekom
mer också som ett vanligt och troligen medvetet valt materialinslag i kant
kedjorna omgärdande stensättningar från järnåldern.

Bevaringsgraden för bärnstenen skiftar oberäkneligt mellan fyndorter men 
även inom samma lokal och är troligen beroende av jordarternas sammansätt
ning. Chanserna att finna och tillvarata bärnsten i exempelvis tunga lerjordar 
är mycket små. Det kan också vara lätt att förbise detta material om inte 
förväntningar eller indikationer på att sådant ska uppträda redan finns. 
Genomborrade bitar av bärnsten i kombinerade uppsättningar tillsammans 
med tandpärlor fanns till exempel som smycken hos några av de gravlagda på 
det välbevarade senmesolitiska Skateholmsgravfältet. Bärnstensamuletter är 
emellertid talrika framförallt i olika neolitiska kontexter och i mycket med
vetna utformningar. De figurerar emellanåt i bronsåldersgravar och därefter 
under hela järnåldern i smyckesuppsättningar, dräktdetaljer eller med ett 
användningsområde liknande vårt sammanhang; amuletter som bärare av 
särskilda innebörder och med starka symbolvärden, aktiverade vid särskilda 
sociala situationer (Gräslund, A-S. 2001:48).

Under den tidigaste delen av bondestenåldern är offernedläggelser av 
lerkärl innehållande bärnsten i våta miljöer vanligare än som gravfynd 
(Becker 1953; Ebbesen 1995). Jylland, där de rikaste naturliga tillgångarna 
också finns, dominerar fyndspridningsbilden av denna materialkategori helt 
under denna period Bara fem av sammanlagt trettiofyra depåfynd, endast två 
i Skåne, är hittills kända utanför den nordvästdanska regionen (Taffinder 
1998:76). Källkritiska reservationer mot fördelningen mellan grav- eller 
depåfynd kan dock försiktigtvis anföras. De bättre bevaringsförhållandena för 
bärnsten i fuktmark ställt mot svårigheterna att återfinna gravar utan kvar
varande spår av överbyggnad kan göra resultaten av kvantitativa jämförelser 
inom stenålderns rituella depositionssystem snedfördelade. Offertraditionerna 
har också varit föränderliga både vad avser val av plats och vad som skulle 
offras. I det längre tidsperspektivet kan vissa luckor i fyndfrekvensen genom



förhistoriens av oss skapade tidsintervaller till stor del bero på det senare nära 
nog helt dominerande brandgravskicket. De döda brändes i regel tillsammans 
med sina personliga tillbehör, yngre bronsålder med sina speciella rituella 
sedvänjor undantagen. Detta gravskick medför fortsättningsvis att intet finns 
bevarat av detta förgängliga material då det nått kontakt med elden i likbålet. 
Smältpunkten för bärnsten lär infinna sig vid 287 ° (Danielsson 1973:57), 
mindre än den som motsvarar flamtemperaturen från en brinnande tänd
sticka. För den yngre bronsålderns del måste vi dock konstatera att bärn- 
stenen förlorat sin betydelse i de rituella sammanhangen eftersom de 
betydelsefulla föremålen alltid medföljde den avlidna i obränt skick.

Borgebybärnsten, barn och jämförande utblickar
De flesta av amuletterna i Borgebygravarna alluderar på redskapsformer eller 
snarlika ting som bara kan vara avsedda för ceremoniellt bruk. Den dubbel- 
eggade stridsyxan är den vanligaste förebilden i antal men dominansen beror 
till stor del på mängden av denna typ i den först undersökta graven. Klubbor 
med skaftränna är betydligt mer jämnt fördelade mellan gravarna även om 
också inom denna kategori vissa gravar står för en överrepresentation och 
bidrar till en inte helt rättvisande bild av fördelningen inom avbildningspre- 
ferenserna. I fyndposterna finns också en andel mer svårbestämbara former, 
de icke definierbara fragmenten undantagna, men som ändå utifrån vår 
nuvarande materialkännedom leder associationerna till olika yxtyper i full- 
format; anmärkningsvärt nog också sådana som inte utan vidare diskussion 
kan infogas i kronologin för den aktuella mellanneolitiska perioden. Två av 
gravarna innehöll runda, platta skivor med kantränna vilka också återkom
mer i stort format och av mer beständigt material, bland annat tillsammans 
med klubbor och andra stenredskap i mossfyndet från Torup i Bara härad, 
inte särskilt långt från flintgruvorna i Södra Sallerup, och bedömt som en 
sluten kontext (se Rydbeck 1918, fig. 96). Om de tänkbara idéerna bakom 
representationerna av redskap i miniatyr kommer ett kort inlägg att presente
ras längre fram i texten. Andra bearbetade former av bärnstenen prydande de 
begravda barnen och som inte lika lätt kan härledas till föremål i vardagligt 
bruk, är de båt- eller halvmånformiga smycken, som är företrädda i två av 
gravarna liksom de rör- skiv- och ringformade pärlorna. Formgivningarna 
anknyter närmast till den tidigare delen av neolitikum och ännu längre bakåt I 
tid till stenålderns fångst- och samlarkulturer. Amuletterna som återfinns i 
dessa gravar är tillverkade av djurtänder, rörpärlor av fågelben, företrädesvis 
sjöfåglar samt snäckor. Anknytningen till vatten och dess varierade
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Atypisk Båtformad Skiva Annan yxform Pärla Klubba Obestämd

Diagram över frekvensen av olika amuletter och pärlor respektive fördelningen av typerna i gravarna.
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resursutbud avtecknar sig klart. De bars som hängsmycken eller prydnader 
fastade på klädedräkten (jfr Brinch Petersen 1974).

Till frågan om miniatyrernas eller pärlornas funktion, antingen som 
smyckeshängen eller dräktdetaljer, kan genom observationer i fältsituationen 
konstateras att dessa till övervägande del har varit uppträdda på någon sorts 
tunn tråd eller sena och troligen burits som halssmycken. Nästan uteslutande 
hittades de i mycket nära anslutning till tandfragmenten. I några av gravarna 
där bevaringsförhållandena var särskilt goda och fyndkvantiteten rik gick det 
också att urskilja tydliga radformationer i fyndlägena hos amuletterna som 
stöder detta antagande (jfr dock Ebbesen 1995:42-43). Alla rekonstruerbara 
amuletter var med få undantag genomborrade i en riktning som gör det 
sannolikt att halsbandet med sina kombinerade figurationer har varit den 
väsentliga och betydelsebärande prydnadsformen vid begravningarna av 
barnen. Motsatta åsikter har också framförts. Några forskare menar att 
framförallt miniatyravbildningarna av de dubbeleggade stridsyxorna inte 
ingått vare sig i dräktdetaljer som insignier eller annan form av personlig 
utsmyckning utan att de deponerats av de efterlevande som ett led i samman
satta begravningsritualer, en sorts form av offer (Axelsson &c Strinnholm 
1999). Deras läge i graven skulle då återspegla samhällets rituella regelverk 
om var föremålen ifråga skulle positioneras eller bara vara slumpmässigt 
betingad. I denna sak- eller snarare tolkningsfråga kan anföras att fynd
omständigheterna mycket sällan medger några slutsatser i den ena eller andra 
riktningen. Hela skelett från mellanneolitisk tid i slutna fyndsammanhang är 
sällan bevarade. Gånggriftsfynden och särskilt de från andra typer av större 
monument, långdösar eller långhögar, använda vid upprepade tillfällen saknar 
allt källvärde i detta avseende (se dock Kjær Kristensen 1991, fig. 17). Ben
fynden är omrörda, alternativt avsiktligt omflyttade i särskilda syften, och 
kamrarna har stått öppna under långa tider. Ett intressant exempel till stöd 
för hypotesen om det huvudnära läget är återigen hämtat från Gotland med 
sina högst gynnsamma bevaringsförhållanden för benmaterial, grav nr 7 från 
det gropkeramiska gravfältet i Ire/Hangvar. Graven innehöll två individer, en 
vuxen och ett barn i åldern 2,5-3 år. Under barnets haka återfanns just en 
dubbeleggad miniatyryxa i bärnsten, ett läge som måste tolkas som en ur
sprunglig position på bärarens kropp (Janzon 1974, fig. 30).

En annan fråga som inte närmare har berörts inom tidigare forskning är 
anknytningen av bärnstenen speciellt till barngravar, i och för sig helt för
ståeligt eftersom återfunna stenåldersgravar innehållande bestämbara obrända 
ben än så länge är för få för att medge säkra slutsatser i detta avseende. Vaga 
relationer i den riktningen låter sig emellanåt anas vid en översiktlig genom
gång av det tillgängliga materialet märkligt nog från såväl vikingatid/tidig



medeltid som stenålder. I det stora, sakkunnigt undersökta gravfältet i 
Fjälkinge i östra Skåne hittades tretton hängen eller pärlor av bärnsten. Av 
dessa återfanns tio hos barn under tre år och de övriga hos äldre kvinnor. 
Likartat är förhållandet på lundakyrkogårdarna (Cinthio 2002:55). För att 
återgå till Sydskandinaviens stenåldersgravar kan som belysande exempel i 
detta sammanhang nämnas en samling av megalitiska monument, däribland 
långhögar och en dubbelgånggrift i Lindebjerg på nordvästra Sjælland. De är 
belägna på en liten sandig förhöjning nära kusten. Gravarna, svårt skadade, 
har varit föremål för undersökningar med växlande ambitionsnivåer och 
intressefokus vid upprepade tillfällen under de två föregående seklen. Som det 
blandade fyndmaterialet visar har platsen ett brett tidsspektrum i sin använd
ning, från mesolitikum och troligen kontinuerligt ner i mellanneolitikum. I 
anslutning till den södra sidan på en av långhögarna fanns också elva ned
grävda gravar i sanden, de flesta anmärkningsvärt små och täckta av sten- 
packningar. Sannolikt har där funnits flera enligt den senaste utgrävaren, 
David Liversage. Han betecknar dem som sekundärgravar utifrån ett inled
ningsvis monumentfixerat perspektiv. Detta kom sedan insiktsfullt att revide
ras allteftersom undersökningsresultaten från gravplatsens närmaste omgiv
ning tydligen lämnade en betydligt mer sammansatt bild av lokalens nyttjande 
först för bebyggelse och därefter återanvänd för begravningar, efterlämnande 
spår av komplicerade rituella strukturer (Liversage 1981). Fyndkombina
tionerna i gravarna var snarlika dem från Borgebygravfältet; spån, små 
krukor och bärnstensamuletter. Skelettdelar var inte bevarade. Tandemalj 
fanns dock i några gravar. Alla bestämbara tandfragment härrör från små 
barn, i två av gravarna tillsammans med bärnstensminiatyrer skulpterade som 
klubbor eller dubbeleggade stridsyxor.

Ännu ett danskt flatmarksgravfält från mellanneolitikum, undersökt i början 
1970-talet och beläget i Vindinge på Sjælland, ger antydningar om ett liknande 
mönster genom gravskick, fyndkonstellationer och framförallt åldern hos de 
begravda i de få fall den gick att bestämma behjälpligt genom tandfragment 
(Lund Hansen 1974; Albrethsen 1974). En av dessa gravar, (anlæg E), var 
intressant nog konstruerad som en megalit i miniatyr (Lund Hansen 1973:73- 
82, se fig. 10). Kopplingen mellan barn och bärnsten framskymtar också redan 
under jägarstenåldern. Genomborrade björntänder och bärnsten fanns som 
kombinerade prydnader på bröstkorgen hos ett av de begravda barnen på 
Skateholmsgravfältet (Larsson, L. 1983). Bärnstenens tillskrivna skyddsmagiska 
effekter har en lång historia, också återberättad och nedtecknad i folkloristiken. 
Vi avslutar här med ett valt citat av etnologen Jan-Öjvind Swahn (1999) som 
uppmärksammat fenomenet och i samband med musealt utställningsarbete fått 
anledning att närma sig ämnet ur ett populärvetenskapligt/historiskt perspektiv,
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bland annat berörande den klassiska antikens medicinska bruk av bärnstenen: 
”Man lät sålunda barn bära bärnstenshalsband för att därmed skydda sig mot 
ont överhuvudtaget men särskilt förstås sjukdomar”.

Amulett av främmande material
Huruvida bärnstenen ska betraktas som ett exotiskt material i skånska fynd
sammanhang är mycket tveksamt även om förekomsterna är betydligt rikare 
på andra håll utmed Östersjökusterna men också på västligt håll. I vårt 
material finns emellertid en liten amulett som avviker i materialhänseende 
men inte till utformning. Amuletten är liten och klubbformad och den särskil
jer sig inte mycket från de övriga tillverkade av bärnsten. Midjepartiet är dock 
något mer markerat och formgivningen och proportionerna syns mer med
vetna än på bärnstensamuletterna och den är utförd med ett säkert handlag. 
Den återfanns i grav nr 11, vars uppsättning, en av de största till antalet, 
domineras av ring- och rörformiga pärlor. I likhet med övriga bärnstensfynd 
var de mycket sköra och fordrade en mycket försiktig grävteknik. Den amu
lett som avses här visade sig till förvånansvärt nog vara mycket tålig vid 
framtagandet med de redskap vi använde. Färgen var dessutom kolsvart och 
svärtan hade en särskild lyster. Den inlämnades efter avslutad grävning för 
konservering. Konservatorn, Caroline Owman på Lunds universitets histo
riska museum, reagerade precis som vi omedelbart på avvikelsen i material
hänseende från bärnstenen i övrigt och avvaktade fortsatta åtgärder innan en 
närmare, naturvetenskaplig materialbestämning var klar. En sådan skulle 
emellertid innebära att amuletten delvis måste förstöras. Efter förfrågningar 
och diskussioner med tillgänglig expertis, främst kvartärgeologer, samt vidare 
efterforskning om materialavvikande gravsmycken uppnåddes till sist ett 
samförstånd om att amuletten ifråga var tillverkad av ett ämne kallat jet eller 
gagat. Ämnet har i likhet med bärnsten en låg specifik vikt och flyter i vatten, 
den är elektrostatisk vid gnidning, brinner vid en relativt låg temperatur och 
har erhållit samma skyddsmagiska konnotationer i folktron och kallas också 
ibland för ”svart bärnsten” (Shetelig 1944; 1950).

Detta ämne, fossiliserat trä, är möjligen att räkna som exotiskt och främ
mande i skånska fyndkontexter. Det förekommer bara undantagsvis som 
utvinnbar råvara i Skandinaven där lager av brunkolsformationer finns, bland 
annat i södra Skåne, men inte någon större mängd eller i den kvalitet som 
erfordras för smycketillverkning. De högkvalitativa förekomsterna återfinns 
främst i Yorkshireområdet i England och de nordvästra delarna av den Ibe- 
riska halvön. Jet som bearbetade föremål i mellanneolitiska gravar, inte bara i
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Klubbformad amulett av jet från grav 11.

Sverige utan även i Danmark, är hittills helt okänt. Att materialet överhuvud
taget är känt i arkeologiska sammanhang på dessa nordliga breddgrader beror 
på uppseendeväckande men fåtaliga fynd i vikingatida gravar främst i Norge 
men även på Birka, en kortlivad knutpunkt för långväga externa kommunika
tioner (Danielsson 1993:67). I Birkagravarna har fynden, förmodligen arm
ringar, givit upphov till diskussioner såväl kring bestämningen av föremålen 
(de uppfattades först som hartstätningsringar) som vad de tillverkats av. 
Holger Arbman (1943:335) bedömer materialet funnet i en av gravarna, en 
dubbelgrav med två kvinnor, som ”dunkler Jade” (mörk jade). Bland grav
inventarierna ingår också små saker och smycken av bärnsten såsom en 
spelbricka och en ringförmig pärla; ett mönster i en materialkombination som 
återkommer i de norska vikingagravarna men i en exklusivt liten kvantitet 
(Shetelig 1944). Både i det norska och det svenska materialet från denna tid
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figurerar jet ibland. Föremål tillverkade av detta ämne är främst armringar 
men också miniatyrskulpturer av djur; figurplastik med starka symbolvärden i 
det vikingatida bildspråket. Den religiösa/magiska konnotationen till detta 
råämne skymtar också i ett material från Odenslunda i Fresta socken i Upp
land. Ortnamnet har en teofor förled, som antyder lokalens särskilda bety
delse för upprätthållandet av den ideologiska överbyggnaden i samhällsstruk
turen, förankrad i den selekterade, klassificerade geografin och hänvisningen 
till det förflutna och gudomliga. Där undersöktes en plats med ett varierat 
nyttjande, omväxlande profan och sakral. Kontinuitet från äldre järnålder till 
medeltid kunde beläggas. Förutom förhistoriska huslämningar från romersk 
järnålder och ett vikingatida gravfält fanns rester av medeltida bebyggelse 
(1200-talet). I en av de senare huslämningarna från historisk tid hittades 
radbandspärlor av jet (Olausson, M., rapport under red. bearbetning).

Om man i tanken genom materialkännedom förflyttar sig geografiskt 
västerut men också i riktning söder samt tidsdmässigt några årtusenden tillbaka 
blir bilden intressantare. Individuella gravläggningar tenderar att bli vanligare 
under senare delen av mellanneolitikum på kontinenten och de brittiska öarna. 
Företeelsen som sådan är problematisk när det gäller synkroniseringen till de 
konstruerade skandinaviska kulturgrupperingarna. Fluruvida vissa artefakt- 
typer och strängt regelstyrda gravskick i enmansbegravnigar spridits genom 
invandring eller genom maktstrategiska allianser mellan elitgrupper, alterna
tivt genererats autonomt i en linjär och omedveten stilhistorisk och ideologisk 
utvecklingslinje är återkommande frågor. Detta kontroversiella tema berörs 
inte vidare här. Jag vill bara påpeka att den ”svarta bärnstenen” börjar upp
träda samtidigt, om än inte i någon stor omfattning, som smyckesföremål eller 
dräktdetaljer i gravar både på kontinenten inom den så kallade klockbägar- 
kulturen och i England, främst i trakten kring Yorkshire där de rikaste fyndig
heterna förekommer (se t.ex. Edmonds 1995:106-107).
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Mellanneolitiska tvetydigheter

De parvisa strukturerna på gravfältet, återgivna i de små 
amuletternas plastiska konfigurationer, fångade vår uppmärk
samhet i ett tidigt skede. I en utblick över det sydskandinaviska 
gravmaterialet från mellanneolitikum kan liknande mönster 

anas på flera håll. Ibland är de svårurskiljbara men i andra fall närmast 
övertydliga. De symmetriska symbolstrukturerna figurerar i sammanhang som 
gör att vi kan anta att de måste ha tillmätts en extraordinär betydelse. 
Symmetrin hos rumsliga dispositioner av gravar och utformningen av små och 
stora föremål lämnar utrymme för flera tolkningsmöjligheter. Den skulle till 
exempel kunna vara en avspegling av rådande sociala strukturer, egalitära 
eller balanserade som jämställda motpoler, om man väljer att följa de enklaste 
förklaringsmodellerna. Alternativt kan den också representera ett förnekande 
av rådande situation och står då som representationen av en önskebild av den 
ideala ordningen som inte förekommer i den världsliga tillvaron. Inom antro
pologin kan man urskilja två motsatta men komplementära linjer i teorin om 
huruvida ”primitiva” samhällen besitter någon form av politisk organisation 
och maktfördelning i nutida bemärkelse; övermått eller frånvaro (Clastres 
1984:27). Samma problem står vi som arkeologer vid läsandet av artskilda 
men samtida lämningar; storstensmonument och jordbruk kontra anspråks
lösa flatmarksgravar och jakt och fiske som huvudsaklig existensbas. Ser vi 
två skilda samhällssystem och ekonomier? Är de aspekter av en och samma 
kultur eller finns där istället en symbiotisk samverkan mellan folk med olika 
uppfattningar om “det goda livet” och de landskapsrum man formar och 
väljer att vistas i; egalitärt eller hierarkiskt-, kust eller inlandi Antropologiska 
fältarbeten i Sydamerika ledde Pierre Clastres till slutsatser om att uppfatt
ningen av det geografiska rummet är uppdelat efter olika principer hos bofasta 
jordbrukare respektive rörliga jägare. Hos de förra finns en tydlig mental 
distinktion; det kulturella rummet: byn och odlingen står i motsats till det 
naturliga: den omgivande skogen. För jägarfolken existerar bara ett homogent 
landskap. De rumsliga dikotonomierna är upphävda men existerar på ett annat 
plan; i det sociala livet och i könsrollerna, dolda men projicerade på omgiv
ningen. Skogen, farlig och riskfylld, hör till männens domäner och lägret till 
kvinnans som ser skogen som ett neutralt rum, ”den banala vardagens”, att

95



förflytta sig genom till en annan plats (Clastres 1984:81; jfr Hodder 1990). 
Hövdingadömen och centraliserad makt har en tendens att bildas och befästa 
sina säten i röjda eller naturligt, vegetationsfria områden. Alternativa sociala 
system väljer ”periferin” där skog, sjöar och större vattendrag dominerar i en 
harmonisk enhet. Dess befolkare, ursprungliga bosättare, invandrare eller 
frivilliga utflyttare till marginalen, kände inte behov av att behärska topografin 
för att uppnå sina syften. Nödvändigheten av att tillskansa sig världslig makt i 
den sociala hierarkien intar en underordnad roll i förhållande till försörjning 
och samexistens med naturen och de nära grannarna (Hirsch 1995).

Stenålderskulturer; realiteter eller konstruktioner
Orsakssammanhangen bakom introduktionen av småskaligt jordbruk, träd- 
gårdskultur och skötsel av tamboskap i Sydskandinavien är sedan länge 
omdebatterade frågor. Litteraturen som berör ämnet är också omfattande (för 
en sammanfattning av resultaten med källhänvisningar se Larsson, M. 8c 
Olsson 1997; Persson 1999) Meningarna är också delade även om somliga 
forskare efterhand har reviderat sina ståndpunkter i takt och harmoni med 
förnyade synsätt på de kulturella, ideologiska och ekonomiska processernas 
drivkrafter (jfr Larsson, M. 1984; Jennbert 1984 samt Larsson, M. 1997). Det 
finns dock en obestridlig enighet, inte minst genom naturvetenskapliga belägg, 
om att fångst- och samlarekonomierna avlöstes successivt av odlings- och 
boskapsskötande kulturer. På vissa ställen, vid kuster, sjöar och vattendrag 
kvarhåller sig fångstfolken under så gott som hela stenåldern och tycks utgöra 
parallella, men inte nödvändigtvis oppositionella, ekonomiska och sociala 
system, som framhävde sin egen och avvikande kulturella särart. Begreppet 
kulturdualism har också förts in i debatten, kanske mest medvetet formulerat 
inom norsk arkeologisk forskning, möjligen på grund av landets synnerligen 
varierande natur och näringsekonomiska förutsättningar (Karlberg 1997 och 
där anförd litt.). I Sverige har problemfältet också aktualiserats, framförallt i 
samband med frågor kring jordbrukets etablering men också beträffande 
fenomenet med samtida men väsensskilda näringsekonomier och existentiella 
ideal under mellersta delen av neolitikum (Persson 1999:155-164). Ackkultu- 
ration, en process då kulturella och ekonomiska system med olika resurs
förutsättningar konfronteras med varandra och det ena tar överhanden, är en 
annan modell för förändringar inom samhällssystem. Begreppsdefinitionen är 
baserad på resultaten av antropologiska och etnografiska studier av de i sen 
tid bevarade spillrorna av lågtekniska kulturer, som befinner sig under starkt 
ekonomiskt och kulturellt tryck från omvärlden. Den dualistiska identiteten
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som ett tolkande och analytiskt instrument i språkliga och idéhistoriska 
sammanhang har Jacques Derrida ifrågasatt. Han vill hellre, utifrån själv
upplevelser, benämna detta sociala fenomen som en ”identitetsstörning" 
(Derrida [1996] 1998:27-28).

Man kan också betrakta avvikelserna från det förväntade och normativa 
som frivilliga, medvetna val av alternativa levnadsmönster med djupa rötter 
och i opposition mot en tilltagande maktcentralisering, ojämlika ägorätts
förhållanden och en tilltagande hierarkisering i samhällssystemen. För
klaringsmodellerna till de kulturella, epokbrytande skiftena har emellertid 
hittills så gott som uteslutande växlat mellan hypoteser om invandring av 
främmande folk, ekologiska faktorer och långväga kulturell interaktion med 
maktstrategiska intentioner. Det finns emellertid ingen anledning att uppehålla 
sig vid denna nog så invecklade problematik. Borgebygravfältet befinner sig i 
en senare fas av denna sociala och ekonomiska process; cyklisk, som kan 
abstraheras till de ordnande begreppen etablering, konsolidering och stagna
tion Man kan jämföra dessa med teorier om stilarters gradvisa, mönsterartade 
växlingar inom litteraturen, de bildande konsterna eller regelmässiga 
konjunktursvängningar inom ekonomier. Analogierna liksom metaforerna är 
valfria utan att man därför behöver hemfalla åt någon form av godtycklig 
relativism. Ian Hodder vill se stilistisk variation i de materiella kultur
yttringarna, bland annat keramikstilar och gravseder, som en ”agerande 
produkt” följande språkets retoriska regelverk; aktiverade som medel vid 
påkallade behov i sociala och symbolskapande strategier (Hodder 1995).

Inom den del av neolitikum där Borgebygravfältet efter jämförande be
dömningar hör hemma, den mellersta, florerar en mängd så kallade kulturer 
sett ur det europeiska perspektivet. I Sverige räknar vi med tre huvudgrupper: 
trattbägarkulturen, stridsyxekulturen och ”problembarnet” den så svår- 
fångade, överlappande och regionalt differentierade grop keramis ka. Termerna 
har använts flitigt i ovanstående text och fordrar därför en kortfattad förkla
ring, historik och något om de definitionsmässiga grunderna bakom dessa. Att 
ordna ting och företeelser i avlösande, helst okomplicerade sekvenser utan 
tidsmässiga överlappningar, är kärnan i den arkeologiska grundforskningen 
som sedan är ämnad att leda vidare in i förståelseprocesserna. Trattbägar- 
kulturen, benämnd efter sina karakteristiska lerkarisformer men där termen i 
sig också kommit att inbegripa en ekonomi baserad på boskapsskötsel och 
småskaligt lantbruk, anses vara den förhärskande i södra Sverige, Danmark 
och de nordliga delarna av den europeiska kontinenten under den tidigaste 
och mellersta delen av bondestenåldern (TN och MNA). I de idealt konstru
erade period- och kultursystemen sker sedan ett markant brott som det av
tecknar sig i det förhistoriska materialet; stridsyxekulturen tar vid, namngiven



efter en särpräglad yxtyp även kallad båtyxa, definitivt inte ett arbetsredskap. 
Den har hittats talrikt i gravar, som lösfynd eller i offerdepositoner. Nya grav
seder, individorienterade och ickemonumentala, samt en annan form- och 
dekorvärld i keramikkonsten synlig också inom redskapsinventarierna introdu
ceras. Monumentaliteten transformeras till en inåtriktad och ickepublik form 
där tonvikten läggs på begravningsriterna och ordnandet av föremål i bestämda 
positioner i relation till den gravlagda, nästan alltid begravd med blicken vänd 
mot öster. Även här har diskussionerna centrerats kring frågor om invandring, 
krigisk invasion av främmande folk eller en lugn och fredlig, inhemsk utveck
ling men med starka kulturella impulser utifrån (se Malmer 1962 ).

Det europeiska kontaktnätet som uppenbarligen har varit vittförgrenat 
under hela bondestenåldern aktiveras plötsligt ur det historiska perspektivet i 
en extrem omfattning med konsekvenser för alla aspekter av den materiella 
kulturen (teknologi, föremål, gravskick, arkitektur). En gränsmarkering införs 
också där i den arkeologiska periodiseringen (MNA-MNB). Detta är ett 
synsätt där den momentana och omvälvande förändringen ges tolkningsföre
träde. Bilden är bekväm, lätt att reproducera men svår att falsifiera. Jag vill 
ändå uppfatta den som delvis förenklad och anpassad till arkeologins behov 
att kategorisera enligt linjära evolutionistiska tankemodeller om tidsbegrepp
ens förhållande till förändringar som de syns i det bevarade materialet.
”Periodization is a reduction of history” (Magnusson Staaf 1996:33). Abso
luta dateringar från de aktuella perioderna är dessutom förhållandevis få, 
källkritiskt sårbara och det finns en klar snedfördelning mellan återfunna 
gravar respektive boplatser som lätt kan leda till att man uppfattar stridsyxe- 
kulturen med sina tillsynes främmande inslag (dekorelement och nya till
verkningstekniker) som lämningar efter nomadiserande folkslag med sina 
rötter förslagsvis långt bort i öster. Nils Åberg uttrycker sig med gammaldags 
språkbruk i sitt arbete om problemen kring skilda kulturer i Danmarks stenål
der: ”Därhän har det också gått, att Östern liksom blivit hypotesernas förlo
vade land, dit de frågor gärna förlagts, på vilka man icke lyckats få svar i 
väster” (Åberg 1937:8). Mats P. Malmer (1962) avfärdar också sådana tanke
gångar med kraft. Han hävdar en kulturell kontinuitet under mellanneoliti- 
kum genom en grundlig ”bevisföring” med tillämpning av typologisk metod 
och tillika en mästerlig argumentation, som hittills inte någon ännu efter 
närmare ett halvsekel har lyckats vederlägga. Bevisbördan läggs därmed hos 
den som vill hävda motsatta åsikter.

Kontroversiella ämnen som berör etnicitet, religion, eventuella gemen
samma språkrötter och kulturspridningens mekanismer är omöjliga att gå 
förbi utan närmare diskussion om kulturbegreppen inom den neolitiska 
historieskrivningen (Renfrew 1989; Jenkins 1997). Det är emellertid något



som borde klargöras beträffande förhållningssätten till spridningsprocesserna, 
sedda ur det forskningshistoriska perspektivet. Åberg formulerade sina utta
landen under en epok med starka spänningar i det europeiska politiska klima
tet med sedermera förödande konsekvenser för flera etniska grupper. Att 
tänka sig inflytanden från öster eller söder (araber, asiater, afrikaner) till de 
antaget kulturellt överlägsna germanstammarna var inte rumsrent i den 
arkeologiska debatten som då (och inte att förglömma även nu) tjänade till att 
legitimera vad som då var åskådningsmässigt gångbart. Trots sin erkänt 
antinazistiska inställning under krigsåren avslutas Åbergs arbete med vad man 
närmast kan kalla en hyllning och lovsång till arkeologen och kulturhisto
rikern Gustaf Kossinnas teorier; Hitlertysklands ”chefsarkeolog” (Åberg 
1937:91-93). Denne betraktade ämnet som den mest nationella av alla veten
skaper och hans hypoteser och kunnande vann läglig acceptans och utnyttja
des hänsynslöst som en politisk legitimeringsbas i framväxande diktaturer i 
Europa med uttalade rasistiska mål (Trigger 1989). Germanerna, det ”rasrena 
herrefolkets” urhem, det etniska och geografiska navet för ursprung och 
utveckling, stod att finna i väster. Alla europeiska språk och kulturimpulser av 
betydelse för utvecklingen mot något högrestående utgick således utan ifråga
sättande från samma väderstreck. Att framföra motsatta åsikter i dessa 
turbulenta tider utsatte förmodligen den enskilde forskaren för risken att 
uteslutas ur samfundet och den gemensamt, ståndaktigt upprätthållna 
historiebeforskande ämnesdiskursen, komfortabelt seglande i medvind under 
den ”neutrala” svenska nationens stolta fana.

Samtidsrelevansen med åsyftan på våra nuvarande multietniska och fler- 
kulturella samhällen framträder alltmer påträngande. En form av ideologisk 
undermening och ett ställningstagande, förhoppningsvis omedvetet, blir 
därmed också tydligt utläsbar i Malmers argumentation för det absoluta 
förnekandet av invandring som en drivande faktor att räkna med i kulturella 
förändringsprocesser. Individer och grupper med skilda etniska bakgrunder, 
språk, kulturella uttrycksmedel och territoriella rötter förflyttar sig i olika 
riktningar och så har med all sannolikhet skett under alla tider och av varie
rande skäl. Sådana ståndpunkter rörande migrationsproblematik och reciprokt 
kulturutbyte har ifrågasatts på senare år i trevande och försiktiga ordalag. 
Kristian Kristiansen (1989:211) skriver ett inlägg till frågan om invandring 
som en forandringsfaktor att inräkna under den mellanneolitiska perioden 
med en tydlig markering mot den ”nya arkeologien”: ”Thus the new archaeo
logy has, as a paradox maintained the traditional notion of culture as a one 
dimensional phenomenon in its critique of migration”. Att ständigt föra in 
invasionsteorier och hypotetiskt antagna mellanfolkliga konflikter i diskussio
nen om förändringar i historiska skeenden är däremot svårmotiverade. Där
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kan till man till fullo instämma med Malmers krav på vilket håll bevisbördan 
ska placeras. Fenomenet med flyttande människor med fredliga avsikter torde 
däremot inte vara unikt och förbehållet nutiden. De hittills uppnådda ”resul
taten” i dessa omdiskuterade kulturhistoriska frågor understryker att den 
humanistiska vetenskapsutövningen varken är objektiv eller neutral, men kan 
uppfattas som insiktslös, starkt knuten till rådande politiska strömningar och 
smidigt anpassad till föreställningar om ideala organisationskonstruktioner. 
Historieskrivning har under alla tider aktivt bidragit till att skapa nya 
ursprungsmyter, föreställningar om innan- eller utanförskap och stödja befint
liga system i identitetsskapande eller maktlegitimerande syften. Kristiansen 
igen: ”... the prevailing parallelism between social change and peaceful 
internal development is rooted in post-war decolonization and the 
development of modern middle class welfare society, international informa
tion exchange and internal social change substituting for international 
cooperation ...” (Kristiansen 1989:211).

De arkeologiska kulturerna som begreppsformer är angelägna att behand
las i en fortlöpande diskussion, men tas av utrymmesskäl inte närmare upp i 
detta sammanhang. Man kan sammanfatta de skilda uppfattningarna av 
definitionerna, eller snarare nyansskillnaderna, som likheter inom artefakt- 
grupper och formspråk bildande rumsliga mönster på spridningskartor. De 
ordnas i relativ tidsställning och vid behov för ordningens skull tillskrivs de 
kontrasterande levnadsmönster och varierade näringsekonomier anpassade till 
den föränderliga omgivningen. Antropologer som studerar samhällsstrukturer 
ur ett synkront perspektiv har en något mer nyanserad uppfattning i frågan 
och menar att etniska gränser uppställda efter vissa kriterier bör definiera 
gruppen och inte bara de materiell/kulturella yttringarna. Om det kontroversi
ella forskningsfältet som berör etniska kategorier och kulturella skillnader 
skriver Fredrik Barth: ”[...] we can assume no simple one-to-one relationship 
between ethnic units and cultural similarities and differences.” (Barth 
1969b: 14). Betecknande för arkeologins sätt att klassificera sina fiktiva 
samhällssystem, egentligen ett fjärmande från kärnan i problematiken, är till 
exempel benämningen ”teknokomplex” som ett alternativ till kulturbe
greppet. Termen används flitigast, eller snarare missbrukas, inom den mycket 
traditionellt bundna mesolitiska forskningen och baseras på en snäv inriktning 
på tekniker för redskapstillverkning. Formgivning av föremål är i enlighet 
med ett sådant tänkande givetvis bara funktionellt betingade och dekor
elementen, i de få fall där de uppträder, mestadels på ristat benmaterial, har 
sin främsta inspirationskälla i jaktmagiska föreställningar syftande till att 
försäkra sig en optimal fångst i kombination med andra resursbeskattningar 
från den ”vilda” omgivningen.
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Fångstfolken vid bukter, vikar och fjordar utmed de södra 
kustbanden; människor i marginalen?
En begränsad fokusering på historiken kring den gropkeramiska kulturen är 
angelägen av flera skäl; bland annat på grund av den strandbundna lokaliser
ingen av Borgebygravfältet men framförallt gravskicket och de speciella föremå
len som bilades de begravda barnen. Särskiljandet av ”kulturer” efter närings- 
ekonomier, gravskick, föremål och val av platser i landskapet för bosättning och 
andra aktiviteter är inte ett givande koncept för kunskapsförnyelse. Det är inte 
urvalskriterierna och sorteringen jag främst reagerar mot. Att söka och finna 
skillnader och identitetsmarkeringar där den materiella kulturen agerar som 
medium kan vara positivt verkande instrument för överbryggandet av separe
ring mellan folk med olika språk och sedvänjor. Däremot är det inte bra att 
separerings- och kategoriserings viljorna prioriteras och efterhand övergår till 
självändamål. Gränsdragningarna tjänar endast operativa syften i det arkeolo
giska arbetet. I förlängningen kan de leda till att inarbeta en oönskad syn på att 
det som skiljer människor åt är viktigare än det som förenar och är gränsöver
skridande. De gropkeramiska kulturerna (pluralisformen är medvetet vald) har 
av somliga ansetts som näringsekonomiska system där utkomsten hämtas från 
skattningen av de ”vilda” resurserna främst de marina; säl, sjöfågel och fisk. 
Inslaget av också agrara näringar i försörjningsekonomin utgör dock ett obe
stridligt och naturvetenskapligt belagt faktum och boplatser med innehåll av 
artefakter som kan tillskrivas flera och parallella kulturer är sammansatta och 
återkommande forskningsproblem (se Malmer 1969:87-101). Ur arkeologisk 
synpunkt är de egentligen besvärande, anakronistiska anomalier da de utifrån 
naturvetenskaplig dateringsmetodik visat sig vara överlappande i tid, delvis också 
i rum, både med trattbägarbönderna och det avlösande ”stridsyxefolket”. Etniska 
skillnader (etnicitet är ett kontroversiellt och svårdefinierbart begrepp) mellan 
grupperna har ibland också framhävts som en orsak till förändringarna med en 
mer eller mindre implicit värdering på den evolutionistiska skalan. I gravsederna 
och föremålsvärlden som vi känner den visar ”gropkeramikerna drag fran 
bägge dessa kulturer, men i vissa avseenden även en helt egen särart. Detta 
illustrerar samtidigt svårigheterna med arkeologins indelningar i hanterbara fack 
utifrån olika kriterier, valda med utgångspunkt i tidsbunden vetenskapsteori. 
Aspekterna på vad som är kulturhistoriskt betecknande har varierat, tyvärr 
ibland i en obehaglig samklang med samtida politiska och ekonomiska ideal.

I de östra och mellersta delarna av Sverige är förhållandena något annor
lunda. Polarisireringsprinciperna mellan fiktiva kulturgrupperingar är betydligt 
lättare att tillämpa utifrån tillgängligt material. Den genuina trattbägar- 
kulturen, ”odlarfolkets” efterlämnade märken i historien, tecknar sig inte lika



tydligt under mellanneolitikum som tidsmässigt parallell med ”fångstfolkens” 
som i Skåne, på Gotland och i viss mån även i Danmark (se Becker 1954). Det 
ena utesluter det andra i högre grad, men man kan också tillägga att de tidiga 
böndernas spår norr om de skånska regionerna relativt sett är få. Megalitgravar, 
hällkistor undantaget, saknas exempelvis helt i Mellansverige med ett undantag 
från Östergötland, intressant nog beläget i närhet av den mångtydiga Alvastra- 
lokalen. Sammanställda radiometriska dateringar i serieföljd visar också att den 
gropkeramiska kulturen är betydligt tidigare introducerad i de norra och 
nordöstra delarna av Skandinavien och uppvisar en egenart och variation som 
är svår att enkelt relatera till kedjorna i kulturhistorien (Olsson & Edenmo 
1997). De jämförande blickarna riktas också i detta fall österut mot de ”kam- 
keramiska” kulturerna på den andra sidan av Östersjöhavet. Som framgår av 
prefixen till benämningarna, refererande till kärlformer eller ornamentik 
(trattbägar-, grop-, stämpel- eller kam-), har definitionerna av stenålderskulture- 
rna till sin huvudsakliga del haft sin utgångspunkt i keramiken; den del av 
källmaterialet som bäst bevarats, förutom flintredskapen, och dessutom med 
goda egenskaper för indelning i typer inpassade i tid och rum.

Perspektiva betraktelser runt gravskick, platser och fynd
Det som har intresse för oss i detta kulturhistoriska sammanhang är inte 
särskilt variationen i keramikstilar eller de antaget, näringsstrategiskt be
tingade lokaliseringarna av boplatser i skilda ekologiska nischer. Gravskicket 
däremot i kombination med tid, plats och säregna föremålsformer ger anled
ning till eftertanke och maning till förnyade frågeställningar om kontinuitet 
och dualistiska/alternativa levnadsmönster under den del av stenålder då 
jordbruket var väl etablerat om än inte i någon större skala utifrån befintlig 
kunskap om de dåtida försörjningsekonomierna. Kontinuitetsproblemen i den 
mellanneolitiska perioden har diskuterats länge och just de växlande grav
sedernas ideologiska innehåll och anknytning till skilda sammhällssystem har 
intagit en central roll i tolkningarna. ”Gravfältsidéen” med individuella 
jordbegravningar på en och samma plats, kanske ursprungligen med diskreta 
och förgängliga markeringar, jordhögar eller stolpar, finns belagd redan under 
jägarstenåldern. Sedd i det långa perspektivet är tanken med sitt meningsinne- 
håll tidlös. Den dualistiska variationen inom gravseder uppträder även under 
de perioder då man förväntar sig ett enhetligt mönster, exempelvis yngre 
bronsålder och romersk järnålder. I en liten men källkritiskt diskutabel kvanti
tet figurerar individuella skelettbegravningar också under den tidiga delen av 
bondestenåldern, framförallt i Danmark med sitt ymniga stenåldersmaterial
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men proportionellt sett med färre volymtäckande undersökningar än i Sverige, 
beroende på skilda kulturminneslagstiftningar i länderna. Kollektivgravskick 
som definierande en epok och särskiljande indelningar i kulturgrupper måste 
nyanseras.

Så kallade jordgravar eller flatmarksgravar med karakteristiska inventarier 
som daterar dem till de tidiga storstensgravarnas period, uppträder drygt 
tretusen år före vår tideräknings början och ungefär samtidigt som metall
teknologien utvecklades i sydöstra Europa och Mindre Asien. De ceremoniella 
redskapen, alltjämt yxor närmast att beteckna som stenskulpturer, uppträder 
nu också på de nordliga breddgraderna, avbildande de sällsynta och förmodli
gen också dyrbara, prestigeladdade förebilderna i metall. Förebilderna, tillver
kade i koppar, syns också bland bärnstensminiatyrerna som yxor med kraftigt 
utsvängd egg. Sådana finns dock inte representerade på Borgebygravfältet.
Om begreppet kulturdualism antyddes något ovan. Det finns anledning att 
återknyta till den diskussionen beträffande skilda men samtida gravskick. I 
den danska fyndmassan har man tyckt sig urskilja två horisonter i begrav
ningssederna under den tidiga bondestenåldern; dels kollektivbegravningar i 
monument, dels anspråkslösa jordbegravningar men med rikare gravgåvor. 
Regioner med hög befolkningstäthet och bofasta samfund svarar för de första 
medan det motsatta förhållandet skulle vara förutsättningen för det senare (se 
Becker 1948; Randsborg 1975). Modellen är inte längre hållbar. Av det 
växande materialet att döma löper det individuella, jordande gravskicket 
obrutet under hela stenåldern och även längre fram i tiden. Med stor sanno
likhet finns det också representerat i ännu okänd omfattning i geografiska 
rum som obestridligen har varit tätbefolkade. Det kan vara så att megaliterna 
är anomalier eller komplementära element men de har ändå blivit represen
tanter och övergripande namngivare till kultur- och periodindelningar. Vidare 
kan det ifrågasättas om de överhuvudtaget är gravar i den bemärkelse vi 
lägger i definitionen; om de främst tjänat som samlingsplatser för de levande 
eller bara slutförvaringsplats för de avlidna går inte alltid att särskilja trots att 
människoben hittats men i svårförklarliga ordnanden som bäst kan beskrivas 
som anatomiska dekonstruktioner. Gravdefinitionen kan således helt enkelt 
vara en fråga om tolkningspreferenser.

Gropkeramikernas gravseder i de fall då de kunnat beläggas i ostörda 
kontexter består av jordbegravningar, ibland enstaka och påträffade i boplats
sammanhang, men finns också samlade i gravfält avskilda från bosättningar. 
Föremålen som hittats med de begravda kan tillskrivas både den ”vilda” 
sfären och den ”domesticerade”. Trattbägarkeramik finns i gravarna och i 
boplatslager liksom även föremål som är starkt förknippade med den senare 
stridsyxekulturen. Tamdjursben förekommer i urval och odling är belagd i det



paleoekologiska materialet. Till det ”vilda”, en mental konstruktion byggd på 
det urbaniserade samhällets längtan till det ursprungliga, leder associations- 
banorna via föremål som tandpärlor av vilda djur, rörbenspärlor av sjöfågel, 
vildsvinsbetar smyckande klädedräkten eller burna som halsprydnader. Med
vetenheten hos symboliken i materialurvalet framstår som klar, dock inte hela 
innebörden. Den återstår att tolka. En försiktig slutsats som kan dras ur 
denna blandning mellan det vilda och det tämjda (vår tids begreppskategori- 
sering formulerad i motsatspar) är att en kulturell interaktion och fredlig 
samverkan mellan grupper med skilda levnadsmönster är aktiv under hela 
mellanneolitikum i Östersjöregionen. Möjligen kan man genom överblick av 
materialet inläsa skillnader i attityder till barn, djur och växter hos människor 
som befolkade inland respektive kust under mellanneolitikum. ”Kustbon kan 
inte undgå att taga intryck av ebbens och flodens ständiga växling och är ofta 
böjd att spåra ett dunkelt samband, en hemlig harmoni mellan dess rörelser 
och människans, djurens och växternas liv” (Frazer 1994:50 [1890-1936]). De 
flerdimensionella aspekterna på en homogen kultur och säsongsbetingade 
bosättningar för kompletterande näringsfång är en annan tolkningsmodell.

Spännvidden i de kolprovsbaserade dateringarna från gropkeramiska grav
lokaler och från andra flatmarksgravar från stenålder i Sydskandinavien tyder 
på en obruten kontinuitet i gravsederna. Kollektivgravskicket tycks då snarare 
som ett tillfälligt mellanspel, framsprunget ur extrema sociala och ekonomiska 
situationer, ”un evennemente” uttryckt i mentalitetshistoriska termer. Omväl
vande skiften i religion eller samhällsideologi kan inte tas för givna och istället 
borde kontinuitetsaspekterna i båda riktningar på tidsskalan betonas. ”Grave 
finds made during recent years nevertheless indicate that the concept of death 
among the Neolithic people did not differ very much from that of the Mesolithic 
people...” (Åkerlund 1996:42). Ledartefakter från skilda kulturgrupper påträf
fas också i megalitgravarna och kan i vissa fall ha lett till missvisande slutsatser 
om deras tillhörighet på grund av den blandade kontexten och den långa 
återanvändningstiden. Bärnstensminiatyrerna kan tjäna som ett exempel på 
detta. Som framgick ovan var den avbildade och formatreducerade dubbel- 
eggade stridsyxan talrikast representerad bland amuletterna på Borgeby- 
gravfältet, men den är lika vanlig som fynd i gånggrifternas kamrar. Yxtypen 
med alla sina formvariationer är svår att härleda ur förebilder i metall och är 
dessutom vanligt förekommande som påbörjade arbeten och lerminiatyrer inom 
gropkeramiska lokaler som Alvastra och Siretorp. Även där finns dock irrite
rande material blandningar som lett till diskussioner om ”kulturers” parallellitet 
i tid och rum (se Frödin 1910; Bagge & Kjellmark 1939). I följande kapitel 
utviker texten till möjliga extraordinära egenskaper (bibetydelser) som kan ha 
tillskrivits parstrukturerna och de avbildade redskapen.
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De "vuxna" förebilderna till de små

Redskapsavbildande miniatyrer dominerar materialet helt, 
framförallt dubbelyxan i olika varianter samt klubban. Även 
hos andra miniatyrer leder associationerna till funktionella 
föremål om än med för oss oklara användningsområden. Till 

denna kategori får räknas de båtformade amuletterna samt de skivformade 
med ränna. Huruvida dessa representerar båtar, skäror eller skivformade 
klubbor, är en av de svårutredda frågorna. Där finns också andra former som 
för tankebanorna till yxtyper som måste betecknas som anakronistiska i detta 
sammanhang. Till exempel skafthålsyxor som brukar placeras i en betydligt 
senare period, men även sådana som liknar de tidigneolitiska tunnackiga 
flintyxorna. Trapetsoida former är vanliga, de kan ses som enkla smyckeshän- 
gen men kan lätt också förknippas med funktionella förebilder som tvärpilar 
eller yxor. Med god vilja och kanske behjälpt av fantasin kan man bland de 
talrika miniatyrerna också tycka sig urskilja den mellanbladiga yxtypen med 
sin karakteristiska skråslipade nacke. Valmöjligheterna är många. Det finns 
anledning att i korthet beröra förebilderna i stort format och av hårt material, 
i synnerhet som samband mellan tillverkningslokaler och särskilda platser 
börjar framträda i materialet.

Dubbelyxan
Fäster man uppmärksamheten först på den dubbeleggade yxformen kan det 
konstateras att den förekommer i olika utformningar och i blandade, icke 
sorterbara kulturella kontexter men där ändå vissa mönster kan urskiljas. 
Egentligen är det bara en av varianterna som kan betecknas som dubbel- 
eggad i ordets rätta bemärkelse; det är den så kallade ”amasonyxan” 
(Midgley 1992:288) medan övriga typer har närmast ett förtjockat och mer 
eller mindre utarbetat men trubbigt nackparti utan tillstymmelse till egg. 
Symboliken, tvetydig, kan genom yxans form framhäva praktiskt utfört våld 
eller symbolisk maktlegitimering och förenande av oppositioner genom 
ritualisering av ett överlägset vapen. Försök till ordnande av materialet i 
typindelningar och tidsföljder har senast gjorts av Klaus Ebbesen (1975),
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som föredrar benämningen ”symmetrische Streitäxte". Han vill se detta 
ceremoniella praktredskap som hörande till den odlande och boskapsskötande 
trattbägarkulturens rituella rekvisita (trollkarlens låda). Fyndomständig
heterna i Sverige ger dock anledning till reflektioner pekande i en annan 
riktning. Antalet återfunna dubbelyxor är få i förhållande till det samlade 
neolitiska yxmaterialet. Ebbesen (1987:174) anger ett antal om 483 stycken 
påträffade i Danmark av vilka den övervägande delen utgörs av boplats- eller 
enkelfynd; det sistnämnda ett något oklart begrepp. Vidare nämner han att i 
fyndspridningen urskiljer sig två koncentrationer varav det ena, beläget vid 
Hjarbæk fjord på Jylland, sammanfaller med dubbelgånggrifternas. Den 
andra koncentrationen finner vi i omgivningarna till Kalundborg på västra 
Sjælland; en havsvik flankerad av två utskjutande smala näs.

I Sveriges stenåldersmaterial når antalet yxor av denna säregna men på 
inget sätt enhetliga typ till cirka 45 (se sammanställning i Andersson 1994).
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De flesta, närmare ett fyrtiotal, har hittats på boplatser eller i miljöer som är 
svåra att klassificera inom definitionsramarna för den vardagliga verksamhe
ten, exempelvis Alvastra pålbyggnad i Östergötland. De flesta av boplatserna 
där fynden är gjorda, däribland Jonstorp och Siretorp, räknas också som 
hörande till de marina fångstkulturerna. Gånggriftssfynden är däremot få.
Den dubbeleggade yxan figurerar dessutom som depåfynd tillsammans med 
andra yxtyper från skilda stenåldersperioder i lång kontinuitet vilket närmast 
vittnar om vissa platsers speciella betydelse genom tid. Segeåfyndet är ett gott 
exempel och spänner med sitt innehåll över så gott som hela den neolitiska 
epoken. I gropkeramiska gravar är de emellertid märkligt nog inte vanliga. De 
förekommer där bara undantagsvis liksom de avbildade miniatyrerna i bärn
sten. Avbildade i lera finns däremot ett mindre antal små dubbelyxor på 
Siretorpsboplatsen (Bagge & Kjellmark 1939). Det kan inte uteslutas att dessa 
också härrör från gravar som förbigåtts på grund av omständigheter som 
översandning, bevaringsförhållanden eller utgrävarnas fokusering på 
stratigrafier och boplatsproblematik.

Till sist vill jag anföra något om genusproblematiken och de begravda som 
inte kan definieras närmare än mänskliga, mycket unga ”individer”. Någon 
osteologisk könsbedömning har inte varit möjlig i något fall av de sparsamma 
resterna efter de avlidna som begravts på strandvallen vid Borgeby. Detta 
gäller för merparten av hittills undersökta gravar från bondestenåldern. 
Stridsyxan, men även det ordinära arbetsredskapet, har generellt kommit att 
betraktas som ett manligt attribut, närmast per automatik (se Hodder 
1990:69, fig. 3.5). I en nytolkning av Gilgamesbeposet (assyriska lertavlor i 
kilskrift från Nineve, 600-talet f. Kr. (men med betydligt äldre ideologiskt och 
meningsbärande ursprung) står att läsa: ”Min son, yxan som du såg är en 
man som du älskar som man älskar en hustru, du omfamnade den och jag 
gjorde den till din jämlike - du får en stark vän som räddar sin kamrat” 
(Warring och Kantola 2001:35). Keramikhantverket förs till den kvinnliga 
sidan i särskiljandet mellan könen genom skenbara men gemensamt upprätt
hållna attityder och värderingar om en ”korrekt”, genusseparerad arbetsför
delning. Jakt, varuutbyte, vapen, yxor och tillverkningen av dessa räknas till 
de manliga domänerna; den vilda sfären. Enligt lan Hodders (1990) dialek
tiska modellkonstruktion (Domus-Agrios) över de neolitiska idémönstren 
hamnar intressant nog barnbegravningar i en mellanzon mellan de två separe
rade sfärerna tillsammans med djurfiguriner, förfädernas skallar och så kal
lade ”bucrania” (tjurhuvuden).

Benämningen ”amasonyxa” för den dubbeleggade varianten är oklar och 
svår att härleda i de antika källorna. I de grekiska mytbilderna är ”Amasonerna” 
ett ”folk av idel kvinnor” som gärna roade sig med vapenövningar (Henriksson
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1987:237 [1958]). Pil, båge och spjut är deras vanliga attribut när de avbildas på 
vasmålningar. Bågen framförallt är en symbol för kvinnlig makt, representerande 
den krigande gudinnan men även fruktbarhet och kan ses som en gestaltning av 
månskäran. Dubbelyxan har emellertid visat sig vara ett betydligt mer långlivat 
fenomen i symbolspråket, och betydelseförskjutningar i dess innebörder har 
noterats. I den tidiga grekiska bronsåldern sågs dubbelyxan som en symbol för 
modergudinnan med självbefruktande fortplantningsförmåga. Urgamla symboler 
och tecken har ibland övertagits och getts ett nytt innehåll bland nutida gruppe
ringar med särintressen. Svastikan, först känd i flodkulturerna i Indus-dalen 
(Harappa och Mohenjo-daro) och vissa runtecken från ”germansk” järnålder 
utgör obehagliga exempel på tecken som fråntagits sin ursprungliga betydelse 
och kommit att verka som symboler för hat och främlingsfientlighet. Dubbel
yxan däremot har anammats, i en mer sympatisk anda, som symbol för kärlek 
mellan kvinnor, men militanta attityder framskymtar också i dessa sammanhang 
genom valet av ett vapen som symboltecken.

Klubban
Näst efter den dubbeleggade stridsyxan är klubban talrikast avbildad i minia
tyrerna. En klar skillnad märks emellertid i fördelningen av typerna i gravarna. 
Fler gravar innehåller således klubbor än dubbelyxor. Även om en grav domine
rades av hängen eller pärlor i olika former ingick också ofta en eller flera 
miniatyrklubbor i smyckesuppsättningen. De fullskaliga förebilderna i bergart 
är styvmoderligt behandlade i senare tids sakforskning (se dock Indreko 1956).
I likhet med de ”simpla” skafthålsyxorna erbjuder de problem avseende funk
tion, datering och kontextbestämning. Framförallt dateringarna har vållat 
problem. Fösfynden dominerar och fyndkombinationer i säkert slutna samman
hang är sällsynta. Carl-Axel Althin (1953) menar att den lilla bärnstensklubban 
bara är en variant av dubbelyxan men där tekniken och materialet inte har 
medgett borrning i ett plant stycke. Han vill föra det fullskaliga originalet till 
bronsålderskulturen och dess föreställningsvärld. Argumentationen för denna 
datering bygger till stor del på de ofullbordade skafthålen som han vill likna vid 
skålgropar på ristade hällar och den ”rituella” depositionskontexten (exempel
vis i det tidigare nämnda och avbildade våtmarksfyndet från Torup). Något 
särskilt ”kulturellt” företräde kan dock inte påvisas med säkerhet. Som både 
miniatyr och i full skala i sten förekommer den i megalitgravarnas kärnområde, 
de iriska öarna, där brandgravskicket då var rådande, vilket givetvis medför att 
eventuella avbildningar i bärnsten inte bevarats (Herity 1973). Enstaka exemp
lar har hittats på gropkeramiska lokaler och ännu färre i gånggrifter.



Klubba i fullformat (Barafyndet)

Redskapets funktion är också svårförklarlig utifrån våra västerländskt ratio
nella referensramar. Den har främst uppfattats som ett symmetriskt utformat 
slagredskap; geologhammare för metallprospektering? ”... metallen blev 
medveten för samhället, och förändrade det” (Malmer 1986:21 om traditions 
och mentalitetsförändringar under mellanneolitikum; jfr Janzon 1986). Skaft 
hål saknas i regel och rännan mellan de rundade ändarna skulle istället vara 
avsedd för skaftningstekniken. Till samma typ av redskap räknas också de 
skivformade med ränna vilka påträffats i depåfynd tillsammans med klubbo
rna. Vi ser dem även bland bärnstensminiatyrerna. Richard Indreko (1956) 
vill hävda att redskapen är nätsänken och stöder sig därvid på fyndorternas 
nära anknytning till sjöar och vattendrag men också med en reservation för 
att de kan ha haft ett statusvärde och en ceremoniell funktion. Han presente
rar vidare en teori om att de också skulle ha använts till att klubba fisk under



Depåfyndet från en våtmark i Bara socken, Skåne.
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den tunna höstisen; en fångstmetod som praktiserats fram till vår tid. Vissa 
mycket speciella fyndomständigheter är emellertid svåra att kringgå för att 
fasthålla vid en funktionell tolkning. Indreko garderar sig genom den neutrala 
titeln på sitt arbete: ”Steingeräte mit Rille” (Stenredskap med ränna). Redska
pet förblir dock gåtfullt. Mark Edmonds (1995:110) föreslår att detta skulle 
vara en metafor för krigiska aktiviteter och maktsymbol för den roll som 
utvalda personer spelade vid lösande av konflikter mellan släktskapsgrupper. 
Dubbelheten och symmetrin har också tolkats i termer av sexualitet och 
fruktbarhet, som kan läsas in i begravningsriternas tänkbara innebörder 
(Bloch & Parry 1982). Fruktbarhetsdyrkan är en vanlig och slentrianmässigt 
utnyttjad tolkningsmodell inom arkeologin då vi står inför företeelser som inte 
kan förklaras på västerländskt rationella och materialistiska grunder. En av 
pionjärerna inom dansk arkeologi (J.J.A. Worsaae) benämnde de klubb- 
formade bärnstenspärlorna ”bi-penisformede” och föranledde den torra och 
träffande kommentaren av Klaus Ebbesen: ”... til det navn kræves en god 
fantasi” (Ebbesen 1993:46).

De dubblerade mönstren bland gravar
En kort historik över de kända mönster som rymmer parstrukturer använda i 
religiöst eller ideologiskt syfte är berättigad i sammanhanget Historiken gör 
inte anspråk på att vara heltäckande och en sådan grad av ambitionsnivå 
faller utom ramen för detta arbete. Dubbel begravningar, det vill säga två 
individer i samma grav, förekommer i många förhistoriska sammanhang men 
det går inte att tillskriva alla ett gemensamt symbolinnnehåll eller att där 
överhuvudtaget ett sådant varit avsett. Fler kriterier än bara inividantal i 
gravarna bör vara uppfyllda innan man kan tala om ett medvetet användande 
av parsymbolik i begravningsritualerna. Till exempel ska man också kunna 
avläsa mönstret i anläggningssituationerna eller i aspekter av fyndmaterialet 
och helst i samvariation. Den historiska exposén begränsas till att omfatta den 
neolitiska tiden men refererar delvis också till den äldre bronsåldern som på 
inget vis är skarpt avgränsad bakåt.

De så kallade Bflrfe<$r-anläggningarna är tidiga och särskilt talande exem
pel på parets betydelse i föreställningsvärlden. De är uppförda under tidig- 
neolitisk tid och belägna några få mil nordöst om Arhus på Jylland. Dessa 
kom att grävas vid flera tillfällen från 1930-talet och framåt. Anläggningarna 
var två långhögar med inre stenkonstruktioner och stolphål. De uppfattades 
länge som två parallellt byggda långhus i jätteformat; Danmarks första 
landsby. Tolkningen fick dock överges i ljuset av nya undersökningsresultat,



vägda mot jämförande exempel från kontinenten och de brittiska öarna. Det 
råder numera samförstånd om att de utgör en speciell typ av gravanläggning 
och samlingsplats för förfäderskultens utövande (Liversage 1992; Bradley 
1998). Den parallella positioneringen har intresse i detta sammanhang och det 
strukturella sambandet i anläggningarnas ordnande framstår som odiskuta
belt. Att läsa in meningar i detta är däremot ett fritt och vidöppet fält för 
fortsatta diskussioner. ”Barkær-husen” anses tillhöra en särskild ideologiskt, 
ekonomiskt och demografiskt betingad tradition, den ickemegalitiska, ställd i 
opposition till storstensmonumenten; de samtida dösarna. Men även i dös- 
byggandet återfinns ibland samma parstruktur kraftfullt framhävd. Ett gott 
exempel på detta kan vi se i planritningen av långdösen i Frederiksborg på 
norra Sjælland. En rektangulär stenram omger två symmetriskt placerade 
dösar, täckta av en hög (Andersen 2000:19).

Under den efterföljande perioden, gånggriftstiden, framträder par
symboliken som ibland övertydlig. Det kan tas som intäkt för att de arkeolo
giska periodgränserna endast är konstruktioner vars avgränsningar och 
kulturhistoriska innebörder kan ifrågasättas. Kontinuiteten finns att söka i de 
svåråtkomliga mentala mönstren. Däremot kan det diskuteras huruvida dessa 
främst avspeglas i de manifesta gravspråken eller om de snarare kan återfin
nas i spåren efter de vardagliga upprepade handlingarna; användandet och 
sättet att tillverka yxor, redskap och kärl eller deponering av avfall på utvalda 
platser. Bland Danmarks talrika gånggrifter kan inräknas ett femtiotal 
dubblerade varav flera är direkt sammankopplade med gemensamma 
konstruktionselement; som siamesiska tvillingar. Det intressanta är att 
spridningsbilden visar på att denna speciella gravtyp förekommer i två dis
tinkta koncentrationer, dels på nordvästra delen av Sjælland, dels på Jylland 
vid Hjarbæk Fjord i närheten av Viborg (Ebbesen 1993:42). I Skåne är de få, 
endast tre stycken är kända (Hårdh 1990). Kustbundenheten till de danska 
fjordlandskapen är något tankeväckande. Bärnstensamuletter som miniatyrer 
av dubbeleggade stridsyxor och klubbor är vanliga i fyndinventarierna, men 
vilket också ska understrykas så även i de betydligt fler, enkla gånggrifterna. 
En annan företeelse i gånggriftsbyggandet, som i kombination med de som 
redan ovan nämnts stärker antagandet om parsymbolikens kraft är att man 
ofta på ett mycket medvetet sätt använt kluvet stenmaterial i grav
arkitekturen. Stenarna är förmodligen frostsprängda, ett känt geologiskt 
fenomen, men somliga menar sig se att klyvningen genomförts av människo
hand. Danska arkeologer kallar dessa stenar för ”parsten” eller ”tvillingsten” 
(Ebbesen 1993:48-50).

Gånggrifter och dösar har därefter återanvänts kontinuerligt efter den 
momentana uppföringsperioden ända fram till tidig metallbrukande tid, vilket
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det blandade fyndmaterialet, flintdolkar och bronssvärd, vittnar om. Sökandet 
efter parstrukturer i gravspråket får därför i brist på representativt källmate
rial göra ett tidsmässigt och rumsligt språng ned till den senare delen av 
mellanneolitikum med det geografiska siktet inställt på mellersta och nord
västra delen av Jylland. Spridda fynd och mindre utgrävningar som tog sin 
början under 1950-talet, sedan fortsatta under kommande årtionden, resulte
rade i att en dittills okänd gravtyp från bondestenåldern, ”stendyngegrave", 
kom till grav- och föremålsforskningens kännedom (Becker 1960; Fabricius & 
Becker 1996). Dessa gravar, nedgrävda och med en packning av sten, var 
regelmässigt anlagda i parvisa formationer i linje, många gånger följande 
mycket gamla vägsträckningar på och längs med höj dryggar i terrängen och 
ofta i anslutning till megalitgravar. Till den parallella gravstrukturen finns så 
gott som alltid en anläggning som tolkats som någon form av byggnad med 
anknytning till begravningsritualerna. Människoben har dock inte hittills 
återfunnits i gravarna och fynden som består av yxor, både vanliga flintyxor 
men även dubbeleggade stridsyxor i bergart, keramik och bärnstensamuletter 
förekommer uteslutande i den anhängande byggnaden. I vad som förmodas 
vara de verkliga gravarna har i enstaka fall hittats tänder från nötkreatur 
(Jørgensen 1977; 1993:112-113). De tidigaste dateringarna befinner sig i 
MNA II/III, samtidiga med Borgebygravfältet, medan det övervägande flerta
let är senare (IV/V). Tolkningsproblematiken har gett upphov till spekulatio
ner, men intressanta. Bland annat har utifrån fynden av nöttänder framförts 
hypotesen om att den parvisa anläggningsstrukturen symboliserar ett oxspann 
och att den avlidne egentligen begravts i det anslutande dödshuset. Symboli
ken för färdandet och den mobila tillvaron ges här en central position, anpas
sade till förståelsemodeller av den efterföljande ”enkeltgrav kulturens” (mot
svarande stridsyxekulturen i Sverige) bosättningsmönster och ekonomiska 
system.

I denna ”kulturs” gravseder, vars kontinuitetsförhållanden, liksom 
befolkarnas geografiska och etniska ursprung, fortfarande är omtvistade 
ämnen (idéutbyte, invandring eller allianser på högreståndsnivå) har dubbel
strukturerna, om än bara vagt framskymtande, också kommit att uppmärk
sammas på senare år (se Månsson & Pihi 1999:fig. 4). Därefter framträder 
mönstret återigen tydligt i de senneolitiska flatmarksgravarna, bland annat på 
Löderupsgravfältet, Gylle, båda i södra Skåne samt på flera ställen i östra 
Danmark (Järbe 1950; Strömberg 1975; Edenmo 2000). Även där finns ibland 
ett nära samband mellan monumentgravar som antas spegla det kollektiva 
idealet, i detta kulturhistoriska sammanhang hälkistor med varierande format 
men oftast rymmande flera begravda personer med tillhörande gravgåvor. 
Roger Edenmo menar med stöd i etnografiska exempel att de dubblerade
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flatmarksgravarna också är ” flerpersonsgr a var ” men som i jämförelse med 
hällkistorna utgör en mer tillfällig art (ad hoc). Han väljer vidare att läsa in en 
dikotomi, ett försiktigt antytt oppositionsförhållande mellan de skilda senneo- 
litiska begravningsritualerna. Hällkistorna skulle representera betonandet av 
den lokala och linjära släktlinjen. Andra relationer synliggörs genom de 
parvist anlagda flatmarksgravarna, exempelvis ingifta släktlinjer och försök 
till rekonstruktion av utbyte/handelsnätverk eller allianser som av någon 
anledning kommit att raseras (Edenmo 2000:35-37); ett fritt tänkande baserat 
på en diskursivt anpassad argumentation. Hypoteserna går varken att belägga 
eller vederlägga genom empiri.

Den äldre bronsålderns gravskick uppvisar både likheter och olikheter med 
de rådande under vad vi betecknar som slutet på det stenteknologiska samhäl
let. Produktionsförhållanden och ekonomiska system har också genomgått en 
förändring, i den mån man anser sig kunna utläsa det ur den storslagna 
gravarkitekturen. Statusföremål och regalier tillverkas i den nya metalleger
ingen, brons. Väl användbara huggvapen, framförallt svärd men också 
ceremoniyxor, istället för symboliska arbetsredskap framhävs genom berg
konsten, i depositioner och i gravar. En krigarideologi har helt tagit överhand 
med hjälp av redan tidigare vidsträckta kontaktnät och den inarbetade sym
boliska rekvisitan. Det storslagna monumentbyggandet på framträdande 
platser i landskapet tar åter vid. Men materialet består nu av jord och gräs
torv täckande intrikata stenkonstruktioner med kistor innehållande en utvald 
person tillsammans med praktföremål. Ofta finns flera begravningar samlade 
under samma jord- och sten täckning samt med underliggande boplats
lämningar eller spår av brukande av jorden. Aristokratier och hierarkiska 
samhällsstrukturer läses gärna in utifrån dessa begravningsformer. Antalet 
synliga gravar och de begravda som vi kan återfinna i det arkeologiska mate
rialet står inte i rimlig proportion till den befolkningsmängd som bör ha 
funnits i Skåne och Danmark under en dynamisk och samhällsomvälvande 
period; en etableringsfas för nya maktstrukturer; ett politiskt ledarskap med 
religiös och mytologisk förankring. Den kodade parsymboliken visar sig också 
framträda än mer kraftfullt. Vi återfinner den i sammansättningen av depå
fynd, föremålsutformning och även i gravpositionering.

Kristian Kristiansen (1999) har senast berört problemfältet utifrån egna 
teorier om ideala maktfördelningsprinciper under den äldre bronsåldern. Sin 
utgångspunkt har han i föremålsdepositioner med dubblerade fynd, häll
bildernas ikonografi men även gravar och rumsliga dispositioner inom hus
lämningar. Han påvisar också kopplingen mellan begravningsseder, sakrala 
depositionsmonster och myter och vänder blicken i sökandet efter ursprung 
mot Medelhavsområdet, Mellanöstern och det anatoliska höglandet samt med
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referenser till de indoeuropeiska religionerna. Det finns anledning att åter
komma till dessa tankeväckande teman. Helt fel har däremot Kristiansen när 
han påstår att: ”It was at the beginning of the bronze age proper in Scandi
navia (1700 BC) that the twin symbolism was introduced, linked to the 
double-axe symbolism.'''' (Kristiansen 1999:547). Med starkt stöd i det neoliti- 
ska materialet vill jag hävda ett betydligt äldre ursprung och anammande av 
dessa idéer om social ordning i Sydskandinavien. Parsymboliken exponerar sig 
kraftfullt även under den yngre delen av bronsålder, till exempel genom 
nedläggelser av figuriner och andra föremål i dubbla uppsättningar.
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[...] symmetrical figures are seen as 'good' because their 
redundant structure reduces uncertainty.

(Washburn 1994:159)



Drömmar om symmetri

En stark vilja till att framhäva symmetri och tvåsamhet (förenande av 
motsatspar) i begravningsrelationerna på Borgebygravfältet kan 
utläsas, både i anläggningsmönster och framförallt i gestaltningen av 
miniatyrerna. Bakom detta bör finnas starka idéer om den världsliga 

ordningen. Frågan är hur man kan närma sig dessa och nå en tillfredsställande 
grad av förståelse. Ett sätt skulle vara genom den retrospektiva metoden, det vill 
säga tillämpning av de skriftliga källor om religiösa bruk och myter som finns 
bevarade i skriftlig form från andra geografiska platser, alternativt genom etno
grafiska jämförelser. Det balanserade tillståndet, eller frånvaron av detta, är 
central i varseblivningsprocessen för igenkännandet och klassificeringen av objekt 
och omgivning. Där en smärre assymetri kan anas men endast är mätbar strävar 
det mänskliga ögat ändå efter att läsa in den perfekta balansen (Washburn 
1994:159). Den avvägda asymmetrin som ett stilmedel i de bildande konsterna, 
den medvetna förskjutningen i balansförhållanden, är ett verksamt medel för att 
skapa harmoni genom kontrastverkan i proportioneringen (jfr Alm 2000:44). I 
arkitekturen förhåller det sig också så, avtecknad i planlösningar från förhisto
riska boplatser (se t.ex. Björhem & Säfvestad 1989:102-106) och vidare med 
hänvisning till den klassiska antikens byggnadsnormer.

Formvärldens symmetriska ideal som det framskymtar i det neolitiska grav
språket och andra sammanhang utöver de ordinära, kan antas referera till en 
önskan om balans och perfekt harmoni. Står den inte att finna i den rådande ord
ningen fyller myterna om ursprunget sin uppgift att förklara att den funnits i det 
förflutna, skapats ur splittring och kaos, är eftersträvansvärd men också ouppnåelig 
för de dödliga. Att myter aktiveras i ritualer och symbolspråk särskilt då människor 
dör och begravs är inte märkligt, eftersom det är tillfällen då den sociala ordningen 
är hotad genom frånfället och måste reorganiseras. Läsandet av mytologier, som 
bara avtecknar sig i taggiga mönster av trasiga, spridda materiella lämningar, är 
möjlig genom insikten om att det ”vilda, vetenskapliga” tänkandet med sina förfi
nade och detaljerade klassifikationssystem finns inom samhällsformer som ur 
västerländskt perspektiv betraktas som underlägsna (Lévi-Strauss 1983 [1962]). Att 
föra in mytologierna som ett tolkningsinstrument för religiösa bruk och grav
ritualernas uttrycksmedel innebär ett ställningstagande dels till vad dessa avspeglar 
eller vill förmedla till dåtida deltagare eller eftervärld, dels till den sedan gammalt 
omdiskuterade frågan om förhållandet mellan myt och ritual och deras funktion.
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Graven som informationsförmedlare 
(tid, rum, andliga och sociala villkor)
Gravar har länge ansetts som den främsta informationskällan till kännedomen 
om de ”skriftlösa” samhällsformationerna. Forskningspositionerna har emellertid 
förändrats. Fokus har alltmer kommit att riktas mot de stora boplatsundersök
ningarna under de senaste decennierna. De tidigare gravundersökningarna har 
också i nedsättande bemärkelse kommit att kallas för ”fyndextraltering” där 
praktfynd och stilhistoria ställdes i förgrunden. De sociala sammanhangen eller 
tillägnelsestrukturena (självklart asymmetriska) som ledde till rikedomar hos de 
få som tillägnades monumentala begravningar negligerades eller sågs som givna 
förutsättningar för framåtsträvande samhällsbyggen. Ett rikt fyndmaterial, det 
vill säga mätt efter nutida värdeskalor, likställdes med hög status och förutsatte 
externa, handels- och marknadsbaserade kontaktnät på samma nivå inom de 
hierarkiska systemen. Med referens till sin tolkning av Eddadikterna skriver 
Marcel Mauss (2000 [1950]) följande rader som tänkvärda alternativ till sådana 
västerländskt färgade synsätt: ”In Scandinavian civilization, and in a good 
number of others, exchange and contracts take place in the form of presents; in 
theory they are voluntary, in reality they are given and reciprocated obligatorily”. 
Kronologier, typindelningar och proveniens (nödvändiga grundforsknings
moment), kom efterhand tyvärr att få ett egenvärde i gravarkeologin. Sociala 
miljöer föreföll lätta att avläsa med hjälp av kvantifieringar, relativbaserad 
poängsättning av gravgåvor, subjektiva uppskattningar (vikt i förhållande till 
uppskattat värde) och statistisk/metrisk metodik. Källkritik mot fyndomständig
heterna och den statistiska validiteten hos små materialkvantiteter förbigicks. 
Sällan uppmärksammades möjligheten att det kan finnas regionala och lokala 
kulturyttringar som kan uttryckas i gravspråket och gör jämförelser med större 
material från andra platser osäkra.

Dessa ”direkta” metoder har dock alltmer ifrågasatts. Inte så mycket på 
grund av resultaten, de är oftast oförvitliga utifrån sina teoretiska och metodiska 
förutsättningar, men mera som en följd av vilka aspekter av det avlägsna för
flutna som fångar intresse i det nära nutidsperspektivet. Intresset har alltmer 
kommit att riktas mot andliga värderingsnormer, de arbetande individernas 
vardagsvillkor samt de strukturerande processernas interaktion; dialektiken 
mellan fria ”entreprenörer” och den kollektiva, trögrörliga praktiken. Två 
existentiella synsätt har kommit att ställas mot varandra i humanioran; en 
konstruerad opposition mellan objekt och subjekt; strukturhistoria kontra 
tolkningslära eller analytiskt förnuft mot dialektiskt tänkande, oppositioner som 
från en neutral position lätt kan härledas till motsatta ideologiska och politisk/ 
ekonomiska ståndpunkter. ”1 det vilda tänkandets envisa vägran att låta något 
mänskligt (och t.o.m. levande) förbli det främmande menar jag att vi har det
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dialektiska förnuftets sanna princip” (Lévi-Strauss genmäle till Sartre 1983 
[1962]). Myten förmedlar existentiella motsättningar genom inkännandet.
Ämnen av kontroversiell natur som incest, sexualitet, liv och död utforskas och 
förklaras genom berättelserna och detaljernas relationer (Giddens 2001 [1984]).

Innehåll i gravar och den markerande överbyggnaden behöver inte nödvän
digtvis betraktas som en rättvis spegling av livsvillkor och den förhistoriska 
verkligheten; ”[...] if anything, they are ‘hall of mirrors of life’ (Zerrspiegel des 
Lebens) providing distorted reflections of the past." (Harke 1997). Inom parentes 
kan nämnas att boplats- och bebyggelseforskningen fortfarande befinner sig i 
samma stadium där gravarkeologin för många år sedan stod. Typologier och 
anpassade jämförelser av gravar, byggnader och föremål parade med ett maniskt 
intresse för välnärda aristokratiska miljöer, försvars- och handelscentra står 
fortfarande i fokus; politiskt korrekt och helt i överensstämmelse med rådande 
ekonomiska ideal. Individen i det vardagliga livet och mentaliteter, de sega och 
formande strukturerna, beforskas endast undantagsvis, men då med givande och 
tankeväckande resultat. Frågan om huruvida arkeologin och historievetenskape
rna bidrar till att forma samhällsstrukturer på humanistiska grunder eller bara 
återger och reproducerar maktens (och de ekonomiska sponsorernas) vilja och 
ideal, förankrade genom det förflutna, känns ibland av integritetsskäl särskilt 
angelägen att föra fram till diskussionsplattformerna.

En fråga som infinner sig är om det finns möjligheter att utifrån de undersökta 
Borgebygravarna utläsa en reell ”social ordning”. Jag menar att det inte är 
möjligt utan problemet kvarstår som en öppen tolkningsfråga. Dels går det inte 
att rekonstruera hur stor omfattning gravfältet ursprungligen har haft, dels är 
uppfattningarna om det återfunna materialet, i huvudsak bärnsten och keramik, 
givetvis anakronistiska. Bärnstenen behöver inte i denna del av landet utgöra ett 
exotiskt material. Antalet amuletter eller pärlor i individuella gravar är ingen 
tillförlitlig utsaga om de begravdas position i samhällsordningen, i synnerhet när 
alla är barn eller ungdomar. Vidare kan keramikhantverket under den aktuella 
perioden generellt räknas till de artistiska höjdpunkterna i svensk (konst)historia, 
men våra estetiska värdemått kan inte utan vidare tillämpas som de vore signaler 
om status och ordningsprinciper hos tillverkarna eller ägarna. Den rika variatio
nen av detaljer i dekoren av kärlen kan vara uttryck för identitetsmarkering, 
gruppsamhörighet och indelning i totemistiska klansystem och går inte att 
hierarkisera enligt värdenormer som bygger på kvantitet, subjektiva estetiska 
omdömen och den relativa förekomsten av vissa element. Den totala dominansen 
av barn eller halvvuxna individer inom åldersfördelningen av de begravda på 
Borgebygravfältet ger däremot anledning till reflektioner betraktade i det längre 
sociala och kulturella perspektivet.

Även om man tar hänsyn till att endast en del av en större helhet har kommit 
till vår kännedom är det anmärkningsvärt att i så fall en tydlig indelning har
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skett i åldersgrupper. Vidare har stor omsorg nedlagts på att förse barn och unga 
med gravutstyrsel som vanligtvis tolkas som symboler för välstånd och makt
positioner, kanske också genustillhörighet. Definitionen av åldersgrupper respek
tive kön kan betraktas ur flera aspekter, beroende av samhälleliga normer, men 
man kan särskilja två: biologiska eller sociala (jfr Kanvall 1995). De osteologiska 
åldersperioderna är en fristående, naturvetenskaplig definitionskategori. Den 
måste länkas till kulturhistoriska och sociala parametrar för att få ett tolknings- 
värde. Jag väljer att avstå från spekulativa könsbedömningar utifrån fynden 
(yxor : män - pärlor och keramik : kvinnor). Förhållandet mellan bild och be
grepp (det betecknande och det betecknade) är inte klarlagt i dessa bemärkelser. 
Vad som syns tydligt och förtjänar en närmare diskussion är däremot den homo
gena åldersgrupperingen. Ingen av individerna bedöms ha uppnått en ålder av 18 
år och flertalet kan med säkerhet uppskattas som betydligt yngre. Den övre 
gränsen i intervallet 3-18 år är för övrigt gällande bara i de få fall där bedöm
ningarna av tandfragment inte medger närmare precision av bevarandeskäl.

Gravar i det skånska materialet från generellt sett samtliga perioder är säll
synta i förhållande till en antagen befolkningsmängd och bebyggelsetäthet utifrån 
kända boplatser och fynd i åkrar och tidigare våtmarker. Jag bortser då från 
monumenten som i mindre omfattning än jordbegravningar har råkat ut för 
sönderplöjning i det hårt brukade landskapet. För den låga frekvensen av jord
begravningar kan också anföras att de kan vara svåra att identifiera och vidare 
att nutida omfattande markexploateringar inte berör de platser som varit attrak
tiva för tillämpningen av dessa begravningsseder. Strandvallarna och kustbandets 
innehåll av lämningar och fynd, då de blir föremål för undersökningar, kan vara 
goda exempel på komplexiteten i denna problematik. Beträffande barngravar 
råder också en föreställning bland arkeologer att barnskelett eller kremerings
rester inte lämnar spår efter sig på grund av den späda fysionomin. Så är defini
tivt inte fallet. Vad som däremot kan utläsas är att vissa arkeologiska perioder är 
underrepresenterade när det gäller andelen barn i de begravda populationerna. 
Åldersfördelningen i återfunna gravar speglar således inte alltid, om överhuvud
taget, den demografiska strukturen rättvisande. Sannolikt är det andra principer, 
sociala eller religiösa värderingar varierande över tid och rum, som styr urvalet 
av de ”begravningsbara” ålders- och genusgrupperna (jfr Persson & Sjögren 
2001:226-227).

De växlande sederna över tid att begrava barn som jämställda med de vuxna 
ifråga om gravgåvor, eller att överhuvudtaget ge dem en begravning, kan i teorin 
ses som led i sociala strategier. Den bör i alla händelser inte vara slumpartat 
betingad. Ärftliga positioner i en pyramidal och konkurrensinriktad samhälls
byggnad uttrycks således bildligt genom att de små begravs med förminskade 
insignier för den makt och rikedom som skulle ha väntat dem om de överlevt 
barnaåren. Pär Nordquist (2001) inläser en materialförankrad skillnad mellan
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dösar (TN) och gånggrifter (MNA) i representationen av begravda barn. Regel
bundet återkommande begravningar av barn menar han vidare är betydligt 
vanligare i gånggriftstraditionen än under den tidigare delen (döstid) av bonde
stenåldern. Orsaken till detta skulle då vara tecken på att nya idéer om social 
ordning gradvis har vunnit kraft. Härstamningen som villkor för ledande positio
ner har upphöjts till en kollektivt upprätthållen ideologisk princip. Samma 
källkritik till detta resonemang som tidigare anförts beträffande föremål i 
gånggrifter och deras kultur- och tidstillhörighet kan riktas också mot dessa 
hypoteser. De osteologiska beläggen är helt enkelt för få gällande vare sig be
stämmande av kön eller ålder hos de personer som gravlagts i storstens- 
monumenten. Slutsatser om gången av de historiska processer som formar 
samhällsstrukturer byggande på det svårsorterade innehållet i stenålderns 
kollektivgravar kan aldrig lämna bärkraftiga bidrag ur historievetenskaplig 
synpunkt. Fälten lämnas istället vidöppna för spekulationer i kronologier, 
etnicitet och konstruerade fackindelningar av kulturhistorien.

Sammanfattningsvis kan konstateras att en tydligt markerad uppdelning i 
aldersintervaller har skett vid begravningarna på Borgebygravfältet, trots att 
bara en del av ett förmodligen mycket större gravfält blivit undersökt. Vuxna 
saknas helt. Tyvärr nås genom detta enskilda undersökningsresultat ingen klarhet 
i om valet av lokalisering i landskapet styr reglerna i detta avseende. Storstens- 
gravar för de vuxna, tryggt tillbakadragna från kusten, respektive jord
begravningar för de ännu ”ej invigda” små i strandvallen är en för enkel modell, 
utan stöd i det befintliga materialet. Barnadödligheten kan med all säkerhet sägas 
ha varit högre än i nutida förhållanden. Utifrån västsvenska gravar från för
romersk järnålder har Stig Welinder (1995) uppskattat den generella förhisto
riska demografiska situationen som att ”Av de nyfödda barnen blev 30-60 % 
aldrig vuxna.” men tillägger att ”...för den tiden kan endast summeras några 
mycket allmänna tumregler för hur etnografiskt och historiskt studerade 
befolkningar brukar fungera.”. Kunskap om naturläkemedel hos de ”primitiva” 
ursprungsbefolkningarna samt tro på övernaturliga makter var de enda hjälpme
del som stod till buds som skydd mot den förtidiga döden. Det går inte heller att 
bortse från att utöver det ”naturliga” urvalet av överlevarna också fanns socialt 
betingade, selektiva principer, beräknade erfarenhetsmässigt från den optimala 
familje- eller gruppstorleken för överlevnad genom de varierande resurser som 
erbjöds i de valda ekologiska nischerna. Rituella offer där barn erbjuds till 
”gudomligheter” är också företeelser säkert belagda i senare perioder, brons- och 
järnålder. Sådana kan inte heller uteslutas i stenålderssamhällenas religiösa 
utövningar. Födsel, växtlighet och biologisk reproduktion av människor och djur 
men också det naturliga avslutet för den individuella närvaron bör ha varit 
metaforiska nyckelbegrepp i mytiska förklaringar till de återkommande feno
menen i den biologiska och existentiella cykeln.

121



”It could mean, for instance, that the coherent order, like a 
kind of saga, is the primitive condition, and that whenever we 
find myths as disconnected elements, this is the result of a 
process of deterioration and disorgananization; we can only 
find scatters of what was, earlier, a meaningful whole. ”

(Claude Lévi-Strauss 1995:34 [1979])



Myten och den världsliga ordningen

Att läsa in myter i förhistoriska material och bildkonst är ingen 
lätt men ändå en lockande uppgift. Retrospektiva projiceringar 
och analogier med främmande och samtida kulturer, de enda 
medel som står till buds, gör ämnet spekulativt. Resultaten, som 

bara är tolkningar, blir subjektiva med förankring främst i uttolkarens person
liga värderingar och föreställningar. Slutsatserna är därför också mycket 
sårbara för kritik. Vi vill ändå göra ett försök att tolka de dubblerade mönstren 
som finns närvarande på Borgebygravfältet och även hittas i andra speciella 
mellanneolitiska kulturmiljöer. Ifrågandesättandet av sådana ansatser genom 
kritiska granskningar från andra vetenskapshistoriska perspektiv med starkare 
källkritiska pretentioner än forskarens egna ideologiska eller religiösa överty
gelser gör sig hörda. Kritiken är inte oberättigad. Så kallad ”religionsarkeologi 
” har funnit sitt starkaste materialfäste i den tidiga metallbrukande perioden 
bronsålder, där lämningarna är svårtolkade utifrån nutida och marknads
ekonomiska värdeskalor (jfr dock Malmer 1993). Man finner det ofattbart att 
stora värden, mätta i vikt och relativa enheter, skulle ha deponerats (förslösats) 
i svårförklarliga sammanhang utan något mätbart och begripligt utbyte enligt 
det ”rationella” tänkandet. Då kvarstår bara den övervardagliga förklarings
modellen med referens till religion eller ritual. ”Att tolka andra människors 
föreställningar innebär alltid att med subjektiva metoder tolka en i grunden lika 
subjektiv upplevelse” menar Anders Kaliff (1999:91) utifrån sin högst person
liga och synnerligen anakronistiska ”föreställningsvärld” om hur man lämpli
gen går tillväga för att uppfatta de förflutna världsbilderna.

Förhållandet mellan mytologier, mänskligt beteende och de efterlämnade 
spåren antingen i skrift, kombinerade tecken eller som fragment av vardagliga 
ting som brukats av människor från födsel till död har med jämna mellanrum 
kommit i fokus inom den ”moderna” historieskrivningen. ”Bildtecken
språket”, om man väljer att se syntaxen som förmedlare av ett djupare inne
håll genom sina systematiska relationer och inte bara som enstaka bilder, har 
främst fångat intresset hos arkeologer och antropologer med utblickar och 
referenser till lingvistikens teori och metodtillämpning. Hällbilder eller berg
konst som den ibland kallas har stundom gett upphov till stimulerande diskus
sioner om semantik, innebörder och idékällor. Oscar Almgren (1926-1927)
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exempelvis såg ristningarna som avbildande den rituella praktiken med 
anknytning till fruktbarhetskulten, där andra ville läsa in en symbolik med 
rötter i neolitikum, refererande till begravningar och död. Den främsta 
inspirationskällan torde ha varit James G. Frazers banbrytande religions
vetenskapliga verk ” Den Gyllene Grenen” (1994 [1890-1936]) Ett av hans 
huvudtemata är förhållandet mellan ritual och myt eller magi och religion där 
rötterna till teokratiska samhällsstyren i jordbrukssamhällena står att finna. 
Frazer, sedermera hårt kritiserad för sitt evolutionistiska tankesätt ( se t.ex. 
Douglas 1984 [1966]; Kirk 1990 [1974]), menade att mytologierna var 
reproducerande förklaringar till uråldriga ritualer, viktiga för samhälls- 
kontinuiteten och vars innebörder annars skulle försvinna ur minnet till 
förmån för en ny ordning. Kristian Kristiansen (1999) anser att myter och 
berättelser är materialiserade i bildande konst, vardagliga föremål och rituella 
strukturer. Sådana fenomen implementeras genom utövningen av ritualer, 
repetitiva beteenden i olika syften (jaktmagi, fruktbarhet, biologisk och social 
reproduktion). Myter är svåråtkomliga i det arkeologiska materialet. De kan 
inte rekonstrueras med några som helst anspråk på absolut sanning utan bara 
tolkas från egen förståelsehorisont och med hjälp av analogier från senare 
tider och fjärran rum. Att berättelserna om ursprung och ordning har funnits 
och varit verksamma krafter i samhällsstrategier ser vi som ett postulat.

Anledningen till att föra in bronsålderns kvarlämnade kulturyttringar i 
diskussionen om detta här behandlat material är att där finns vissa gemen
samma nämnare i framhävandet av dubbelstrukturerna, troligen också beträf
fande meningsinnehåll. Trots tidsskillnaden utmärker sig parsymboliken 
tydligt i båda perioderna och figurerar i samma kontexter: begravningar och 
offernedläggelser. Kontinuiteten i bruket av parsymbolerna är obruten men 
vissa epoker i den arkeologiska periodiseringen utmärker sig särskilt. Börjar 
man den kulturhistoriska resan framifrån och går bakåt i de historiska 
skeendena ser vi att yngre bronsålder särskilt utmärker sig. Parvisa komposi
tioner av figuriner, depositioner av ceremoniella musikinstrument, dubbelyxor 
och bilder på ristade bergtavlor är väl kända. Symboliken går också igen i 
arkitekturen i vissa miljöer främst under äldre bronsålder med tudelningen av 
hus som vi kan se den i grundplanerna genom mönster i stolphålsformationer. 
Fieraldiken, motställda beväpnade par oftast figurerade som vaktande rovdjur 
med stolta svansar, vassa klor och huggtänder flankerande härskaren eller 
maktinsignierna på en sköld börjar formera sig som ett maktens egna bild
språk. Kopplingen till medelhavskulturerna och mellanöstern (Boghazköy, 
Mykene, Assyrien och Egypten) förefaller tydlig. Symboler länkas till begyn
nande politiska institutioner och maktrelationerna får ett ansikte i de bildliga 
uttrycksmedlen (Kristiansen 1999). De teokratiska samhällsskickens dualism
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mellan politisk/ekonomisk och religiös makt ger sig klart till känna i sin 
etableringsfas och en ”krigarmentalitet” och vapenkult växer fram. 
Asymmetrin i de sociala relationerna är upprättad, därom råder enighet, men 
är det en ny företeelse eller ett led i ett cykliskt förlopp sedan neolitikums 
början där kontrollen över produktionsmedlen skiftar av olika orsaker?

Tvillingar, vattenflöden och mytologier
Att säkert påvisa begravda tvillingar ( i biologisk bemärkelse med naturveten
skaplig metod) på gravfältet i Borgeby låter sig naturligtvis inte göras. Det 
förefaller inte heller som angeläget då en nominell släktsskapskategorisering 
kan vara viktigare än den biologiska enligt antropologiska studier. Som 
arbetshypotes förefaller den ändå rimlig, åtminstone beträffande en av gra
varna. Att parsymboliken används som ett starkt uttrycksmedel i gravspråket 
har tydligt framgått vid den översiktliga genomgången av jämförbara mellan- 
neolitiska material. Tvillingkonceptet, applicerat på Borgebygravfältet, är 
mer att betrakta som ett hjälpmedel och metafor i vår ”moderna mytproduk
tion”. ”Det mytiska tänkandet arbetar med hjälp av oppositioner och koder” 
(Lévi-Strauss [1991] 1992). Här bör också tilläggas att tvillingfödslar alltid är 
komplicerade och dödlighetsrisken stor hos såväl moder som barn, alldeles 
särskilt under ”primitiva” levnadsförhållanden i lågtekniska samhällen eller 
bland naturfolk. Därmed ska vi inte underskatta de erfarenhetsbaserade kun
skaperna om havandeskap och födselprocesserna, som snarare befann sig på en 
bredare allmänmänsklig nivå än i vår tid där det mesta är beroende av specia
lister, kemi och teknisk utrustning. Vad som skiljer sig är snarare en fråga om 
synen på tvillingskapet och tvåfalden. Dessa företeelser har upplevts som 
anomalier i en starkare omfattning än idag att döma av den envisa och åter
kommande förekomsten i bevarade ursprungsmyter och kosmologier oberoende 
av tid och rum. Spegelbilderna förvånar eller skrämmer och fordrar övernatur
liga förklaringar för att avlägsna eller neutralisera hotbilden och omvandla den 
till något positivt. Ofta upphöjs mytens tvillingpar till en symbolisk förening 
med himlakroppar, celesta fenomen och blir också namngivare till stjärnbilder. 
Ibland uppfattas de som ett ”straff” riktat mot par som förbrutit sig mot 
gudarna (Lévi-Strauss 1992 [1991]). Exempel på att tvillingar betraktas som en 
sådan fara för den sociala ordningen till den grad att de tas av daga redan vid 
födseln finns också i etnografiska nedteckningar. ”Farliga” anomalier kan 
kontrolleras fysiskt till förmån för ett önskvärt, permanent samhällstillstånd 
(Douglas 1994 [1966]). Tvillingar tillskrivs också övernaturliga gåvor i 
naturfolkens mytbestånd. De kan förutsäga väder, framkalla eller hejda regn,
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vind, dimma, storm, ge jakt- och fiskelycka och betraktas som förmedlare 
mellan den vilda, farofyllda ”naturen” och den kontrollerade ”kulturen” 
(Lévi-Strauss 1992 [1991J).

Det detaljerade inläsandet av kända, men för den aktuella kontexten 
främmande, myter i föremål eller lämningar som förklarar ursprung och gåtor 
i den mänskliga livscykeln, är inget huvudmål för detta arbete. Skälet är att 
även om myter kan ”transporteras” långväga tillsammans med exklusiva 
föremål eller råvaror omvandlas de och anpassas efter behov och de sociala 
sammanhang som behöver legitimeras med referens till den paradisiska, 
ursprungliga ordningen. Försök i den vägen har gjorts i forskningen om 
hällristningars innebörder där någon tyckt sig utläsa ett sceniskt återgivande 
av Baal-myten ur Ras-Sbamra-texterna från mellanöstern (Bruun Jørgensen 
1987). Parsymboliken berörs men tolkningen är starkt religiöst (kristet) 
färgad. Jag väljer istället att ta fasta på grundstrukturerna, som förefaller att 
vara gemensamma; ”konstanter”, till skillnad från de varierande och 
kontextbundna elementen. Främst är det dubbelstrukturen som är intressant 
för Borgebygravfältet och dess kulturella omgivning och föränderliga tids
epok. Myten är både identitetsskapande och legitimerande. Den reproduceras 
därför i manifesta lämningar genom utövande av ritualer och i formgivning av 
ceremoniella föremål, små eller stora.

Ett återkommande tema i skapelsemyterna är floden och de stora över
svämningarna. Detta är belagt i så gott som samtliga religioner från mellersta 
östern, Mindre Asien, Grekland, Indien, Nordafrika, Sydamerika men också i 
de norröna myterna (gudasagorna) samt i kristendomen. Senare etnografiska 
exempel i mytskrivningen från avlägsnare geografiska områden finns också, 
där dikotomin eller snarare mötet mellan salt- och sötvatten lyfts fram. 
Sammanflödet är den skapande, livgivande och reproducerande urkraften. 
Många av dessa religiösa uttryck från våra breddgrader i vid och kulturell 
bemärkelse, där skriftliga källor finns bevarade, kan spåras bakåt till det 
tidiga jordbrukets etableringscentra. God växtlighet med hjälp av bevattning 
och anskaffande av vinterfoder till tamboskapen var en förutsättning för att 
idén om det nya, ”goda” livet skulle uppfyllas. Om representationen av 
naturfenomen i de tidigaste myterna eller religionen i Nordeuropa finns liten 
kännedom. Brottstycken finns bevarade som gåtfulla representationer i bilder 
och föremål, men de lämnar utrymme för vidlyftiga tolkningar. Målet är inte 
att spekulera i dessa gåtor och ej heller i mekanismerna bakom jordbrukets 
spridning från öst till väst och vidare norrut med konsekvensen som natur
folkens assimilation i nya system eller en fritt vald marginalisering. Det är 
ändå intressant att notera att de största transgressionsfaserna i Sydskandi- 
navien till viss mån sammanfaller med odlingens påvisbara introduktion och
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tämjandet av djur. Samtida förändringar i de ägorättsliga och politiska syste
men kan också utläsas genom det storskaliga monumentbyggande och det 
starka framhävandet av släktskapsrelationer med olika medel.

Tvilling- och parsymboliken framträder klart i det mellanneolitiska mate
rialet och existerar även som ett fast element i ursprungsmyter från skilda 
världsdelar och med ett avsevärt tidsdjup. I Gilgamesh-eposet där tolkning
arna av enskilda tecken alltjämt diskuteras är tvilling som ett begrepp relate
rat till ”det gudomliga trädet” som representerar symmetri och balans; även 
dessa begrepp är återkommande men med andra metaforer döljande härskan
det som vågmästare eller domare (Warring & Kantola 2001). Symmetri i de 
sociala relationerna är inte vad de mesopotamiska flodkulturerna utmärker 
sig för. Den tycks istället kompenseras genom väl framträdande men kodade 
detaljer i de mytiska berättelserna. Myter kan läsas på många sätt och har 
många dimensioner, förklarande, litterära och didaktiska. I vissa kontexter 
blir de legitimerande medel för sociala orättvisor, förtryck och politiska 
strategier som stöder sig på den gudomliga och ursprungliga världsordningen. 
Tvillingpar figurerar emellertid också regelmässigt i de få kvarvarande 
naturfolkens myter; samhällssystem som ibland förutsätts sakna politisk 
organisation och där rangordningen baseras på förvärvade kunskaper. Claude 
Lévi-Strauss, stadd i flykt undan förföljelse, hade tillfälle att med sin vakna 
blick dokumentera de arkaiska samhällenas levnadssätt och mytologier i 
detalj under sina resor över de nord- och sydamerikanska kontinenterna från 
1930-talets slut då andra världskriget inleddes (Lévi-Strauss 1992a [1955]). 
Det står klart att djurvärldens invånare i den omgivande naturen, bevingade 
eller fyrfotade djur som sjöfågel (särskilt framträdande), uggla, lodjur, prärie- 
varg men också fiskar används i mytskrivningarna. De förses med alterne
rande positiva eller negativa konnotationer som växlar mellan stammar, även 
om de gränsar nära till varandra, och är utbytbara (transformerbara) kon
figurationer men med samma innebörd för helhetsförståelsen (Lévi-Strauss 
199211991]).

Symbios eller motsatsparens förening
Borgebygravfältet kan vara ett gott exempel på att relationer mellan grupper 
av människor med skilda ideal, levnadsmönster och attityder till natur och 
kultur kan samverka i en region. Vattendraget, Lödde å är den sammanbin
dande länken runt vilken bosättningar, centrala samlingspunkter, megalit
gravar och även mer oansenliga begravningsplatser samlas under hela sten
åldern i olika proportion, art och på ömse sidor om ån. Förändringar i klimat
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och ekosystem kan temporärt eller växelvis i ett systematiskt mönster ha 
påverkat balansen i konkurrensen om resurser mellan människor hysande 
olika åsikter och preferenser om var och under vilka former näringsuttaget 
bör ske. Att megalitgravskicket och de kollektiva begravningarna skulle vara 
det allenarådande under främre hälften av mellanneolitikum i Sydsverige kan 
starkt ifrågasättas. Svårigheterna att återfinna enkla jordbegravningar är 
utifrån våra enkla men svårköpta erfarenheter uppenbara, särskilt när det 
gäller markområden som av olika skäl sällan blir föremål för arkeologiska 
undersökningar eller där markanvändningen varit hård, vilket gäller för större 
delen av södra Skåne. Frågorna om ”kulturdualism” mellan nära kustboende 
och inlandsbosättningar avseende ekonomi och politiska system låter sig inte 
besvaras genom det lilla och avvikande gravfältsmaterialet från Borge by, men 
det manar till eftertanke. Till problematiken måste man också väga in aspek
ten om att skilda begravningsplatser för barn respektive vuxna kan ha varit 
föreskrivna i konventionerna, då dödsfall inträffar inom olika åldersgrupper. 
Det finns också etnografiska exempel (Brasilien) på att gravfält indelats i 
separata enheter med de yngre avlidna i öst och de äldre i väst enligt de 
trosföreställningar om gudavärlden och där de avlidnas själar är uppdelade i 
två ”byar”. Denna struktur sammanfaller med flodens, Rio Vermelho, sträck
ning och uppfattningar om vilka som hörde hemma nedströms eller uppströms 
och vidare hur man ordnade sin fysiska organisation i landskapet (Lévi- 
Strauss 1992a [1955J).

Många frågeställningar står fortfarande öppna för nya ”svar” och de 
förhistoriska situationerna under det ”dynamiska” mellanneolitikum låter sig 
inte förklaras i termer av en absolut sanning. Falsifiering eller verifiering av 
hypoteser är en illusion inom historieämnet arkeologi som under de senaste 
årtionden har försetts med flera epitet och prefix (kontextuell, tolkande, 
poetisk, kritisk religions- och nu senast reflexiv [!]) sorterande under det 
övergripande paraplybegreppet ”postprocessualism". Flåller vi oss till mer 
jordnära problem, Sydsveriges bördiga mylla och de lämningar som döljs av 
den brukade jorden, särskilt sydvästra Skåne, är problemen med avgränsandet 
av ”kulturer” inom vissa geografiska rum och kronologiska enheter behäftade 
med allvarliga problem. Överlappning i tid eller delande av samma rum har 
inte tilltalat forskningen hittills. Det gäller framförallt de kustbundna kul
turernas gåtfulla och envist, parallella existenser vid sidan av odlingsfolket. 
Stratigrafier har sällan varit behjälpliga till svaren på denna fråga. Boplatser 
översandas, översvämmas och fyndmaterialet blandas på ett obekvämt sätt 
för den som vill se lagerföljder som lättlästa berättelser nedifrån och upp, och 
motsvarande äldst respektive yngst. Problemen var synnerligen närvarande på 
Borgebygravfältet. Vi fann således karakteristisk keramik och föremål som
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regelmässigt knutits till den jordbrukande bondebefolkningen där gravsederna 
antas ha varit kollektiva manifestationer i monumentalformat för ägorättsliga 
anspråk löpande genom släktskapsled och legitimerade av begravningsrituale
rna; maktens, välståndets och ägandets bildliga retorik.

Till de mellanneolitiska tolkningsbesvärligheterna bidrar också att flat- 
marksgravfält i Skåne, samtida med megaliterna och trattbägarbönderna, inte 
har påträffats fram till nu. Människoben har hittats sporadiskt på boplatser 
eller som våtmarksfynd. Dateringarna och omständigheterna kring depositio
nerna är oklara. I Mellansverige är förhållandet annorlunda. Megalitgravar 
förekommer inte norr om Östergötland och trattbägarkulturen tycks följas i 
en uteslutande sekvens av den gropkeramiska. Förekomsten av komplementära 
gravseder och alternativa levnadssätt har därför sällan förts in i diskussionen 
utan konceptet om ”monokulturer” som avlöser varandra eller lever åtskilda 
har accepterats så gott som utan förbehåll. Symbiotiska förhållanden har ändå 
avspeglat sig i de arkeologiska materialen på vissa kustboplatser, exempelvis 
Jonstorp i nordvästra Skåne och Siretorp på andra sidan av landskapet, men 
båda i marginalen av megaliternas kärnområden. Är då strandvallen utmed 
Lommabukten att beteckna som ett marginalområde eller är den en komplet
terande, säsongsmässigt utnyttjad ekologisk nisch för jordbrukare och 
boskapsskötande bönder bosatta längre inåt landet. Marginaliteten som ett 
operativt begrepp har inom arkeologin försökt att delas in i tre, men breda 
kategorier: den sociopolitiska, ekologiska och den ekonomiska. Den socio- 
politiska aspekten är den som jag främst vill lyfta fram här. Enligt min mening 
är dock begreppen i praktiken inte åtskiljbara. Det som är intressant för 
sammanhanget är om grävresultatet, ett flatmarksgravfält med barngravar, 
står i opposition till megalitbygdernas sociala system och begravningsseder. Är 
det en marginell företeelse som ska förstås som en hierarkisering av land
skapsrummet, alternativa ekonomier, distansering från andra politiska system 
eller är det bara en fråga om lokaliseringspreferenser för speciella gravplatser 
och utvalda åldersgrupper som begravs där (jfr Young & Simmonds 1999).

Omsorgen om de avlidna barnen, det vill säga att ge dem en begravning som 
i våra materialfixerade ögon ibland överträffar de vuxnas, har betraktats som 
att samhällsorganisationen skulle vara baserad på nedärvda positioner i sam- 
hällsstegen. Individen föds in i en status till skillnad mot de system där den 
förvärvas genom erfarenhet, skicklighet eller kanske genom en medfödd person
lig karisma. Där kan enligt sådana hypoteser (starkt ifrågasatta av Nordquist 
2001), endast vuxna få en begravning med de symboler för den makt som de 
förtjänat under en lång livstid. Här kommer man emellertid ohjälpligt att fastna 
i diskussionen om huruvida gravmaterialet är en rättvisande spegelbild av 
samhällsordningen, vilket detta arbete inte syftar till. Värderingar av barn och
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deras rättigheter i samhället menar jag är mera en fråga om attityder förknip
pade med levnadssätt, mentaliteter och ett för det västerländska, moderna 
samhället obekant men ett ur dåtida perspektiv ett synnerligen rationellt 
tänkande. Detta rymmer medvetna strategier för utnyttjandet av resurser och 
överlevnad och en stark etisk känsla och ett finstämt förhållningssätt till 
människor, omgivningen och dess skiftande innehåll. Vinstmaximerings- 
intresset är inte det primära.

Barngravarna i Borgeby förmedlar också ett budskap om värderingar av 
tvåtalet eller dubbelheten. Det ska finnas valmöjligheter och samexistens 
mellan ekonomier och ideal om ordning är eftersträvansvärda. Om de ur
sprungliga konflikterna mellan odlarfolk och jägare/fiskare/samlare i Yoruba- 
folket (västra Afrika) som sedan ingick i ett symbiotiskt förhållande skriver 
Lévi-Strauss (1983 [1962]): ”[...] fiskaren bekrigade jägaren, jägaren bonden, 
bonden fiskaren, och var och en lade beslag på den andres produkter. Följden 
blev att från och med nu åt fiskaren kött, jägaren åkerbruksprodukter och 
bonden fisk”[...]. Begravningarna på Borgebygravfältet var ofta anlagda 
parvis och förmodligen täckta av samma överbyggnad. Den tveeggade yxan 
liksom den symmetriska klubban var talrikt företrädd bland de små 
inventarierna. Likheter i innehåll mellan närliggande gravar kan inte heller 
förklaras endast med närhet i tid och stilpreferenser i konstarterna. Dualismen 
i skilda synsätt på utnyttjande av resurser och val av platser i landskapet var, 
sedan jordbruksidealet introducerades, eller snarare växte fram med sina 
kraftfulla ideologiska överbyggnader, tvungen att överbryggas då den del av 
befolkningen som föredrog utkomst av de ”vilda” gåvorna trängdes ut mot 
periferin. Tvillingsymboliken kan därför ha lyfts fram som ett verkande 
kulturellt redskap för att konflikter i möjligaste mån skulle undvikas. Redskap 
som vi nu kallar för stridsyxor behöver inte nödvändigtvis förknippas med 
antagonism och reell kamp med blodsutgjutning och fientliga känslor. Binära 
system finns och har alltid funnits som konstituerande element även i vad som 
vi betraktar som välavgränsade och integrerade samhällen men omvandlas till 
ett naturligt och hanterbart element i kulturen. Myten är ett strategiskt och 
taktiskt övergripande redskap och yxan i olika formgivningar och format 
ingår som ett instrument i den symboliska rekvisitans redskapsbox.

Till sist vill jag framföra några tankar om den tänkbara samhällsstrukturen 
i sydvästra Skåne i anslutning till Lödde å utifrån gravfältsresultatet ställda 
mot tidigare kunskap. Företeelsen om två skilda kulturer samexisterande inom 
det bördiga området med varierande resurskapacitet har diskuterats och 
meningarna har gått isär. Dualismen har för det mesta förnekats och inbland
ningen av trattbägarböndernas keramik och andra karaktäristiska föremåls- 
typer på kustboplatser har setts som belägg för antingen olika aspekter av
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samma kultur eller nära och fredlig samverkan. Det tillfälliga kustboendet bör 
ha varit en inbringande utpost för de megalitbyggande böndernas odlings
marker och ett komplement till näringarna. Skilda ursprung och språk behö
ver inte nödvändigtvis förutsättas som förklaringsmodeller till variationen. 
Men fortfarande kvarstår frågan om inblandningen av ”främmande” redskap 
i det lösfunna beståndet och accentueras än mer genom Borgebygravfältets 
avvikande begravningsseder. Genom källkritik och hänvisning till represen- 
tationsproblemen kan man inte på ett tillfredsställande sätt avfärda tanken 
om dualismen som ett organisatoriskt och ideologiskt instrument i samhälls- 
reproduktionen. Alternativet är givetvis en gruppering baserad på släktskaps- 
led eller totemistiska föreställningar implementerade genom myter och upp
höjda geografiska metaforer. Landskapsrummet delas efter principer som vi 
har små möjligheter att rekonstruera utifrån västerländska synsätt. Man kan i 
postmodern anda också ställa sig frågan om rekonstruktionen som ideal för 
historievetenskaperna är möjlig eller överhuvudtaget önskvärd. Det fåfänga 
sökandet efter den ”absoluta sanningen” i identitetsskapande syften kan leda 
till illusoriska identiteter eller en total upplösning av dessa till fragment med 
kontraproduktiv effekt.

Ser man till den fornlämningsbild som tecknades översiktligt ovan kan vi 
konstatera att storstensgravarna i anslutning till Lödde å med ett undantag 
finns samlade norr om ån med ett undantag, den i Laxmans Akarp. Central
platsen i Stävie söder om ån med sitt anmärkningsvärda och omdiskuterade 
innehåll befinner sig på samma sida några få kilometer uppströms från 
Borgebygravfältet. Ån utgör en gräns men vad är det den avgränsar och efter 
vilka principer? Två ”kulturer”, skilda attityder, levnadssätt, begravnings
seder eller bara funktionellt betingade redskapsbestånd som förändrar form 
och stil och avlöser varandra i tid och efter växlande naturbetingelser. 
Borgebygravfältets gravskick, dess demografiska struktur och dess inventa
rier leder associationerna till fångstkulturerna. Beträffande föremålen har 
genom jämförande materialstudier konstaterats att de förekommer lika 
frekvent i megalitgravarna och frågan om vilken ”kultur” de ska tillskrivas i 
första hand kvarstår, men framstår säkert som ett större problem än tidigare 
för en viss forskningsinriktning. Etnografiska jämförelser är känsliga för 
kritik och bör användas med försiktighet. Jag vill ändå anföra ett exempel 
hur naturfolk ordnade och disponerade sin omgivning, aktiverade samt 
manifesterade den vid begravningar efter släktskapsprinciper. Ett vattenflöde 
i Brasilien blev den ordnade faktorn vid en stambegravning där en indelning 
av de deltagande vid ceremonien genomfördes i två symboliska grupperingar, 
dels en horisontell efter flodens sträckning i väderstrecken (öst-västlig axel), 
dels efter en vertikal, det vill säga en processionsvandring med eller mot
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strömmens flöde (Lévi-Strauss 1992a [1955]). Begravningsplatsen var också 
uppdelad enligt samma system, de äldre och initierade i väst och de unga 
oinvigda i öst.

En fredlig samverkan mellan konstruerade kulturer, kronologier kan 
betraktas som ett tilltalande tolkningsalternativ till de avlösande sekvenserna 
eller centrum-periferibegreppet, postulerande hierarkier inom grupper som 
befolkade olika delar av ett vidsträckt landskapsrum. Lödde å kan ha haft en 
såväl förenande som en symboliskt åtskiljande funktion i människors medve- 
tanden. Barnen kan ha haft sina bestämda platser för att begravas och samma 
kan gälla för de vuxnas; flatmarksgravar på en sida om vattendraget och 
monument på den andra. Den konstruerade dikotomin mellan det ”vilda” 
och det ”tama” tycks inte hållbar beträffande kulturer med skilda ekonomier, 
levnadssätt eller begravningsseder. Motpolerna finns representerade om än i 
olika grad beroende på plats men utgör också en källkritisk fråga. Är ”vilden” 
och fångstfolket lika benägna att lämna spår efter sig i landskapet som de 
stationära odlarna eller är jaktinstinkten så djupt rotad att man snarare söker 
sopa rent efter sig för att inte själv bli förföljd. En sådan bild stämmer inte 
med vad som hittills är känt om fångstfolkens levnadsvanor. Den 
senmesolitiska ”Ertebølle-kulturen” lämnade efter sig stora avfallshögar och 
de gropkeramiska kulturerna avsatte tydliga spår genom tjocka trampade, 
smutslager, trasig keramik och gravplatser. Det vilda tänkandet finns represen
terat i keramikorneringen där avtryck och mönster skapas genom användan
det av diverse djur- eller fågelben, snäckskal som redskap, alternerade och 
kombinerade med geometrik och rätlinjiga mönster stämplade eller ristade. I 
gånggriften i Laxmans Åkarp återfanns bland annat en genomborrad björn
tand tillsammans med jaktredskap som spånpilspetsar och givetvis bärnstens- 
pärlor, det omformade råmaterialet hämtat ur havets skattkammare.

Sammanfattningsvis vill jag försiktigt hävda att motsatserna och 
uteslutningsprinciperna gällande den ena eller andra kulturen vare sig i tid 
eller rum inte är ett giltigt koncept i det tätbefolkade Skåne. Folk med skilda 
seder har levat sida vid sida i ett rymligt land, skapat strukturer, gränser och 
utbytt såväl idéer som varor, gåvor och specialistkunskap. Utbytesrelationer 
har sannolikt försiggått även på andra plan, exempelvis äktenskapsutbyte och 
allianser och knutit band ledande till en social enhet men där kulturell särart 
ändå bevarats. Jämförelser med situationen i dagens trånga, segregerade och 
torftiga urbana miljöer är fruktlösa. Resultaten från Borgebygravfältet har 
också öppnat möjligheter för en alternativ uppfattning om kontinuitet i 
gravsederna från senmesolitisk tid till äldre bronsålder. Diskussionsbanorna 
har ständigt förts i termer av främmande inslag (läs: invandring eller invasion) 
kontra en lugn och jämn inhemsk utveckling som tagit till sig impulser utifrån



i fredliga utbyten, kulturella eller materiella. Det kan konstateras att grav
fältets spännvidd i tid, med reservation för de osäkerheter som vidlåder de 
kronologiska systemen, täcker en lucka mellan deri tidiga mellanneolitiska 
perioden och den senare (MNA och MNB). Det kollektiva idealet anses ha 
övergetts till förmån för den individuella ”aristokratin”; en form av ett primi
tivt, ”marknadsekonomiskt” system med exklusiv kunskap om nya värde
mått. Bilden är förenklad. Samhällsdualismen, det vill säga viljan till valfrihe
ten av föda och utkomst, sätt att leva och begrava sina döda har alltid existe
rat parallellt med tillfälligt uppblomstrande samhällsideal om ägorättens 
suveränitet genom släktled och arv. Att symboler sedan kan nyttjas på olika 
sätt beroende av sammanhangen, konflikt eller förenande, är en företeelse 
som väl låter sig märkas i det historiska, långa tidsperspektivet.

Tvetydigheten, antydan till asymmetri, finns i så gott som alla kända myter 
där tvillingar figurerar som metaforer för jämvikt. Olika fäder, två ägg eller 
oklara omständigheter vid befruktningen är vanliga i berättelserna. Pallas 
Athena, den ordnade stridens gudinna i grekisk mytologi, förlöstes ur faderns 
[Zeus) huvud med hjälp av smeden Hefaistos som använde en dubbelyxa för 
att förlösa det onda som yttrade sig som en huvudvärk. Hon var emellertid 
inte bara symbolen för krig utan också vishetens gudinna, dessutom överva
kare av odlingsnäringen och kvinnligt hantverk. Att överbrygga motsätt
ningar, sociala och ekonomiska, ligger således nära till hands som ett tillta
lande tolkningsalternativ för parsymboliken där konflikter utjämnas istället 
för att betrakta dem som led i tudelade maktpositioner och hierarkiska 
samhällsindelningar. Den tvåfaldiga symboliken som vi utgrävare uppfattade 
den på Borgebygravfältet väljer jag att betrakta som en aktivering av ett 
instrument för behovet av förenande av skilda ideal, nödvändiga för ett 
växande och fungerande samhälle statt i en dynamisk förändringsprocess. Det 
”vilda tänkandet” finner sig ställt i opposition till ”civilisationen” och balan
sen och de fredliga relationerna måste återställas med alla medel som står till 
buds. Begravningsseder, föremål både i exklusiva material hämtade ur havet 
som framhäver symmetri och sådana som tillverkas av materia ur berg
grunden upphäver dikotomierna; en illusion måhända men eftersträvansvärd. 
Facit finns i de arkeologiska lämningarna och de historiska annalerna. De kan 
tolkas på flera sätt men alltid med en ofrånkomlig, dold referens till egna, 
samtidsbundna intressen.
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Gravbeskrivningar

I schaktet inom RAÄ 7 undersöktes 17 anläggningar som vi bedömde som 
säkra gravar. Ytterligare ett fåtal anläggningar påminde till sin form om 
gravar. Dessa kommer inte att närmare att beskrivas här. De uppfyllde inte de 
kriterier vi ställde upp för att en anläggning skall utgöra en grav. Kriterierna 
baserades främst på en rödbrun färgning i markytan och fynd av bärnstens- 
amuletter eller tandfragment. Keramik, flintspån och stenar i anläggningar 
förekom i olika omfattning men dessa enskilda företeelser uppfyllde enligt vår 
mening inte var och en för sig kriteriet för en säker gravbedömning. Upp
trädde de däremot i kombination valde vi att betrakta dem som en gravindi
kation. Osäkerhetsmomenten kvarstår och utrymme finns för andra tolk
ningar.

Inte heller det femtiotal stolphål samt enstaka gropar och härdar som 
framkom, företrädesvis i gravfältsområdets västra del, kommer att tas upp i 
detta sammanhang. Stolphålen bildade inget igenkännligt mönster även om de 
på sina ställen uppträdde i små, men väl samlade koncentrationer. Stolphålen 
bedöms inte, med få undantag, som tillhörande gravfältskontexten, utan vi 
väljer att se dem som spår av yngre boplatsaktiviteter. Fynd av rabbig keramik 
och delar av silkärl, kännetecknande för perioden yngre bronsålder/för
romersk järnålder, stöder detta antagande.

Beskrivningarna är hämtade ur fältanteckningar med endast smärre redige
ringar. Gravplaner och profiler redovisas i skala 1:40. Skillnader i lagerföljder 
i profilritningarna framgår i beskrivningarna och originalritningar med 
detaljinformation kommer att vara tillgängliga På ATA (Antikvarisk-topogra- 
fiska arkivet) i Stockholm. Vi vill särskilt framhålla att lagren inte var så 
distinkta som de kan te sig genom ritningarna utan gränserna var flytande och 
mer en fråga om nyanser i färgskiftningar hos sanden. Bärnstensfynden 
återges i skala 1:1. Keramik och stenredskap är förminskade till 70% förutom 
en del mycket små keramikfragment som är avbildade i full skala.
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Schaktplan med gravar särskilt markerade och numrerade. Skala 1:200.
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fl Tänder Bärnstenspärlor
m 1-9 
* 10-19 

Bergartsyxa M 20-29
0 Kärl W >40

X Keramikskärvor

Flintspån

Fördelning av fyndkategorier i gravarna.
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Grav nr Tand/ben Keramik Bärnsten Flinta Bergart

1 X skärvor >40 spån
2 X kärl 2 avslag
3 X skärvor 2 yxa
4 X kärl/skärvor 14 avslag
5 skärvor 1 spån
6 skärvor spån
7 X skärvor 12 spån/avslag
8 X skärvor 6 spån
9 X

10 1

11 X skärvor 25
12 X 11

13 skärvor
14 kärl/skärvor avslag
15 X 30
16 X kärl 20 spån
17 skärvor 1

Tabell över fynden i gravarna.
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Grav 1
Graven befann sig i den östra änden av schaktet. Omedelbart öster om grav
ens långsida fanns en störning till följd av täktverksamhet och avfallstippning. 
Graven syntes inte före avlägsnandet av matjorden och därefter bara som en 
svart, oval färgning, ca 0,6x0,3 m stor i öst-västlig riktning, som anslöt till en 
annan mörk fläck i sydväst. Vid rensningen hittades en keramikskärva med 
ornamentik från tidig gånggriftstid. Vid fortsatt utgrävning av mörkfärg- 
ningen framkom mera skärvor samt en intakt bärnstensamulett utformad som 
en dubbelyxa och flera fragment av bärnstenspärlor, varav ytterligare ett från 
en yxformad amulett med genomborrat hål. En liten mängd brända ben 
påträffades också. Fynden föranledde intensivare rensningsåtgärder eftersom 
deras sammansättning gjorde att en grav kunde förväntas. Det visade sig att 
den svarta fläcken utgjorde den södra delen av en rektangulär, översandad 
gråfärgning, 2,9 m lång och 1,3 m bred och orienterad i riktning nordnord- 
väst-sydsydost. Till skillnad från den svarta fläcken i den södra delen var 
resten av färgningen ljusgrå, delvis diffus men tydligt avgränsad i kanterna. I 
nordöst stack en sten upp över sanden. Den var rundad, ca 0,2 m stor och 
syntes vara kluven.

Därefter grävdes graven planvis i jämna skikt. En profil lades centralt över 
graven i öst-västlig riktning. Omedelbart norr om den svarta färgningen 
påträffades på ungefär en halv decimeters djup en rad med tre stenar i rät 
vinkel mot gravens längdaxel. Stenarna var rundade och ca 0,15-0,2 m stora. 
De var försänkta i den mörka fyllningen och denna kunde följas under ste
narna till ett djup på ytterligare några centimeter. I fyllningen fanns också små 
kolbitar som tillvaratogs. Mera keramik och enstaka brända benfragment 
påträffades spritt inom en radie om ca 0,8 m runt stenraden men den största 
mängden återfanns samlad i södra delen.

Vid skiktgrävningen norr om profilsnittet påträffades på någon centimeters 
djup, strax väster om den där befintliga stenen, några bärnstenspärlor. Söder 
om stenen hittades på samma nivå ett flintspån. Fyllningen hade fortfarande 
samma karaktär; svagt mörkfärgad sand men något ljusare utmed östra 
kanten och utan någon tydlig avgränsning gentemot den mörkare delen mot 
väster. En tydligt avgränsad mörkfärgning, 0,3 m i diameter, fanns ca 0,2 m 
väster om stenen. Där var en koncentration av bärnstensamuletter, många 
välbevarade men mycket sköra. De flesta hade formen av dubbelyxor av 
varierande storlek. Tillsammans med bärnstenen fanns också tandfragment.

I gravens västra kant påträffades tre flintspån på ungefär samma nivå som 
spånet i den nordöstra delen. Ytterligare någon centimeter ned fanns ännu en



Grav 1

färgning. Den mätte ca 0,3 m i diameter. Även här fanns yxformade bärn- 
stensamuletter i en koncentration tillsammans med tandfragment. De båda 
färgningarna var sammanbundna, bildande en avlång form, ca 1,3 m lång, 
men ljusare i mitten. Den var 0,4 m som bredast och orienterad i riktning 
nordnordost-sydsydväst. Skillnaden i färg var tydlig mot gravfyllningen i 
övrigt, som bestod av grå, humös sand.

Koncentrationerna av bärnstenspärlor och tandfragment tillsammans med 
den sammanbindande färgningen kunde följas till ett djup av en knapp deci
meter. Nedgravningen däremot var en dryg decimeter djupare. Ungefär en 
decimeter nedåt syntes spår av ett tidigare, humifierat vegetationsskikt som 
därefter översandats.

Nivå 2Nivå l

Tandfragment

(^) Bärnsten

cd Flintspån

5 Sten
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Grav 1 södra delen
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Grav 1 södra delen
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Grav 1 södra delen
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Grav 1 södra delen
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Grav 1 södra delen
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Grav 1 nordvästra delen
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Grav 1 nordvästra delen
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Grav 1 nordvästra delen
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Grav 1 nordöstra delen
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Grav 1 nordöstra delen
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Grav 1 nordöstra delen

cm

161



Grav 2 och 3

Grav 2 och 3
Gravarna var belägna i undersökningsområdets östliga del, ett par meter 
västsydväst om grav 1. En komponent av den antagna kontexten var synlig 
redan vid förundersökningen men då som två mindre anläggningar. De upp
fattades inte först som delar av en grav utan tolkades som ett stolphål respek
tive en grop. Vid rensningen i slutundersökningens inledningsskede visade det 
sig att anläggningarna utgjorde en enda kraftig mörkfärgning, bestående av 
hårt packad sand, oregelbundet oval till formen och ca 1x1,3 m stor. Den 
tidigare anläggningsnumreringen och definitionerna fick därför utgå. Ungefär 
1 m söder därom, strax intill markvägen till Otto Pers gård, framkom ännu en 
oval färgning ca 0,7x1,3 m stor och med toppen av två stenar, 0,25-03 m 
stora, synliga i ytskiktet. Två ornerade keramikskärvor (mynningsbitar) och 
ett par flintavslag hittades vid rensningen. Utifrån tidigare erfarenhet bedöm
des den som en del av en grav. En profil lades i ungefärlig nord-sydlig riktning 
täckande båda anläggningarna, och utgrävningen fortsatte skiktvis. Båda 
anläggningarna ändrade form och blev också större då sandlagren avlägsna
des. På vissa nivåer kunde man ana en otydlig nedgravningskant som sam
manband de bägge anläggningarna men bara i den västra delen. Den blev allt 
otydligare ju längre man arbetade sig neråt i det finkorniga sandmaterialet.

I grav 3, den sydöstra gropen, ca 0,25-0,3 m djup, påträffades några 
fragment av bärnstensamuletter i den mörkt gråbruna, humösa fyllningen. 
Ännu en sten som inte var synlig i ytskiktet framkom i en position mellan och 
under de två ovannämnda. En mörk färgning med starka inslag av rödbrunt, 
framträdde invid gropens nordvästra del. Den var avlång, ca 1x0,4 m stor och 
orienterad i öst-västlig riktning. Det var främst dennas delvis utanförliggande 
belägenhet i förhållande till vad som först sågs som en nedgrävningskant, som 
gjorde att den ursprungliga tolkningen av helhetssamanhanget ifrågasattes. 
Omedelbart nordost om den rödbruna färgningen hittades en liten tunnackig 
bergartsyxa med flatsidan ner och eggpartiet riktat mot norr. I den centrala 
delen fanns enstaka bärnstensamuletter och i den östra tandfragment samt 
keramik med samma ornering och färg på godset som skärvan i gropen i 
sydöst. Färgningen hade en skålformad bottenprofil och kunde följas till ett 
djup av ca 0,1 m från den nivå där den blev synlig.

Den nordliga anläggningen blev till en avlång färgning, ca 2x0,8-0,9 m bred, 
orienterad i riktning nordväst-sydost. I dess norra del avtecknade sig en starkt 
rödbrun utfällning, ca 0,7-0,5 m stor. I denna påträffades ett fragment av en 
tandkrona och i den nordvästra kanten ett ornerat keramikkärl, en trasig 
trattbägare, men ursprungligen nedställt i helt skick och till stora delar rekonst- 
ruerbart. Den rödbruna färgningen var endast ett par centimeter tjock och den 
södra delen syntes i profilsnittet som en ca 0,2-0,3 m djup nedgravning.
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Grav 4

Denna grav var belägen i mitten av den östra delen av schaktet, ca 2,5 m 
väster om grav 3. Den observerades redan vid förundersökningen som en stor, 
oregelbundet formad mörkfärgning, ca 2 m lång och 1,5 m bred och oriente
rad i riktning nordnordväst-sydsydost. Utmed dess kanter fanns några 0,2-0,3 
m stora stenar och i närheten hittades flintavslag och keramik, däribland en 
ornerad mynningsskärva.

Efter att schaktet utvidgats rensades graven fram på nytt. Den framträdde 
då med en annorlunda form. Kring de fem stenarna som var synliga fanns en 
rundoval, mörkbrun humös färgning. Söder om denna anslöt ett svåravgrän- 
sat område bestående av gråbrun svagt humös sand. Orienteringen var inte 
möjlig att fastställa men ett betydligt mörkare område kring stenarna var 
synligt. Hela graven grävdes i plan. Det framgick efterhand att mörkfärg- 
ningen runt stenarna var spåren av en sentida, stenskodd nedgravning för en 
stolpe. Vid rensningen påträffades några krukskärvor strax sydväst om stenar
na. I anslutning till keramikskärvorna noterades också en rundad, rödbrun 
färgning . Rensningsarbetet utvidgades då till att omfatta ett större område. I 
samband med detta uppmärksammades ytterligare en oval mörkfärgning, 
bestående av mörkbrun till svart humös sand med enstaka kolfragment. Den 
var belägen ungefär 1,5 m sydöst om stenansamlingen och var ca 0,85x0,6 m 
stor.

Det blev nu också möjligt att ana en mer sammanhängande avlång form, 
orienterad i riktning nordväst-sydost. Den sydvästra kanten syntes tydligare, 
även om den på sina ställen bröts av flikar av ljus sand. Däremot var det inte 
möjligt att skönja någon tydlig avgränsning åt nordöst. I fältsituationen 
framstod därför anläggningen som en enhet bestående av flera separata delar.

I ytan av den ovala mörkfärgningen påträffades en bärnstensamulett i form 
av en klubba. Ytterligare 12 bärnstenspärlor, både hela och fragmentariska, 
tillvaratogs inom en begränsad yta i den östra änden av mörkfärgningen. 
Formerna varierade men dominerades av klubbor. Dessutom påträffades ett 
litet antal tandfragment. Den ovala mörkfärgningen kunde följas ca 0,1 m 
ned, där den utan skarp gräns övergick i gulbrun sand.

Redan tidigare hade en rund, rödbrunaktig färgning noterats i samband 
med keramikfynd i den gråbruna färgningen och här fanns ett fragmentariskt 
kärl, ca 1,2 m nordväst om fyndområdet för bärnsten och tandfragment. 
Endast delar av bottenpartiet av kärlet var bevarat. Invid kärlet påträffades 
också en fragmentarisk bärnstenspärla. Den gråbruna färgningen fortsatte 
ytterligare några centimeter, ned för att därefter gradvis övergå till ljus sand.

Grav 4
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Grav 5

Graven var belägen i undersökningsområdets sydöstra del, omedelbart öster 
om grav 6 och strax norr om ett område stört av sentida aktiviteter. Den 
avtecknade sig efter avtorvning och rensning som en distinkt, men något 
oregelbundet formad mörkfärgning, ca 2,2x1,5 m stor och orienterad i nord- 
sydlig riktning. På ytan hittades några keramikskärvor. Gravens norra del 
urskilde sig redan i det inledande stadiet av undersökningen genom fyllningens 
annorlunda karaktär. Den var där mycket hårt packad och bestod av mörkt 
gråbrun sand medan den södra delen var ljusare, gråflammig och avvek inte 
till sin konsistens gentemot den omgivande marken. En sten, ca 0,3 m stor 
befann sig i gravens västra mellersta del och delvis synlig ovan markytan. Ett 
mindre område strax norr om stenen kom att grävas bort i samband med 
undersökningen av den nära intilliggande grav 6.

En profilbänk sparades över gravens längdriktning och undersökningen 
genomfördes skiktvis av de båda halvorna på ömse sidor om profillinjen. På 
ett par decimeters djup antog fyllningen en annan färg, återigen främst i den 
norra delen där en kraftigt rödbrun utfällning kunde konstateras och en 
svagare sådan även i ett halvmeter stort område i anslutning till stenen. Den 
starkaste färgningen i den norra delen mätte ca 0,7x0,5 m och var också 
tydligt urskiljbar i tvärsnittet. Denna nivå uppfattades som det plan där 
gravläggningen hade skett. I den rödbruna färgningens nordöstra kant påträf
fades en stor klubbformad bärnstensamulett, vittrad och genomsprängd av 
rottrådar, men som trots det kunde tillvaratas nära nog intakt. I den norra 
delen, strax intill gravens kant fanns ett stort flintspån, slaget ur en tvåpolig 
kärna. Även keramikskärvor, med och utan ornamentik, hittades spritt och på 
olika nivåer, såväl under som över begravningsplanet. Nedgravningen var 
tydlig och kunde följas till ett djup av ca 0,1-0,35 m, som djupast i norr.
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Grav 6

Graven, en oregelbundet formad och avlång stensättning, var belägen i grav
fältets sydöstra del och upptäcktes efter det att markvägens beläggning och 
fyllnadsmassor avlägsnats. Stenanhopningen, med varierande täthetsgrad, i 
den i övrigt närmast nog stenfria marken gjorde att den omedelbart bedömdes 
som en grav. Stenarna omgavs av en svagt gråbrun men ändå tydligt urskiljbar 
färgning i skiftande nyanser, kontrasterande mot den omgivande ljusa sanden. 
Färgningen kunde uppmätas till en längd av ca 3,2 m och bredden som mest 
till ca 2 m i den sydöstra delen för att smalna av till ungefär 1,1 m i den 
nordvästra. Orienteringen var västnordväst-ostsydost. Stenmaterialet i 
packningen bestod av stenar, förhållandevis jämnstora, ca 0,2-0,3 m, både 
skarpkantade och rundade. Packningen var märkbart glesare i den sydöstra 
delen. I direkt anslutning till gravens nordvästra ände fanns en rundoval, 
ungefär meterstor nedgravning. I nära anslutning till denna påträffades en 
mindre mängd keramik, däribland några ornerade fragment.

En profil drogs över gravens längdriktning. Det fortsatta arbetet tillämpa
des med samma metod som för de övriga undersökta gravarna, vilket innebar 
ett skiktvis avlägsnande av stenpackning och sandmassor på ömse sidor om 
profilen samt även den närmast omgivande ytan i anslutning till graven. 
Graven, som till en början uppfattades som okomplicerad struktur, visade sig i 
likhet med samtliga övriga gravar erbjuda tolkningsproblem, tilltagande 
allteftersom undersökningen fortskred. Stenpackningen var enskiktad och i 
fyllningen mellan stenarna hittades bearbetad flinta, bland annat ett avslag 
med skrapretusch. I den nordvästra änden var graven skadad av ett rotsystem. 
Den ursprungligen synliga färgningen ändrade också helt form, färg och 
utbredning på ett djup av ca 0,1 m. I den del av graven som var bredast, den 
sydöstra delen, framkom under stenpackningen en oregelbundet rundad 
nedgravning, ca 0,7x0,9 m stor med ett djup på ca 0,6 m. I nedgravningen 
påträffades några skärvor keramik. Färgningen, på denna nivå bestående av 
grå- till mörkgrå sand, antog en mer långsträckt form, ca 2,3x1 m, samtidigt 
som den blev mer diffus och sträckte sig också utanför gravens sydöstra 
ytbegränsning. På samma nivå framträdde också konturerna av en grop. 
Gropen avtecknade sig tydligt genom sin mycket mörka färg och sandens feta, 
humösa konsistens. Den var inte synlig i den framschaktade ytan. Storleken 
kunde uppmätas till 0,9x0,5 m och djupet var ca 0,4 m till skillnad från den 
omgivande färgningen som endast var några centimeter tjock utan någon 
distinkt bottenavgränsning. I gropen påträffades ett litet avbrutet flintspån.

I nära anslutning till graven fanns också ett antal stolphål. Stolphålen 
bildade inte någon för oss igenkännlig struktur och kopplingen till graven är 
osäker.
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Grav 7

Graven framträdde till en början som en okomplicerad enhet, belägen i den 
östra halvan av schaktet. Efter schaktningen framträdde den som en tydligt 
avgränsad, avlång mörkfärgning, ca 2,75x1,45 m stor, orienterad i riktning 
nordost-sydväst.Fyllningen bestod av svart till mörkbrun humös sand. En
staka fynd av flinta och keramik tillvaratogs vid rensningen. Under den 
täckande färgningen fanns två separata men relaterade delar. Två profiler 
lades ut över mitten i dessas längdriktning.

Den enda av de två enheterna där en begravning säkert kunde beläggas, 
syntes som en ca 1,95x1,4 m stor, oregelbundet formad mörkfärgning. Fyll
ningen varierade både till färg och konsistens, och längs den södra kanten och 
i den östra änden var färgningen mycket mörk och tydlig. Ett ljusare parti 
fanns i anläggningens centrala del. I den östra änden kunde en mindre, oval 
färgning, ca 0,6x0,3 m stor, urskiljas som en utskjutande flik. I kanten av 
denna gjordes det första fyndet av bärnsten. Strax intill och på samma nivå 
hittades även tandfragment och små keramikskärvor. Även i den västra delen 
påträffades bärnsten, keramik och tandfragment i en rundad gråbrun färg
ning. Den avskilde sig tydligt från den i övrigt mörkare och mer humösa 
fyllningen.

Några centimeter längre ner framkom en koncentration av bärnstenspärlor 
och tandfragment i den centrala delen. Bärnstensfynden inmättes var och en 
för sig och dokumenterades på en separat planritning. Koncentrationen 
innehöll 9 bärnstensamuletter; de flesta i form av klubbor eller dubbeleggade 
yxor. Efter att bärnstenen tillvaratagits fortsatte grävningen skiktvis och 
profilritningen kompletterades med ny information. Den mörka humösa 
färgningen övergick nedåt gradvis till gulgrå, grusig sand.

Omedelbart söder om begravningen fanns den andra anläggningen i 
gravkontexten, en rektangulär färgning, ca 1,75x1,24 m stor, som visade sig 
vara en grop. Fyllningen bestod av gråsvart humös sand med ljusare grå inslag 
och kolbitar i den övre delen. Längs delar av den norra kanten hängde de 
samman men anläggningarna avtecknade sig ändå som två separata enheter. 
Gropen blev gradvis mindre och mer oval till formen med ett djup av ca 0,35 
m. Fynden gjordes i den övre delen av fyllningen och bestod av ett spån och 
ett avslag.
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Grav 8 och 9

Grav 8 och 9
Gravarna var belägna i den centrala delen av schaktet, delvis täckta av mark
vägen. Efter att denna avlägsnats framträdde en oregelbundet rektangulär 
mörkfärgning, orienterad i riktning sydväst-nordost och ca 3,2x1,7 m stor. 
Fyllningen bestod av gråbrun till mörkbrun humös sand. Ett drygt tiotal 
stenar, ca 0,2-0,3 m stora, var synliga i den schaktade markytan. De flesta 
fanns i den östra delen och ett mindre antal i den västra delen. I mitten av 
färgningen kunde urskiljas en ca 0,7x0,6 m stor sotig fläck innehållande 
bränd flinta och skärvsten.

En profil lades centralt över färgningen i riktning sydväst-nordost. I 
samband med rensningsarbetet tillvaratogs enstaka flintor. Sotfläcken var 
bara någon centimeter djup och ca 0,1 m ned släppte även den bruna humösa 
fyllningen över stora delar av anläggningens yta. På denna nivå framträdde 
två separata enheter, en sydöstlig och en nordvästlig med rester av sten- 
packning. Däremellan fanns ett stolphål fyllt med svart, sotig humös sand.

Grav 8, den nordöstra, avtecknade sig som en mörkbrun oval färgning , ca 
1,6x1,1 m stor och orienterad i öst-västlig riktning. Ett tandfragment hittades 
i den norra delen och strax intill kunde även upplösta benrester iakttas inom 
ett begränsat område med rödbrun, hårt packad sand. De var dåligt bevarade 
och kunde inte tillvaratas. På samma nivå, sydöst om profilen och inom en 
begränsad yta, hittades ett flintspån och bärnsten, bland annat två miniatyrer 
av dubbeleggade yxor.

Grav 9 framträdde i den västra delen som en svagt ljusbrun till grå färg
ning med rektangulär form, ca 1,65x0,9 m stor och orienterad i öst-västlig 
riktning. Färgningen, ca 0,25 m djup, var tydligast i de sydvästra och nordös
tra hörnen, där också några stenar var belägna. Den bildade en mycket diffus 
och inte helt sammanhängande ram kring ett ljusare område. I den västra 
delen fanns ett område med rödbrun, hårt packad sand, ca 0,45x0,3 m stort, i 
vilket mycket dåligt bevarade benrester påträffades.. Inga fynd påträffades.

178



Grav 8 och 9

,x Grav 8

Grav 9

(t) Tandfragment 

& Ben 

(^) Bärnsten

179



Grav 8

O 5 cm 
J

180



Grav 10

Grav 10
Graven befann sig i områdets norra centrala del, söder om ett smalt kabel- 
schakt som skar genom gravens norra del. Den framträdde först efter uppre
pad rensning av den schaktade ytan som en vag och otydlig ljusgrå färgning i 
den omgivande sanden, bärgningen var oval och kunde uppmätas till en 
storlek av ca 1,4x0,8 m och orienterad i riktning nordost-sydväst. I den 
nordöstra änden fanns en sten, ca 0,15 m stor. Rensningen skedde därefter 
försiktigt med skärslev och skiktvis på ömse sidor om en profil lagd tvärs över 
graven, bärgningen framträdde tydligare ju längre ned i sandmaterialet man 
kom, och på sina ställen, främst i den centrala delen och runtom stenen, antog 
den en starkt rödbrun kulör i skiftande nyanser. Två rundade, gråsvarta 
färgningar, ca 0,15-0,2 m stora påminnande om stolphål kunde urskiljas, dels 
i den nordvästra kantens centrala del, dels i den södra delen av gravens 
begränsning, bragment av bärnsten påträffades i anslutning till stenen i den 
nordöstra änden. Den rödbruna färgningen var ca 0,2 m djup av från den 
nivå där den först blev synlig. Bottenprofilen var skålformad och tydligt 
avgränsad.

Bärnsten
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Grav 11 och 12

Grav 11 och 12
Dessa gravar var belägna i gravfältets södra del, omedelbart norr om en 
sentida, större nedgravning. Efter schaktning och rensning avtecknade sig en 
rundoval, nordsydligt orienterad mörkfärgning, ca 2 m stor. I dess norra del 
fanns en mindre stenanhopning. I likhet med flera andra undersökta gravar 
visade sig bilden efterhand betydligt mer komplicerad än vad det första 
synintrycket förmedlade. Fortsatt försiktig rensning visade istället på två 
åtskilda anläggningar: en rund och tydligt avgränsad mörkfärgning, innefat
tande stensamlingen, och en avlång mer diffus som var drygt 2 m lång och 
ungefär 1 m bred, orienterad i riktning sydväst-nordost (grav 11). I dennas 
sydvästra ände hittades en ornerad keramikskärva.

En profil lades tvärs över gravens mitt och ned mot en närliggande anlägg
ning, som tolkades som en rundad grop, halverad av den sentida nedgrav
ningen. På ett djup av ca 0,15 m framträdde i gravens nordöstra ände en ca 
0,4-0,5 m stor gråsvart, rundad färgning med inblandning av kolpartiklar. I 
mittpartiet kunde ännu en färgning, 0,3x0,5 m stor, urskiljas men här med 
starkt rödbruna inslag. En närmare granskning visade att den innehöll små, 
närmast mikroskopiska benrester som dock var i så sönderfallande skick att 
de inte kunde tillvaratas. I den sydvästra änden fanns ytterligare en färgning, 
tydligt avgränsad och ca 0,8x0,4 m stor med orienteringsriktning nordväst
sydost. Utmed norra kanten fanns också en kraftigt rödbrun utfällning och 
benrester gick även att urskilja i denna, Minst 25 stycken bärnstenspärlor och 
amuletter hittade väl samlade tillsammans med tandemalj. Bland amuletterna 
fanns också en som avvek i jämförelse med de övriga i avseende på färg och 
bevaringsgrad. Den var svart och glänsande, utformad som en klubba och 
materialet är förmodligen jet.

Det förlängda tvärsnittet över den halverade, förmodade gropen gav ett 
förvånansvärt utfall. I denna påträffades på ett par decimeters djup bärnstens- 
amuletter och pärlor, uppskattningsvis ett tiotal, samt också tandfragment. 
Den skadade anläggningen är således en grav. Dess ursprungliga form och 
storlek inte kan avgöras. Omedelbart intill störningskanten, i direkt anslut
ning till bärnstenen och tandfragmenten, fanns tre stenar, 0,15-0,2 m stora, 
men närheten till störningen gör att det inte går att säga huruvida de befinner 
sig på sin ursprungliga plats eller om de tillhör graven överhuvudtaget. Grav
fyllningen bestod av en mörkt gråbrun, något humös sand.
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Grav 13 och 17

Grav 13 och 17
Dessa gravar uppfattades först som två gropar belägna i gravfältets södra del 
därefter omtolkade som en möjlig, sammanhängande begravningskontext. 
Efter schaktning och rensning var endast den södra delen synlig som en drygt 
meterstor rundad mörkfärgning flankerad av en härdgrop på den västra sidan. 
Ingen av dessa anläggningar uppfattades då som gravar. Vid den fortsatta 
rensningen på den närmast omgivande ytan framkom ytterligare två svagt 
brungrå färgningar strax norr om de två förmodade groparna varav en, grav 
13 och som upptäcktes senare, tycktes höra ihop med grav 17 genom ett 
sammanbindande stråk av en svag färgning. En härdgrop visade sig också 
vara nedgrävd i grav 17 vars närmare definition i detta skede fortfarande 
framstod som oklar. På ytan av härdgropen påträffades en ornerad keramik
skärva. Slagna flintor förekom ytligt på båda anläggningarna. Ett tvärsnitt 
förlädes i öst-västlig riktning över härdgropen och grav 17.

Graven, genom vilken härdgropen var nedgrävd, kunde följas till ett djup 
om drygt 0,3 m. Fyllningen bestod av gråbrun, något humös sand, men mot 
botten avtecknade sig ett tydligt rödbrunt skikt, ca 0,05 m tjockt. I detta 
påträffades fragment av en bärnstenspärla. En större yta norr om profilsnittet 
grävdes därefter skiktvis och utifrån de vaga ytobservationerna om ett möjligt 
samband kom graven nr 13, en rödbrun färgning, att integreras i den nya 
tolkningskontexten. Den var oval till formen, orienterad i öst-västlig riktning, 
ca 0,9x0,6 m stor och ca 0,05 m tjock. Av färgen att döma har en gravlägg
ning skett där och antagandet stärks också av fyndet av ett par ornerade 
keramikskärvor av neolitisk typ. Den till en början tämligen svaga färgningen 
blev allt tydligare och den rödbruna färgtonen tilltog ju längre ned vi kom.
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Grav 14

Grav 14
Graven var belägen i västra delen av undersökningsområdet och under mark
vägen. Efter rensningen uppfattades anläggningen först som ett stolphål. Det 
förmodade stolphålet undersöktes senare under fuktigare väderleksförhållan
den, och det kunde då konstateras att där fanns en större sten samt att färg- 
ningen ca 0,1 m ned ändrade karaktär. Förekomst av sten hade tidigare 
noterats främst i samband med gravanläggningar. Undersökningsmetoden 
ändrades och en större omgivande yta handrensades. I samband med detta 
arbete påträffades ett intakt kärl. Kärlet låg i gul sand ca 0,1 m öster om grav 
14 och kan inte knytas till någon annan anläggning i närheten.

Efter omrensningen framträdde graven som en otydlig färgning, ca 1,6x1,1 
m stor, som i väster skars av ett dike. Färgningen framträdde tydligast längs 
den norra och östra kanten där den bestod av mörk sand. Innanför denna 
fanns ett område med ljusare sand, som åt söder gradvis blev ljusare och svårt 
att avgränsa. Profilsnittet lades i nord-sydlig riktning. Ännu en sten, ställd på 
högkant, fanns i den västra delen. Den tydliga mörka färgningen i den norra 
och östra kanten kunde följas ned till ca 0,15 m djup. På denna nivå fram
trädde en oval färgning i anläggningens norra del bestående av gråbrun, 
humös sand, ca 1x0,4 m stor. I den nordöstra kanten observerades en rund, 
rödbrun fläck, som visade sig vara ett hårt packat sandskikt, drygt fem centi
meter tjockt.

Vid profildokumentationen framstod vissa detaljer tydligare än de hade 
gjort i plan. Graven syntes i profilen att bestå av två delar, en nedgravning i 
den norra delen fylld med gråbrun humös sand och en mörkare kant i norr 
samt det rödbruna skiktet i botten. Den södra delen, otydlig i plan, avteck
nade sig klart i profilsnittet. Där syntes den som en grop med gråbrun fyll
ning, sammanhängande med den norra delen. Graven innehöll inga fynd. Ett 
flintspån hittades i diket invid graven.
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Grav 15

Grav 15
Grav 15 var belägen i västra delen av undersökningsområdet under mark
vägen, omedelbart norr om grav 16. Närheten mellan gravarna och likheter i 
fyndmaterialet antyder ett samband utöver det rumsliga.

Efter rensning av en runtomliggande yta framträdde en oval, gråbrun 
färgning. Den mätte ca 1,5x0,75 m och var orienterad i riktning västnord- 
väst-ostsydost. I ytskiktet avtecknande en mörk ram runt ett ljusare område. 
Ett profilsnitt lades i gravens längdriktning. Formen förändrade sig under 
pågående grävning och gravdefinitionen var till en början oklar. På 0,2 m djup 
förändrades formen till en liten, oval färgning i den östra delen. Färgningen, 
tydligt avgränsad och ca 0,65x0,35 m stor, utgjordes av rödbrun, hårt packad 
sand och var orienterad i nord-sydlig riktning,. På denna nivå påträffades den 
första bärnstenspärlan. Ytterligare 28 bärnstenspärlor samt ett flertal tand
fragment mättes in och tillvaratogs inom ett begränsat område i anläggning
ens norra del. Både bärnsten och tandfragment framkom i två närliggande 
koncentrationer kring ett mindre område bestående av mycket hård och 
kompakt rödbrun sand. De flesta tandfynden var bara flisor av tandemalj. På 
ett ställe fanns dock fyra mer välbevarade kronor från kindtänder, omgivna av 
bärnstenspärlor. Tänderna låg parvis med tuggytorna mot varandra. Den 
rödbruna färgningen var ca 0,1 m tjock och framträdde i profilen som svagt 
skålformad. I profilen antyds även en uppdelning av anläggningen i en östlig 
och en västlig del. Den östra delen bestod av flammig gråbrun humös sand 
som följdes av ett skikt med rödbrun hårt packad sand. Den västra delen 
bestod av gråbrun till mörkbrun humös sand.
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Grav 16

Grav 16
Grav 16 var belägen omedelbart söder om grav 15 och täcktes delvis av 
markvägen. Trots noggrann rensning i samband med schaktningen uppmärk
sammades inte denna anläggning förrän ytan handrensades återigen och då 
signalerad genom fyndet av en stor ornerad keramikskärva. Den härrörde 
från ett till stora delar bevarat kärl, som låg i den västra delen av en mycket 
otydlig och oregelbunden mörkfärgning, ca 2,3x1,2 m stor, orienterad i 
riktning nordost-sydväst. Det norra hörnet av anläggningen var svårt att 
avgränsa från grav 15, eftersom anläggningarna där snarast tycktes flyta 
samman. Fyllningen varierade mellan brun humös sand med partier av svagt 
humös, gråbrun sand, men även med inslag av ljusare sand. I anläggningens 
västra kant dokumenterades en stolphålsliknande färgning, ca 0,25x0,2 m 
stor .

Kärlet låg på sidan med mynningen riktad åt norr. Botten och stora delar 
av både buk- och mynningspartier var bevarade. Direkt framför kärlets 
mynning framkom två bärnstenspärlor och fortsatt rensning framkom ytterli
gare 17 bärnstensamuletter, varav flera var hela och i gott skick. Samtliga 
amuletter hittades inom en yta av ca 0,3x0,3 m. Fyra av dessa låg liggande i 
rad tätt intill varandra med hålen åt samma håll. Förutom miniatyrer av 
klubbor och dubbeleggade yxor fanns också runda skivor och andra yxlik- 
nande former. I anslutning till bärnstenen fanns tandfragment Dessa utgjor
des huvudsakligen av mycket små fragment av tandemalj. Ca 0,3 m väster om 
kärlet tillvaratogs även två små flintspån på samma nivå som bärnstenspärlo- 
rna och tandfragmenten.

Den relativt tydliga mörkfärgningen i anläggningens västra del, omfattande 
det fyndförande området kring kärlet, kunde endast följas några centimeter 
ned. Därefter ersattes den mörkare humösa färgningen gradvis av ljusare gul 
sand. I den östra delen kunde en vag färgning däremot följas ned till ett djup 
av ca 0,2 m. I denna del av graven påträffades inga fynd.
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Den neolitiska keramiken
Av Anna Lagergren-Olsson

Inledning
Nio av de 17 gravarna på gravfältet i Borgeby innehåller dekorerad keramik 
(kärlet i anslutning till grav 14 medräknat). Tolkar man materialet i gropen 
intill grav 6 och störningen intill grav 4 som tillhörande gravläggningarna blir 
antalet gravar med ornerad keramik elva.

Keramiken från gravarna kan, så när som på ett fragment, kopplas till 
TRB (trattbägarkultur). Traditionellt har man använt sig av den danska 
kronologin vid datering av mellanneolitiskt TRB-material. Mellanneolitikum 
delas då in i fem perioder, MNI-V, definierade utifrån keramik från fem 
danska fyndlokaler. Det har dock visat sig att den danska kronologin inte är 
direkt överförbar på skånska material.

I samband med en bearbetning av ett omfattande keramikmaterial från 
TRB-boplatser i ett område ca 1 mil norr om gravfältet, har en alternativ 
gruppering av TRB-keramiken med kronologisk relevans för Skåne föreslagits 
(Lagergren-Olsson i tryck). Grupperingen utgår från dekor och delar in den 
tidig- och mellanneolitiska TRB-keramiken i tre huvudperioder, äldre, meller
sta och yngre TRB. Indelningen är utformad för fragmentariska boplats
material men kan, i sina huvuddrag, appliceras även på gravmaterial.

Vissa dekortyper och orneringstekniker har i detta och tidigare samman
hang (Svensson 1986) visat sig vara av större kronologisk betydelse. En av 
dessa dekortyper benämns ”gropornering”. Orneringen utgörs av enskilda 
intryck i rad runt kärlet, vinkelrät eller snett in i godset, oftast utförda med ett 
tvärt avbrutet redskap (pinne, ben e.d.). Gropornamentiken är mycket karak
täristisk i sin utformning och är kopplad till de något större och grövre kärl 
som förekommer i boplatsmaterial. Skillnaden mellan ”gropornering” och 
andra typer av rader av intryck kan beskrivas som: Gropornering är en dekor 
där upplevelsen av dekoren utgörs av enskilda gropar som bildar en rad och



”rader av intryck” som en dekor där raden i sig är huvudelementet och 
groparna/intrycken fungerar som byggstenar.

Dateringen av keramiken från gravarna i Borgeby utgår från grupperingen 
av TRB-keramiken i äldre, mellersta och yngre TRB. I de fall större delar av 
speciella kärltyper finns bevarade, vilka kan ges en snävare datering enligt det 
danska systemet, anges också de traditionella periodbeteckningarna.

Keramiken i gravarna
Grav 1
Keramikmaterialet i grav 1 omfattar delar av omkring 15 deponerade kärl 
(minst 12 och sannolikt inte överstigande 20). Materialet kan på bas av en 
hög andel bukstrecksornering och vinkellinjer samt frånvaron av traditionell 
tandstämplad TRB-ornering dateras till mellersta TRB. Ett fragment har 
gropornering i form av raka intryck vid mynningen, vilket också är karaktä
ristiskt för mellersta TRB. Ornering utförd i tandstämpelteknik förekommer 
på ett fragment. Tandstämpelns karaktär i kombination med det tunna, 
finmagrade godset gör att fragmentet närmare ansluter till SYK- än TRB- 
tradition.

Keramikmaterialet i grav 1 har en hög dekoreringsgrad; 40% (beräknat på 
antal fragment). Andelen dekorerad keramik i två boplatsmaterial med mot
svarande andel bukstrecksornamentik på Dagstorpslokalen, ca 1 mil norr om 
Borgebygravfältet, är 9 respektive 14 %. I graven och en intilliggande grop, 
A2162, påträffades fragment som sannolikt tillhör samma kärl.

Grav 2
I norra delen av grav 2 var ett litet hängkärl deponerat, nedställt i ett ur
sprungligen helt skick. Kärlet är 9 cm högt och har en mynningsdiameter på 
knappt 10 cm. Halsen är rak och skuldran markerad. Mynningen har varit 
försedd med fyra stycken, parvis placerade hål på motsatta sidor av kärlet. 
Mynningen och skuldran är dekorerad med dubbla rader småintryck, place
rade i blixtlåsordning. Orneringen på halsen består av vertikala band i tand
stämpelteknik med kantornering i form av små intryck. Dekoren pekar på en 
datering till yngre TRB. Hängkärl förekommer i olika former under hela 
MNA och även under TN. Små hängkärl med hål finns i materialet från 
gånggriften i V. Hoby (Forssander 1936, s. 251). En formmässig parallell till 
kärlet finns i materialet från megalitgraven Storegård i Barsebäcks socken 
(Hansen 1930, s. 206 och 208). I graven påträffades också ett linjeornerat 
fragment från ett annat kärl.
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Från grav 3 föreligger fragment av två kärl. Det ena fragmentet utgörs av en 
plan ”utfälld” mynning med ut- och insidesornering bl.a. i form av hängande, 
stående och liggande smala trianglar i tandstämpelteknik. Hängande trianglar 
fyllda med små intryck eller tandstämpel förekommer under yngre TRB. 
Fragmentet härrör troligen från en brämbägare; en specifikt skånsk kärlform 
som förekommer framförallt under förra delen av yngre TRB, MNAII-III. Ett 
fragment av samma kärl förekommer också i en närliggande grop, A8725. En 
mindre skärva från graven är dekorerad med en vinkellinje.

Grav 4
I grav 4 påträffades fragment av 2-3 kärl. Inget av fragmenten har dekor. 
Fyndkontexten är något osäker på grund av sentida störningar i marken. Ett 
mynningsfragment i en störning i anslutning till grav 4 är dekorerat med en 
rad snedställda gropar. Denna dekortyp förekommer under yngre TRB.

Grav 5
Keramikmaterialet från grav 5 omfattar fragment av 2-3 kärl. Ett kärl har 
varit av mer öppen typ och ornerat på in- och utsidan med linjer och vinkel
linjer i tandstämpelteknik. Vinkellinjer utförda i tandstämpelteknik är karak
täristiskt för västskånska material (Hårdh 1986, s. 28) och förekommer under 
yngre TRB.

Grav 6
I anslutning till gravens nordvästra ände fanns en grop, A8779.1 gropen 
hittades två kärlfragment, båda ornerade. De utgör skulderbitar och härrör 
troligen från bikoniska kärl med ungefär samma storlek och form. Ett av 
fragmenten är ornerat med romber, vinkellinjer och linjer i tandstämpelteknik 
och det andra med vinkelband och band utförda i linjeteknik. Kärlen kan 
dateras till yngre TRB.

Grav 7
Två kärlfragment föreligger från grav 7. Ett är ornerat med tandstämpel, 
eventuellt i schackbrädemönster, vanligast under förra delen av yngre TRB, 
MNAII-III.

Grav 11
Ett av de två keramikfragmenten från grav 11 är ornerat. Dekoren utgörs av 
band och vinkellinje i tandstämpelteknik, vilket ger en datering till yngre 
TRB.

Grav 3



Grav 13
I grav 13 påträffades fragment av ett ornerat kärl. Dekoren utgörs av verti
kala linjer utförda med avlånga intryck samt rader av halvmånformiga intryck 
och kan inte dateras närmare än till mellanneolitisk TRB.

Grav 14
Intill grav 14 påträffades ett mindre kärl med kort, svagt utsvängd hals/ 
mynningsparti, något markerad skuldra samt rundad buk och med plan 
botten. Kärlet är 8 cm högt och har en mynningsdiameter på knappt 10 cm. 
Orneringen består av tre horisontella rader med bågformiga intryck, varav två 
rader återfinns på halsen/mynningen och en strax under skuldran. Dekortypen 
förekommer i TRB-sammanhang under hela MNA, men placeringen av en rad 
direkt under skuldran är ovanlig. Kärlformen är också svår att direkt parallel- 
lisera med de vanliga TRB-formerna. Storleken på kärlet ansluter däremot till 
de två övriga kärlen på platsen som bevarats till större delar. ”Miniatyrkärl” 
av motsvarande format förekommer även i megalitgravssammanhang.

Grav 16
I grav 16 påträffades en liten trattbägare i anslutning till en koncentration av 
bärnstenspärlor. Kärlets höjd är 9 cm och mynningsdiametern 12,5 cm. Botten 
är plan med en diameter på 3 cm. Mynningens/halsens utsida är dekorerad 
med schackbrädemönster, utfört i tandstämpelteknik. Schackbrädeornamentik 
förekommer i Sydsverige och på Bornholm, men endast i ett fåtal fall i Dan
mark. Dekoren är, som på gravkärlet, ofta utförd i tandstämpelteknik och 
förekommer på olika typer av kärl. Buken är dekorerad med vertikala band i 
tandstämpelteknik med kantornering i form av små intryck. Dekoren på 
kärlet är av en typ som är vanlig i de skånska megalitgravarna. Ett kärl med 
liknande form och storlek är påträffat i megalitgraven i Hög (Hårdh 1990, s. 
31, fig. 8:12). Kärlet i grav 16 kan dateras till yngre TRB, sannolikt den förra 
delen, MNAII-III.

Sammanfattning
Med utgångspunkt från keramikmaterialet kan man alltså på platsen ana två 
faser av gravläggningar med delvis olika gravskick. Den äldsta graven som 
med ledning av keramiken kan dateras till mellersta TRB (grav 1) skiljer sig 
från de övriga genom det stora antalet deponerade kärl, men väl att märka 
inte hela utan endast i form av förmodligen utvalda fragment. Utanför mega
litgravar i Skåne såväl som Danmark är ofta stora mängder keramik/kärl
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deponerade. Det är dock svårt att avgöra om dessa härrör från flera tillfällen 
av deponeringar av enskilda eller ett fåtal kärl eller om materialansamlingarna 
är resultat av att många kärl ställts dit vid färre tillfällen (Andersen 2000).

De yngre gravarna, som kan datras till yngre TRB, innehåller var och en 
bara ett fåtal kärl, vanligen mellan 1 och 3. Detta skick påminner mer om 
SYK. I gravarna på ett av de få mellanneolitiska flatmarksgravfälten i Dan
mark, Vindinge på Själland, daterat till MNAII (Lund Hansen 1974) är ett 
större antal kärl deponerade i än i de yngre gravarna i Borgeby.

De kärl som bevarats till större delar (från gravfältets yngre fas) har, som 
nämnts ovan, paralleller i megalitgravskeramik. Ytterst få boplatsmaterial 
från yngre TRB är dock kända i Skåne och jämförelsematerialet är således 
begränsat. På Dagstorpslokalen, ca 1 mil norr om Borgebygravfältet, har en 
boplats daterad till yngre TRB undersökts (Lagergren-Olsson & Linderoth 
2000). Vid genomgång av materialet från boplatsen har det visat sig att de 
flesta av de kärlformer och dekortyper som förekommer i megalitgravar också 
finns representerade på boplatsen (Lagergren-Olsson, i tryck). Det som skiljer 
boplats- och gravkeramiken är att man på boplatsen också har de grövre, ofta 
gropornerade kärlen, vilka nästan helt saknas i megalitgravarna. Ornerings- 
graden är också avsevärt lägre på boplatsen än i megalitgravsmaterialen.

Från gravarna på Borgebygravfältet finns endast ett gropornerat fragment, 
från den äldsta graven (grav 1), en låg andel av den dekorerade keramiken 
jämfört med boplatsmaterialet från Dagstorp, där gropornerad keramik 
uppgår till drygt hälften av skärvorna (Lagergren-Olsson, i tryck). Ornerings- 
graden uttryckt i andel av det totala antalet fragment i gravarna är också hög, 
mellan 30 och 35%. Motsvarande andel på boplatsen i Dagstorp är 4 %.

I dessa avseenden har keramiken från gravarna i Borgeby större likhet med 
megalitgravsmaterial än med boplatsmaterial i Västskåne.
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Osteologisk analys
Av Caroline Arcini

I gravarna från Borgeby endast tunna sköra fragment av tandkronor. Ålders- 
bedömningen grundar sig därför endast på tandkronans storlek samt att 
tanden saknar tecken på att den varit i ocklusion.

Grav 1 (nordöstra delen)
Fragment av en molar nr 2 i överkäken, 1 premolar i underkäken. Ingen av 
tänderna har varit i ocklusion. Ålder bedöms till 7-11 år.

Grav 1 (sydvästra delen)
Fragment av molarer - tunna emaljflagor. Någon närmare åldersbedömning 
är inte möjlig.

Grav 2
En hel emaljkrona av en första molar i underkäken. Tanden har inte varit i 
ocklusion och individen bedöms ha varit i en ålder av 3-6 år.

Grav 3
Fragment av en kindtand underkäken . Det går inte att avgöra vilken av 
molarerna det är varför individens ålder bedöms till 3-18 år.

Grav 4
Tre premolarer varav två från underkäke och en från överkäke. Det finns 
inget som indikerar att tänderna varit i ocklusion. Troligt är att tänderna inte 
varit frambrutna vilket ger en ungefärlig ålder på 5 år ±16 mån.

Grav 7
Identifierade emaljkronor är 1 hörntand och en premolar i underkäken. 
Tänderna har inte varit i ocklusion. Bedömningen blir att individen var i 
åldern 7-1 lår.
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Grav 8
Identifierade fragment av en kindtand. Tanden har varit i occlusion. Det går 
dock inte att avgöra vilken av molarerna det är varför individens bedöms till 
3-18 år.

Grav 11
Fragment av en kindtand underkäken . Det går inte att avgöra vilken av 
molarerna det är varför individens ålder bedöms till 3-18 år.

Grav 12
Emalj fragment av en molar. Inget tecken på ocklusion och höjden på kronan 
indikerar att individen varit minst tre år. Det har inte varit möjligt att avgöra 
vilken av de tre kindtänderna fragmentet kommer ifrån. Aldersbedömningen 
blir därför 3-18 år.

Grav 15
Fragment av tandkronor från andra premolaren i underkäken, två 
förstamolarer och två andramolarer i underkäken samt 1 molar i överkäken. 
Inte heller på dessa finns det tecken på ocklusion vilket indikerar en ålder av 6 
år ±24 mån.

Grav 16
Kronan av en framtand i överkäken. Tandens form indikerar att det är en 
permanent tand. Inga tecken på ocklusion. Om tanden inte varit frambruten 
ger det en ålder på 4-5 år.

Grav Ålder

1 NÖ hörnet 7-11 år

2 3-6 år

3 3-18 år

4 5 år ±16 mån

7 7-1 lår

11 3-18 år

12 3-18 år

15 6 år ±24 mån

16 4-5 år
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Summary

A total of 17 seemingly unmarked graves closely gathered in a partly 
destroyed cemetery from the Middle Neolithic period (MNA) has been 
brought to light by excavations undertaken as a consequence of a small road
building project in south-west Scania. The place is located close to the beach 
ridge east of the outlet of the river Lödde å, flowing out and mixing with the 
salt water in the sound between Denmark and Sweden. The ridge formations, 
still clearly visible at some undisturbed places, stretch along the shoreline 
from the eroding coast in the south to the northern bay lands of Scania. The 
shore displacement in the period fluctuated, but reached a measured maxi
mum level at 5 metres around 3000 BC, although the absolute datings are 
somewhat uncertain in some respects depending on regional differences.

This region, densely occupied throughout prehistory, shows a complex 
picture when one look at a map supplemented with information in the register 
of ancient monuments and other not so distinct remains combined with results 
of recent investigations. The site in question had previously been noticed as a 
settlement primarily from later parts of the Stone Age, a preliminary 
judgement based only on the character of flint artefacts found in the heavily 
ploughed surface. There are many locations classified in this way in the region 
which have turned out to contain a much longer cultural history reaching far 
beyond what was expected. The Iron Age and Bronze Age are present in 
whole of the vicinity, as shown by small rescue investigations. This is also 
evident from visible monuments, megaliths and Bronze Age barrows still 
preserved and functioning as memorials and landmarks in spite of the 
destructive activities of recent intensive agriculture.

However, the excavated site proved to be much more than what first 
caught the eye. There was debris from production and small tools used in 
daily economic activities, indicating a small temporary settlement. Features 
that seemed to be ordinary pits or hearths contained decorated pottery, and 
amber beads turned out to indicate the site of graves. The hypothesis of an 
ordinary Stone Age site had consequently to be given up at an early stage in 
the investigation process. The graves were extremely hard to distinguish in the 
sand. Natural formation processes over thousands of years, involving
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movement of sand by wind, rain and later disturbance an intensive cultivation 
of the earth, made the stratigraphy hard to read and interpret. The amber was 
the strongest indicator for the definition of a single feature as constituting a 
grave in combination with a reddish-brown colouring in the bottom soil. 
Fragments of teeth, sherds of pottery, and in some cases also flint-flakes, were 
also commonly found together with the amber beads. The first visible forms of 
the graves were elusive, changing in form throughout the excavation. Under 
the same dark-coloured cover, positioned for example in a straight east-west 
direction, two separate graves oriented in the opposite direction were often 
hidden.

The double structures outlined in the formation and positioning of the 
graves, together with the symbolic representation of double-edged axes and 
maces formed as miniatures in amber, caught our immediate attention already 
in the field situation. Further studies showed that these types of tools or 
implements in full scale made of stone are strongly associated with the Pitted 
Ware culture, most frequent in eastern parts of Sweden but also occurring in 
north-east and north-west Scania at river estuaries and bays. To a lesser extent 
miniatures can also be found in graves and settlement contexts. The discussion 
has for a long time focused on whether we can talk about two separate 
cultures using different resources in the use of landscape, immigration of 
foreign people or two aspects of one and the same culture. I suggest that 
constructed binary dichotomies are not a fruitful way to reach an understan
ding of the differences - flint-knapping techniques, decoration and form of 
pottery and ideologies - as far as we can read them in material remains. The 
symbolic language inherent in the material, the primary medium for 
communication in non-literate cultures, can be interpreted as an expression of 
a wish for a symbiotic and peaceful relationship between different attitudes to 
perceiving and using the landscape and its resources. Constructed ideas of 
order from a Western viewpoint of separate people, culture groupings based 
on different styles of tools or ornaments, do not automatically lead to further 
understanding of or deeper insight into the mentality of the extremely 
complex societies of the Middle Neolithic.

Looking at the cemetery in a broader cultural perspective may give some 
hints of the complicated economic and political geography in the coastland 
and at the river outlets during the early Middle Neolithic. If we look at the 
distribution of megaliths on either side of the river Lödde å, there is a notable 
dominance of monuments clustered on the northern side. “Central places” are 
represented on both sides of the river, although the datings are divergent and 
not clear enough to allow us draw further conclusions about centres moving
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over the landscape through time. The common denominator is the choice of 
site near flowing water, but the chronology is still uncertain, and so is the 
ascription to certain forms of culture, ethnicity and economy. In the registered 
finds we can see a clear dominance of the Late Neolithic south of the river, 
while to the north the megaliths and artefacts form a chronological picture 
pointing to earlier periods. I think that this viewpoint is simplified and highly 
biased. The monuments have long fascinated researchers, and the finds of 
exclusive materials, stone tools and elaborate pottery draw the focus from the 
plains surrounding them. Unmarked graves are hard to find in deep-ploughed 
soils. Sometimes, however, the most unexpected results are brought to light 
when rescue excavations are undertaken in places where only “simple” 
settlement remains, peripheral to the monuments of the “elite” are expected. 
The concluding remark is that we shall not take for granted culture groupings 
based on diversity in material, the use of land to further the ambitions of a 
ruling class or spectacular finds as a sign of a simple hierarchical order. 
Alternative ways of living and a free choice of how to use resources, treating 
the dead and forming attitudes to ancestral origins and their importance for 
the reproduction of social life, are in my view meaning a better way to reach 
some sort of understanding than to dividing or classifying for its own sake.
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Bärnstensbarnen levde i sydvästra Skåne för ungefär 5000 år 
sedan. De fick av någon anledning aldrig uppnå vuxen ålder 
och begravdes två och två på en sandig platå nära det nutida 
villasamhället Bjärred. Deras gravgåvor bestod bl.a. av rika 
uppsättningar av bärnstensamuletter och bärnstenspärlor och 
de representerar det första kända flatmarksgravfältet från 
mellanneolitisk tid i Sverige. De mötte oss vid en arkeologisk 
undersökning i drivande sand under tjugohundratalets första 
höst. Då gavs inblickar i en längesedan svunnen föreställnings
värld, med ett tvillingmotiv, som skulle kunna kopplas till några 
av den gamla världens allra äldsta kända myter. Bärnstensbarnen 
kommer från en annorlunda kultur än vår - och ändå tycker vi 
oss känna igen dem.


