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Förord

En torr och varm sensommar och höst 2003 slutundersöktes fem forn- 
lämningar, två nära vägkrysset vid Värmlandsbro utanför Strömstad och 
tre lite längre norrut nära Dynekilen. Det var inte många droppar regn, 
som föll under den perioden och det enda som störde undersökningarna 
var den tidiga frost, som kom i mitten på oktober. Då var vi ändå nästan 
färdiga. När vi packade in och reste därifrån, kunde vi konstatera att det 
varit undersökningar med intressanta resultat.

Såväl undersökningarna som boken har gjorts i samarbete mellan Bohus
läns museum och Riksantikvarieämbetet, UV Väst. I arbetsstyrkan i falt har 
även arkeologer från Lödöse Museum ingått. Vi som var med har uppskat
tat samarbetet väldigt mycket och har haft en trivsam och intressant tid i 
norra Bohuslän.

Vägverket, Region Väst har varit beställare och vi tackar för ett gott sa
marbete med både Vägverket och deras konsulter.
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Vistelser vid vatten - två artiklar 
om kokgropar och fyra om 
gropkeramiska fyndplatser

Inledning

Den här skriften presenterar vetenskapliga resultat av de arkeologiska un
dersökningarna längs sträckan Värmlandsbro—Högdal av E6 i Bohuslän. 
En sträcka som denna är inget vetenskapligt tema och vi bestämmer hel
ler inte exakt vad, som kommer fram vid undersökningarna även om vi 
har viss förkunskap om det. Det ligger i uppdragsarkeologins villkor att ta 
hand om och vetenskapligt bearbeta det vi träffar på vare sig det är känt 
innan eller överraskningar. Det kan ibland bli väldigt disparata kunskaps
fragment. Vi har dock haft möjligheten och turen att kunna samlas kring 
de två temana kokgropar och gropkeramisk kultur, utifrån de undersök
ningar vi gjorde och de resultat vi fick. De sex artiklarna i denna bok är 
var och en bitar i kunskapspusslet i respektive tema. Det är en samling av 
många människors tankar, vilket alltid ger en bredare och mer mångfacet
terad kunskap. Här finns således ingen sammanfattande syntes eller några 
slutgiltiga svar, utan bara nya inlägg i diskussionen. Det är också så vi ser 
vetenskapen och kunskapsuppbyggnaden - en ständigt pågående process, 
där små bitar av ny kunskap läggs till och föråldrade tas bort. Vi lär aldrig 
nå fram till en fullständig kunskap, men vi utvecklar ständigt bilden av 
förhistoriska samhällen.

Inom uppdragsarkeologin består den viktigaste nya kunskapen inte all
tid av en förändrad samhällsanalys eller liknande. Den kan lika gärna vara 
en beskrivning av ett nytt slags redskap, en sammanställning av en anlägg
ningstyp eller en ny typ av analys av ett känt material. Det finns många 
nivåer i forskningsarbetet och det krävs många steg för att nå fram till ny 
kunskap om äldre tiders samhällen. Artiklarna i denna bok befinner sig på 
olika steg i denna kunskapsprocess.

Ehuru blandat och kanske spretigt har vi ändå beslutat att publicera de 
sex artiklarna i en och samma bok. De båda temana har dock det gemensamt 
att havet eller andra vatten haft en avgörande betydelse för var människor

Två artiklar om kokgropar och fyra om gropkeramiska fyndplatser J



fetrand:*;

i 31^skeką
agnet v—i
Sör-YttenfHalle- 

■ strand.

årmgeff'
28 BgalserikCS,

ilomsholm
' ÄHoppare~„JE 
,X [i berget W C 

: Varir-inrijsDr.WUi,.innerötd'
jslörrkärr,-

Mail by.

ErlahdseröÖ;

Strömstad Hjälmste
jQjsRäSb»L

Drivnas
t FiSfcehamt

jHåikedalen
Backelid

Karhólmen
xHallekindi»vi ■ A..X $} Kollekind

■-J Daftö- fGrålöS-
N Öddö Xholmen, ^8tt!^j^Rplkesta?

Daftön,
v T rappekasv' 

■"X^vJjuverödBjälveröd

■Oxtorp>'•- : y-Tångéh. 

Gulinas 34
Femstena
berg

Buvällptbrsnll Kampetbrp
jYttre Buar'

.Skärbo
'Hedäogen luskeröd

4M ■ wp
MTJXS „«'Spärre- 
jUZ’H.T* bäck '

»Skee161
%odco>^

kF,eÉ^no'

Väf .iP-lt—ZXéarrevik 'nnojm&d. <• \ 5>,
\ i?: o -■' /' fTe>Knarrevik f.

f; V(
U 724

Nibeh

Fig. 2. Utsnitt ur Blå kartan, blad 91 Strömstad, med platsen fór undersökningarna mark

erade. Skala 1:100 000. Godkändfrån sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 

2007-07-10. Dnr 601-2007/1314.



vistats under gropkeramisk tid och även för var man lagt sina kokgrops- 
lokaler. Det finns också en geografisk samhörighet i det att alla undersök- 
ningslokalerna ligger i närheten av Strömstad i norra Bohuslän. Vi avslutar 
härmed vår del av projektet E6, Värmlandsbro-Hogdal.

Introduktion till temana

Fenomenet kokgropar
Begreppet kokgrop introducerades redan 1906 av Sophus Müller, då han i 
en artikel som omfattade järnålderns boplatsfynd omnämner kokgrop som 
en möjlig funktionell beskrivning av de gropar, som kunde påträffas på 
boplatser. Begreppet kokgrop har därefter kommit att användas konsekvent 
som en beskrivning av gropar fyllda med eldsprängd sten. Med tiden har 
olika tolkningsmodeller kommit att appliceras på dessa gropar och olika 
experiment och analyser har utförts, dock utan att någon enhetlig förklaring 
funnit allmänt gehör. Problemet har varit att innehållet i groparna visat sig 
vara osedvanligt anonymt, vilket för många forskare upplevts som frustre- 
rande. Som namnet antyder har groparna kopplats samman med matlag
ning och inspiration till denna tolkning har hämtats från antropologiska 
exempel. Vad som talar emot en sådan tolkning är att kokgroparna borde 
vara betydligt mer frekvent förekommande på de förhistoriska boplatserna, 
än vad som är fallet, om de har använts för vardaglig matlagning. Exempel 
på andra tolkningar som föreslagits har varit torkning av matvaror som säd 
och kött, någon funktion i samband med hantverk, som bastu eller som 
territoriell markör.

Ytterligare ett begrepp, kokgropsfält, kom att introduceras i början av 
1990-talet av Raymond Törn som en benämning på ’en ansamlingar kokgro
par utan synbar koppling till ordinära boplatsaktiviteter’. Han var i sin tur 
inspirerad av danska och tyska forskare som Henrik Thrane och S. Heidelk- 
Schacht. I likhet med Heidelk-Schacht tyckte sig Törn se ett mer eller mind
re ordnat mönster i det sätt på vilket dessa eldstäder formerade sig.

I dessa sammanhang fördes diskussionen kring tolkningen av dessa fält 
in på olika kultiska aktiviteter även om hantverksproduktion och tillred
ning av födoämnen fortfarande fanns med i bilden. Rituella storslagna fest
måltider har föreslagits och i förbindelse med gravar har dessa förklarats
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som en del av en gravritual. En närbesläktad tolkning i form av offerkult, 
där djur och kanske även människor ska har offrats i en förfäderskult finns 
också med i diskussionen.

Sammanfattningsvis förekommer kokgropsfält i ett bälte från norra 
Tyskland upp till Mälarområdet och snett upp mot Trøndelag i Norge. De 
förekommer från äldre bronsålder till järnålderns äldre del med en viss ten
dens att bli yngre ju längre norrut man kommer. De är i allmänhet fynd- 
fattiga och de fynd som i vissa fall förekommer är svåra att med säkerhet 
knyta till bruket av groparna.

I föreliggande publikation är det två artiklar som specifikt kommer att 
beröra kokgropsfenomenet. I den ständiga diskussionen kring kokgropar
nas funktion/-er har vi här valt att studera landskapsrummets och tillika 
deras kulturhistoriska kontexts betydelse för tolkningen. Vi har ställt oss 
frågorna: i vilka samhälliga sammanhang har kokgroparna haft sin funktion 
och vilka skeenden i bruket av dem är möjliga att studera på en specifik 
kokgropslokal i Bohuslän.

Gropkeramisk kultur i Västsverige
Forskning kring västsvensk neolitikum har främst behandlat enskilda 
fenomen, till exempel keramikstudier, megalitgravar, bosättningsstruk- 
turer och även frågor om kulturdualism. Till skillnad från bland annat 
Mellansverige har diskussionen kring de neolitiska kulturgrupperna varit 
begränsad. De senaste översikterna kan sägas vara Bengt Nordqvists artiklar 
i Riksantikvarieämbetets publikation Regionalt och interregionalt från 1997 
och Anders Strinnholms bok Bland sälj ägare och fårfarmare (2001).

Västsvensk gropkeramisk kultur har inte diskuterats i någon större ut
sträckning. Det torde finnas flera skäl till detta, men två är i alla fall att an
talet undersökta boplatser är relativt få och att de inte är särskilt välbevarade. 
Generellt för stenåldern i hela Västsverige gäller också att bebyggelseläm
ningar i stort sett saknas. Detsamma gäller gravar frånsett de megalitgra
var, som kronologiskt sett uppförts under en mycket begränsad tidsperiod, 
nämligen mellanneolitikums första del. I avsaknad av bebyggelselämningar 
och gravar har diskussionen koncentrerats på fyndmaterialet, det vill säga 
keramik och flinta.
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Det råder stor osäkerhet kring vilken typ av ekonomi, som var rådande inom 
gropkeramiks kultur, eftersom organiskt material är sällsynt och botaniska 
analyser få till antalet. Boplatserna koncentreras till kusten, men ytterst få är 
undersökta i Bohusläns inland. Det är därför osäkert om man både utnyttjat 
inlandsboplatser och kustboplatser och hur eventuella relationer mellan de 
båda sett ut. Diskussionen försvåras ytterligare av att Västsverige förefaller 
ha varit ett tämligen heterogent område med influenser från skilda håll och 
där traditioner tagit sig lite olika uttryck i olika delar av området.

En typ av boplatser, som spelat stor roll i diskussionen, är de mellanneo- 
litiska kökkenmöddingarna. De är en typisk västsvensk företeelse och har 
ännu så länge bara hittats i de norra delarna av Bohuslän. Antalet boplatser 
med kökkenmöddingar var fram till helt nyligen bara tre stycken, vilka alla 
hittats tidigt i historien. Det var därför uppseendeväckande när man 2003 
hittade ännu en. Kökkenmöddingarna är viktiga, eftersom de är de enda 
platser där ben i någon större utsträckning bevarats.

Den krokiga vägen till ny kunskap

Boken innehåller alltså sex artiklar uppdelade på två delar. Del 1 omfattar 
två artiklar, som tar sin utgångspunkt i lokalerna med kokgropar (Högdal 
443 och Skee 1593). Del 2 omfattar fyra artiklar. Två av dessa baseras på 
lokalerna med gropkeramiskt material (Högdal 444, 445 och Skee 1598). 
De två sista artiklarna behandlar kökkenmöddingen vid Sandhem, som 
också den är gropkeramisk. Den platsen förundersöktes i samband med att 
järnvägen skulle flyttas vid infarten till Strömstad, men lokalen blev aldrig 
slutundersökt. Vid förundersökningen kom dock mycket ovanligt och in
tressant material fram och platsen har dessutom tidsmässigt samband med 
ovan nämnda gropkeramiska platser.

Vad har vi då fått fram för kunskap? Jo, en del förväntad och en del ny. 
Den förväntade boplatsen Skee 1593 gav oss, förutom boplatslämningar från 
flera perioder, tio stora kokgropar på rad och en underlig cirkelformad struk
tur. Det vi trodde var en härd på den lilla lokalen Högdal 443 var också en 
kokgrop, men i ett helt annat läge och av ett annat slag än de på Skee 1593.

Två artiklar om kokgropar och fyra om gropkeramiska fyndplatser II



Genom fokuseringen på kokgropar har vi kommit lite framåt genom insam
ling av material, jämförelse med en annan anläggningstyp och diskussioner 
kring tolkning och sammanhang. Den kultiska sidan uppmärksammas mer 
nu än tidigare, vilket väl kan ses som en tanke i tiden.
Det var annars inte kokgropar vi var inställda på att arbeta med, varken 
på Högdal 443 eller Skee 1593. Den enda lilla anläggningen på Högdal 443 
var tolkad som en härd och den hade vi tänkt sätta in i en diskussion om
kring utnyttjandet av utmarken under perioden yngre bronsålder — äldre 
järnålder. När den presumtiva härden visade sig vara en kokgrop, för
ändrades forskningsinriktningen och blev nästan än mer spännande. 
Speciellt förbryllade framstod den lilla ensamma kokgropen i jämförelse 
de tio stora kokgroparna på rad på Skee 1593.

Skee 1593 sågs som enbart en boplats med dateringar till romersk järn
ålder och sen medeltid från förundersökningen. Möjligen borde vi ha 
reagerat starkare på fyndfattigdomen. I förundersökningstexten står: ”An
märkningsvärt är att det inte observerades några fynd i samband med gräv
ningen. Detta trots de relativt goda förutsättningarna som sandiga lager 
utgör.” (Claesson & Lönn 2003:35). Boplatser i gemen brukar inte vara så 
fyndtomma. Likaså kunde vi bättre ha uppmärksammat områdena med kol 
och sot och även skörbränd sten, som nämns i utredningsrapporten och 
förundersökningsrapporten (Petersson & Hernek. 2001:29 och Claesson 
& Lönn 2003:35). Men, då visste vi inte så mycket om kokgropar och kok- 
gropslokaler, som vi gör nu.

På lokalerna Hodal 444 och 445 klättrade vi upp och ner i branta backar 
på Liskekasberget och plockade flinta i mängder, men några hus- eller hydd- 
lämningar hittade vi inte. De stående frågorna var: Bodde de här? Varför låg 
all flinta i dessa branta backar? Även vid lokalen Skee 1598 vid norra infarten 
till Strömstad grävdes flinta och även lite keramik fram. Bland diskussions
ämnena här fanns kunskapspotentialen i flintavslagen och flintslagningstek- 
niken och eventuella samband med kökkenmöddingen, som hittats något 
år tidigare vid Sandhem vid Strömstads södra infart.

Kunskapen om den gropkeramiska kulturen och mellanneolitikum har 
tagit flera steg framåt genom dessa fyra artiklar. Den starkt sluttande och 
steniga marken på Högdal 444 och 445 förbryllade, men uppenbarligen
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var närheten till den absoluta strandzonen viktigare än att hitta plan mark. 
Sluttningar och små avsatser har dugt bra att vara på.

Flintmaterialet och hur det identifierar olika grupper under stenålder är 
en ständigt pågående diskussion och, kan man säga, en grundbult i sten- 
åldersforskningen. Här gäller det den neolitiska, gropkeramiska kulturen 
och några av dess artefakter. Eller är de inte det?

Kökkenmöddingar är mycket ovanliga lämningar och bara upptäck
ten av en är sensationellt. Leif Jonsson skriver i sin artikel i denna bok: 
”1 Danmark har kökkenmöddingarna förblivit föremål för intensiva un
dersökningar. Nya metoder har utvecklats och prövats i analyserna. Man 
har eftersträvat att befinna sig i forskningsfronten genom att utnyttja den 
mycket stora informationspotentialen, som finns i kökkenmöddingarna. I 
Sverige har intresset varit mera sporadiskt och inte ens den lilla information, 
som redan finns tillgänglig, har utnyttjats i nämnvärd grad.” Herneks och 
Jonssons artiklar samlar ihop den hittillsvarande kunskapen, lägger fram 
nytt material, nya tankar och diskuterar gamla och nya tolkningar. Detta 
skapar en bättre förståelse för fornlämningstypens potential och bör kunna 
ligga till grund för en nystart i diskussionen.

Vi befinner oss, som alltid, i en spännande kunskapsprocess. Vi har 
presenterat nytt material och fört fram en del nya tankar. Nu väntar vi på 
fortsatta undersökningar och diskussioner, som kan bekräfta eller veder
lägga detta.

Marianne Lönn Ó" Pia Claesson
Riksantikvarieämbetet, UV Väst och Bohusläns museum
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Bohuslänska kokgropar
MARIANNE LÖNN, RIKSANTIKVARIEÄMBETET, UV VÄST

Kokgropslokalerna Skee 1593 och Högdal 443

Vid slutundersökningarna längs sträckan Värmlandsbro—Högdal av väg E6 
i Bohuslän framkom två kokgropslokaler, två sinsemellan mycket olika så
dana. Den ena är 1593 i Skee socken och den andra 443 i Högdals socken.

Skee 1593 är en lokal med sammanlagt 157 anläggningar. Det mest anslå
ende var dock tio ovanligt stora kokgropar längs en linje och en cirkelformad 
struktur, med en diameter på drygt åtta meter. Inom undersökningsom
rådet fanns också andra anläggningar, till exempel en närmast rektangulär 
kulturlageryta på ca 18x8 meter samt gropar och härdar.

Kokgroparna har brukats under förromersk och romersk järnålder, i 
huvudsak under den senare perioden. Den cirkelformade anläggningen 
är från romersk järnålder. Lokalen kan naturligtvis tolkas som en reguljär 
boplats, men mer troligt som en aktivitetsplats av annat slag, möjligen en 
plats för ritualer.

De tio kokgroparna på Skee 1593 har inte använts på en och samma gång 
utan över en period på cirka 500 år. Den äldsta dateringen ligger i mitten 
av förromersk järnålder och den yngsta i andra halvan av romersk järnål
der. Två härdar inom området har äldre dateringar, sen bronsålder—förro
mersk järnålder.

Läget för Skee 1593 är imponerande med Gröne hög, en av Bohusläns 
storhögar och Blomsholms skeppssättning och gravfält på motstående dal
sida. Denna lokal står i skarp kontrast till Högdal 443, en ensam, mindre 
kokgrop i ett mer utmarksliknande läge i kanten av ett bergsområde. Den 
ligger på en liten berghylla, framför en hög, nästan lodrät bergvägg och 
bredvid en liten tjärn. Kokgropen daterades efter förundersökningen till 
sen bronsålder—förromersk järnålder.

Det kokgropslokalerna har gemensamt är, förutom fornlämningstypen, 
ett läge som innehåller elementet vatten. Skee 1593 låg vid den innersta delen
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av ett vattensystem, som har kontakt med havet. Hogdal 443 har en tjärn 
strax intill. Lokalerna speglar i övrigt bredden hos denna fornlämningskate- 
gori och kan fungera som en utgångspunkt för en analys och diskussion.

Fenomenet kokgropar

Diskussionen om kokgropar har intensifierats under senare år. Bland det 
senaste som kommit i tryck omkring denna fornlämningstyp är en semi- 
nariepublikation De gåtefulle kokegroper (Gustafson, Heibreen & Martens 
2005). Publikationen innehåller föredrag hållna vid ett seminarium i Oslo i 
november 2001. Seminariet fokuserade på kokgropsfält och i publikationen 
nämns lite eller inget om ensamliggande kokgropar. Den redovisar ändå 
mycket av den bredd, som finns i diskussionen om kokgropar idag. För en 
översikt av vad som skrivits i ämnet hänvisar jag till de litteraturhänvis
ningar, som finns där.

Fig. 1. Del av kokgropsraden på Skee 1593. Foto: Pia Claesson
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Några grundläggande data hämtade från publikationen är att kokgropsfält 
och denna typ av kokgropar ser ut att ha en kronologisk spridning från 
bronsålder i Sydskandinavien till romersk järnålder och folkvandringstid 
i Norge. De är ett, för dessa tidsperioder, nordeuropeiskt fenomen. Deras 
funktion anses i första hand vara matlagning, men även oljeframställning 
och värmekälla för exempelvis en bastu. Basning (att böja trä genom att 
ånga det, till exempel böja bord till båtar), konservering i form av torkning

Fig. 2. En enda kokgrop framfor en bergvägg. Högdal 443. Foto: Marianne Lönn.
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av fisk och kött, torkning av säd och kommunikation i form av röksignaler 
tas också fram som tänkbara användningsområden (a.a.).

Matlagningen kopplas ofta till kulten, kanske på grund av att de kokgro
par, som diskuteras, är samlade i kokgropsfält. Dessa fält kan vara mycket 
stora och därmed svåra att ge en profan tolkning, även om en del ligger 
nära boplatser. Antalet kokgropar på ett fält varierar mycket. Upp till 20 
är ganska vanligt och upp till hundra inte helt ovanligt. De största fälten 
innehåller dock flera hundra gropar och i något fall är antalet uppskattat 
till 1600 stycken (Rönninge Søgård på Østfyn, Henriksen 2005).

I flera fall finns kokgropsfältet nära en kyrkplats och då blir platskonti
nuitet för olika typer av kult en aktuell fråga att diskutera. Många av kok- 
gropsfälten tycks vara självklara mötesplatser, vare sig det är för kult eller 
annat ändamål. Närhet till vatten av olika slag och våtmarker har också 
konstaterats vara vanligt. Topografiskt markanta, exponerade backar är ett 
vanligt läge. Det är inte bara landskapskontexten, som anses vara viktig för 
tolkningen, utan självklart också den kulturella och historiska.

Tittar man på den svenska västkusten det vill säga Halland och Bohuslän 
får man en något annan bild. Där finns undersökta kokgropar från betydligt 
fler perioder även om yngre bronsålder dominerar. Där har också ensam
liggande kokgropar uppmärksammats i högre grad. Tolkningsvarianterna

Daterade kokgropar i Västsverige (ett urval)

Yngre järnålder

Äldre järnålder _____

Yngre bronsålder __________________

Äldre bronsålder fil

Neolitikum

Mesolitikum 3 —

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Antal dateringar

Fig. 3. Diagram över kokgropsdateringar i Västsverige. Från Schallet Ahrberg 2002:14.
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är annars ungefär desamma, med madagning, kultisk eller profan, som 
primär tolkning.

Eva Schallet Ahrberg (2002) har gjort en sammanställning av dateringen 
av undersökta kokgropar och vid trycktillfället såg fördelningen ut som 
visas i hgur 3.

Vid min genomgång av rapporterade kokgropsundersökningar har jag 
för Bohusläns del nästan bara hittat kokgropar från bronsålder och äldre 
järnålder. De få utöver dessa, som jag har fått fram, är en i Blomsholm, Skee, 
som är daterad till tidig medeltid (Ottander 1997) och något som dels kallas 
härdar eller härdgropar och härdar eller kokgropar på en mesolitisk boplats i 
Forshälla (Bengtsson, Hernek & Johansson 1998). De senare är till antalet 
runt 15 stycken. Ingen av groparna är daterad, men platsen har inga andra 
inslag än de mesolitiska och groparna är sannolikt också från den tiden.

Varken neolitiska eller yngre järnålderskokgropar har jag ännu kunnat 
spåra. Även om sådana finns, ändrar det inte på det faktum att kokgropar 
är ett fenomen, som är starkt knutet till bronsålder och äldre järnålder i 
Bohuslän.

Syfte, definition, material, källkritik

Frågor, som ofta dyker upp i diskussioner om kokgropar, handlar om funk
tion, läge i landskapet och om de hör till profana eller religiösa samman
hang. Syftet med detta arbete är att kartlägga bohuslänska kokgropar från 
brons- och järnålder och utifrån främst läget i landskapet diskutera funk
tionen och deras plats i samhället. Jag ska också något komma in på diskus
sionen om deras vidare kulturhistoriska kontext. Varför uppträder en så till 
synes praktisk konstruktion som kokgropar främst i bronsålder och äldre 
järnålder? I vilket samhälleligt sammanhang hör de hemma?

Innan jag kommer fram till dessa mer övergripande frågor kommer dock 
kokgroparna att synas på ett betydligt mer detaljerat plan. Fakta, som jag 
kommer att luta mig emot, är om kokgropslokalerna bara består av kok
gropar eller om där också finns till exempel härdar och andra anläggningar, 
om kokgroparna ligger på boplats, gravfält eller på annan fornlämning, da
tering, storlek, koppling till andra näraliggande fornlämningar, innehåll, 
läge i landskapet och förhållande till vissa landskapselement.
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Definition

Definition av anläggningen kokgrop är en trasslig historia. Gränserna mellan 
kokgrop, härdgrop och grop är minst sagt oklara. Generellt kan man säga 
att kokgropar innehåller mer skörbränd sten och kol/sot än gropar i gemen 
och även härdgropar. De senare kan vara lika stora, åtminstone i ytan, men 
har mer jord och mindre skörbränd sten än kokgroparna. Kokgropar kan 
dock vara urplockade och då är det naturligtvis mycket svårt att skilja en 
sådan från en vanlig grop.

Skillnaden gentemot vanliga härdar bör ligga i det att kokgropar och 
för den del härdgropar är nedgrävda, medan vanliga härdar ligger på ytan. 
Härdgropar eller nedsänkta härdar, som de också kan kallas, behöver dock 
inte vara grävda. Vid ett bål äter sig elden ner i marken och lämnar en 
grop.

En äldre definition av kokgropar gör gällande att det inte ska finnas kol 
eller sot i kokgropar (muntl. Johan Wigforss, Göteborgs Stadsmuseum). 
Det bygger på uppfattningen, att man värmde stenar vid en eld och sedan 
lade ner dem tillsammans med mat i en grop. På senare år har man gått 
ifrån detta och många av de gropar som idag tolkas som kokgropar har en 
rejäl kol-lins i botten, ibland även rester av mer eller mindre förbränt trä. 
Det ser då ut som om man faktiskt har eldat i gropen och värmt stenar på 
det viset.

För mig bestäms skillnaden mellan kokgrop och härdgrop av storleken, 
framför allt djupet, men det är svårt att ge några exakta mått. För genom
gången i den här artikeln har jag godtagit den tolkning undersökaren haft. 
Det betyder att det i materialet finns kokgropar med ett djup på bara 0,1 
meter. Det kan jag tycka är för lite, men tolkningen har ju också att göra 
med gropens kontext, hur djupt man schaktat, hur mycket till exempel se
nare plöjning förstört och så vidare

Min definition, som alltså inte helt följs här, är att en kokgrop bör vara 
minst 0,2 meter djup och minst 0,4 meter i diameter. Den ska innehålla 
skörbränd sten och kol eller sot. Om man anser att man har en urplockad 
kokgrop, bör man ha fog för den slutsatsen till exempel genom skörbränd 
sten intill gropen eller en kontext som visar mot tolkningen till kokgrop. 
Formen i sig, det vill säga om kanterna är raka, bottnen rund, rak eller 
ojämn och så vidare har jag inte analyserat närmare. Sådant skulle kunna
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Fig. 4. Kokgrop från Värmlandsbro, Skee 1593, Bohuslän.

Fig. 5. Härdgrop /kokgropfrån Rogstad, Skee 1594, Bohuslän.
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Fig. 6. Härdfrån Veddige 256 vid Veddige kyrka, Halland.

ha med funktionen att göra, men jag lämnar det åt sidan här. Samma sak 
gäller kokgroparnas storlek. Det borde finnas en funktionell skillnad mellan 
de stora och de mindre, men det kommer bara att beröras kort nedan.

Även med dessa kriterier kommer tolkningar att vara osäkra. Störst svå
righet ligger i att dra gränsen mellan kokgrop och härdgrop, eftersom den 
bygger på en bedömning av vad som är mycket och lite skörbränd sten.

Källkritik
Den källkritik man har att ta hänsyn till är framför allt definitioner och 
tolkningar (se ovan). Det är också så att man särskilt i äldre rapporter inte 
identifierat eller använt termen kokgrop. I så fall missar jag den anläggning
en. Sökningen efter kokgropar försvåras också av att de är en anläggnings-

24 Vistelser vid vatten



typ och därför svårare att hitta än en fornlämningstyp. Jag har i många fall 
varit hänvisad till att studera anläggningslistor eller skumma igenom text 
på jakt efter kommentarer om kokgropar.
Det finns heller ingen term i fornlämningsregistret för kokgropslokal utan 
sådana göms oftast under beteckningen boplats, vilket kan leda tankarna 
helt fel och dessutom gör lokalerna svåra att hitta.

Det finns säkert kokgropar, som jag inte lyckats hitta och jag vet att det 
finns sådana som kommit fram vid arkeologiska utredningar och förunder
sökningar, men inte blivit slutundersökta. De faller bort eftersom jag, för 
att få bättre kvalité på genomgången, bara har tagit med kokgropar från 
slutundersökningar. Det har heller inte varit min ambition att absolut ha 
med alla. Jag vill göra en allmän analys av bohuslänska kokgropar och för 
det räcker det material, jag hittills samlat in.

Bohuslänska kokgropar från brons- och järnålder

I detta arbete utgår jag i första hand ifrån kokgropar längs väg E6 från Stora 
Höga till Svinesund, de sträckor som slutundersökts och rapporterats. En 
del av materialet kommer från undersökningar utanför E6, men där har 
inget konsekvent letande företagits. En genomgång av enskilda lokaler el
ler områden följer nedan.

Sammanfattningsvis består materialet av 34 lokaler med kokgropar (se 
karta figur 7). Av dessa är 19 lokaler med enbart kokgropar alltifrån ett fält 
med 150 stycken till platser med en enda. Nio kokgropslokaler innehåller 
också härdar och/eller andra anläggningar som till exempel stolphål. I tio 
fall ligger kokgroparna på samtidiga boplatser, i två fall på gravfält och i 
tre på platser med både boplats och gravfält. I två fall ligger enskilda kok
gropar invid röjningar. Intressant är också att någon ligger vid samtidiga 
röjningar.

Genomgången bekräftar att kokgropar finns både som ensamliggande, 
flera tillsammans i mindre grupper och i hela fält. Ibland finns de tillsam
mans med andra lämningar, oftast härdar.
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Strömstad

Högdal 422, 423 
Högdal 443 

- Skee 1028, 1593

- Tanum 1229
- Tanum 1209, 1376

Kville 1290, 1298
Svarteborg 116-------------
Svarteborg 587, 589, 592, 593 —

Ödsmål 256 
Ödsmål 250/251
Norum 213
Norum 209, 210, 211, 235
Jörlanda 185 
Jörlanda 184

Håby 278

llllpl Herrestad 14 
Uddevalla

Forshälla 166, 310, 342, 360

Morlanda 37, 354

Valla 201

50 km ¥
Göteborg

Fig 7. Karta över Bohuslän och kokgropslokaler i detta arbete.

Dateringar och grupperingar

Dateringarna och analysen av dem är som vanligt behäftad med svagheter. 
För I4C-dateringarna har jag använt ett sigma, vilket i sig innebär en osäker
het. Bortsett från lokaler med en enda grop, är bara några enstaka gropar 
på en fyndlokal daterade. Resten antas vara ungefär lika gamla. Man skulle 
önska sig undersökningar där samtliga kokgropar daterades. Ytterligare en 
svaghet är att de arkeologiska perioderna inte är riktigt lika långa. Jag har 
därför i diagrammen nedan sorterat kokgropslokaler i perioder om 200—300 
år. Det ger en bättre bild av deras förekomst över tid.
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När jag analyserat och grupperat lokalerna och kokgroparna har det ibland 
blivit nödvändigt att sortera in en lokal under flera perioder eftersom den 
använts under flera perioder. Det jag mäter är då deras brukningstid, inte 
antalet lokaler. En lokal kan då se ut som många, men varje markering be
tyder inte antal utan att kokgropslokalen varit i bruk under en viss tidspe
riod. Detta sätt att mäta ger en bättre bild av användandet av kokgropar 
och kokgropslokaler.

Äldre
bronsålder bronsålder

Förromersk
bronsålder

Romersk Folkvand- Vikingatid
järnålder ringstid

Vendeltid

Fig. 8. Diagram över antal kokgropslokaler över tid.

Översatt till arkeologiska perioder finns flest kokgropslokaler i förromersk 
järnålder tätt följd av yngre bronsålder och sedan romersk järnålder/folk- 
vandringstid. Flest kokgropar, emellertid, finns i romersk järnålder/folk- 
vandringstid följd av först förromersk järnålder och sedan yngre bronsålder. 
Här spökar dock den stora lokalen med 150 kokgropar (Forshälla 342). Den 
är helt unik vad det gäller antalet och påverkar därför resultaten väldigt 
mycket. Kronologiskt ligger den till hälften i förromersk järnålder och till 
hälften i romersk järnålder/folkvandringstid. Tar man bort 75 gropar från 
vardera period är dock ordningen fortfarande densamma, men skillnaderna
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inte så stora. Andelen kokgropar i varje period är ungefär densamma vare 
sig boplatser och gravfält räknas med eller inte.

Fördelningen av antalet kokgropar per lokal är sådan att det finns åtta 
lokaler med en kokgrop, 16 med 2 till 5 kokgropar, sju med 6 till 10, 3 med 
ii till 20, en med 30 och en med cirka 150 stycken. Inte heller här spelar det 
någon större roll om boplatser och gravar är med eller inte.

Storlek
Kokgroparna varierar mycket i storlek. Runda har vanligen diametrar mellan 
0,4 och 3 meter. Därutöver finns två extremt stora kokgropar med diamet
rarna 6,5 och 6,9 meter. Dess är så mycket större än de andra att de för
rycker resultatet och jag räknar därför inte med dem i medeltalen. Avlånga 
har längder varierande mellan 0,7 och 3,6 och bredder mellan 0,45 och 2,5 
meter. Djupet är mellan 0,1 och 1,05 meter. Ser man till medeltalet har vad 
man kan kalla en medelkokgrop ett djup på 0,45 meter, en rund har dia
metern 1,5 meter och en oval har storleken 2x1,3 meter.

Ett djup på 0,1 och 0,2 meter verkar allmänt anses vara för litet för en 
kokgrop och stämmer mer på en nedgrävd härd (härdgrop). I något fall 
har man i rapporten också skrivit kokgrop/härd, i andra fall ingår den lilla 
kokgropen i ett system med större gropar och får därför samma tolkning 
eller jämförs med närliggande härdar och befinns annorlunda. Det skulle 
vara till stor hjälp för tolkningen, om det förutom mängden skörbränd sten 
fanns måttsgränser för att skilja kokgrop från en nedgrävd härd. Om den 
skillnaden sedan betyder något för innehållet i den förhistoriska situatio
nen, då anläggningarna byggdes, vet vi inte.

Fyndinnehåll
Kokgropar innehåller i allmänhet mycket få fynd, om alls några. De ty
per av fynd som oftast hittats förutom kol och skörbränd sten är brända 
ben, bränd lera, keramik och flinta, vanligtvis alltså i små mängder. I detta 
material har också slagen kvarts och deglar angivits som fynd och även ett 
bronsföremål, som påträffades på ytan.
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Ekofakter, till exempel makrofossil, har tagits till vara i några kokgropar, 
men långt ifrån från alla. Det finns en uppfattning om att kokgropar inte 
innehåller makrofossil, vilket gör att sådana prover sällan tas. Denna upp
fattning bygger på en fälterfarenhet, men den stämmer inte helt. Det finns 
ekofakter i en del kokgropar, om än inte så mycket och inte i så många. 
Karin Viklund (1996) hittade till exempel axdelar av skalvete i ett par kok
gropar i Eldsberga i södra Halland. Fyndet blev en av orsakerna till att Tina 
Fors tolkade kokgroparna som rostningsgropar för säd. Man rostade alltså 
säden för att få bort sådana växtdelar, som inte lossnar vid tröskningen 
(Fors 1999).

Ett annat intressant resultat, som har med fyndinnehållet att göra, kom
mer från Glenn Johanssons undersökning av kokgropar i Tvååker socken i 
Halland (Johansson 2001). Johansson lät göra flera naturvetenskapliga ana
lyser: bruksspårsanalys av funnen flinta, fosfatkartering och arkeobotanisk 
analys. Resultaten av dessa analyser pekar tillsammans på att kokgroparna 
haft med någon form av fiskberedning att göra.

Läge i landskapet
Analysen av kokgroparnas läge i landskapet innebär att kokgropslokaler 
sätts i relation till sin tids strandnivå och till sin tids terräng så långt det är 
möjligt att se den.

Strandlinjeförskjutningen i Bohuslän är komplicerad. Den ser olika ut i 
olika delar av landskapet och jag här därför använt mig av flera olika kurvor. 
Alla är dock hämtade ifrån Tore Påsses matematiska modell för strandlin
jeförskjutningen (Påsse 1996). De kurvor jag har använt är: Ostfold (Påsse 
I99t>:32) för de nordligaste delarna i Bohuslän, Central Bohuslän (Påsse 
1996:36) för lokaler i mellersta Bohuslän norr om Byfjorden, Ljungskile 
(Påsse 1996:37) för de mellersta delarna söder om Byfjorden och Göteborg 
(Påsse 1996:38) för de sydligaste delarna av landskapet. Utifrån dessa kur
vor har strandlinjenivån räknats ut för respektive område och tidsperiod 
(se tabell 1.). Naturligtvis finns det felmarginaler i dessa nivåer och jag har 
därför inte försökt ange dem noggrannare än till hela metrar. Även det slår 
antagligen fel här och var.
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Tabell 1. Strandnivåer vid olika tider och i olika områden i Bohuslän efter Tore Påsses 
matematiska modell (Påsse 1996) Siffrorna anger meter över nuvarande havsnivå

Socken Kurva 1800-1100 f.Kr. 1100-500 f.Kr. 500 f.Kr.-O 0-600 e.Kr.

3300 BP 2800 BP 2300 BP 1700 BP

Jörlanda Göteborg 8 6 4 3

Norum Göteborg 8 6 4 3

Ödsmål Göteborg 8 6 4 3

Valla Ljungskile 12 10 6 4

Morlanda Ljungskile 12 10 6 4

Forshälla Ljungskile 12 10 6 4

Herrestad Ljungskile 12 10 6 4

Tossene Central
Bohuslän

11 10 7 4

Håby Central
Bohuslän

11 10 7 4

Svarteborg Central
Bohuslän

11 10 7 4

Kville Central
Bohuslän

11 10 7 4

Tanum Central
Bohuslän

11 10 7 4

Skee Östfold 18 13 9 6
Högdal Östfold 18 13 9 6

Kokgropslokaler 

Forshälla 166, 310, 342 och 360
Kokgropslokalerna Forshälla i66 (Lindman 1998), 310 (Ottander 1998) och 
360 (Ortman 1998) ligger nära varandra på en västsluttning nära Byfjorden. 
Framför lokalerna finns ett område, som mycket väl kan ha använts som 
odlings- och betesmark. Forshälla 310 är en boplats med bosättningar från 
många olika perioder och på denna finns en kokgrop. Boplatsen flankeras 
av två kokgropsområden med åtta (Forshälla 166) respektive 15 kokgropar 
(Forshälla 360). Forshälla 166 har daterats till äldre bronsålder och första 
halvan av yngre bronsålder, Forshälla 360 till en period från äldre bronsålder
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Strandnivä -
romersk jamålder-folkvandringstid

Forshälla 342. 
kokgropsfältStrandnivå - 

förromersk järnålder

Strandnivä - X, 
yngre bronsålder Forshälla 25. 

gravhög Forshälla 24, 
gravfält

Strandnivå - 
äldre bronsålder

Forshålja 166, 
kokgropar

Forshälla 310, 
boplats

Forshälla 360, 
kokgropar

Fig 9. Karta över lokalerna Forshälla 166, 310, 342 och 360 och deras läge i landskapet.

till mitten av förromersk järnålder och kokgropen på boplatsen till andra 
halvan av yngre bronsålder. Boplatsen verkar ha varit i bruk under hela den 
tid kokgroparna har varit i bruk. Vid äldre bronsålder har Forshälla i66 
legat knappt 150 meter från fjordstranden.
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Forshälla 342 (Claesson 1998) är den största kokgropslokalen i materialet 
och den som kan kallas för ett kokgropsfält med sina uppskattningsvis 150 
kokgropar. Lokalen ligger på strandvallar på en liten udde i yngre bronsål
der. Det betyder att lokalen, som är daterad till perioden förromersk järn
ålder—folkvandringstid, har legat alldeles i strandkanten när den började 
användas. Bredvid Forshälla 342 låg en stor gravhög, Forshälla 25 (Hernek 
1998). Den var 20 meter i diameter och två meter hög och är daterad till 
yngre romersk järnålder. Dessa båda lokaler har alltså brukats samtidigt.

På andra sidan kokgropsfältet finns ett icke undersökt gravfält (Forshälla 
24). Det innehåller cirka 15 stensättningar och stenkretsar. Dateringen är 
givetvis svår att fastställa. Möjligen har även det varit i bruk samtidigt som 
kokgropsfältet.

Samtliga ovannämnda fornlämningar ligger nära varandra och represen
terar en tidsperiod från äldre bronsålder till folkvandringstid. Flera, men 
inte alla, har varit i bruk samtidigt.

Herrestad 14
Kokgropen på gravfåltet Herrestad 14 (Lindman & Ortman 1997) finns 
i ett sammanhang där flera boplatser är samtidiga med nämnda gravfält. 
Dessutom ligger ytterligare gravfält alldeles i närheten.

Denna grupp av gravfält och boplatser ligger på en ås/höjdplatå med hög
re berg i alla väderstreck utom i öster. Åt det hållet finns också enda kontak
ten med vatten under yngre bronsålder, då kokgropen varit i bruk. Vattnet 
är en havsfjord, en del av Byfjorden. Det har emellertid varit mellan en och 
1,5 km till stranden även den har synts från gravfältet Herrestad 14.

Kokgropens placering i landskapet är sannolikt mer bestämd av boplat
sernas och gravfältens placering är något annat.
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Fig. 10. Karta över lokalen Herrestad 14 och dess läge i landskapet.
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Högdal 422 och 423

By-/gårdstomterna Högdal 422 och 423 (Lindman red. 2004) ligger i en 
dal, som börjar som en djup vik från havet och fortsätter som en dalgång 
ostnordost in i landet. Det är en mycket trång dalgång ofta med branta 
berg på sidorna. Båda lokalerna ligger invid branta berg, Högdal 422 till 
och med vid en nästan lodrät bergvägg.

Båda kokgropslokalerna finns alltså på eller nära by-/gårdstomter, men 
har, med tanke på dateringarna, inget med dessa att göra. Däremot kan 
kokgroparna på Högdal 423 kopplas till tidiga svedjor på platsen.

Framför kokgroparna rinner idag ett vattendrag mitt i dalen. I perioden 
äldre bronsålder och tidig yngre bronsålder, då kokgropen på Högdal 422 
och någon på Högdal 423 anlades, var dalen en fjordarm och dessa kok
gropar låg alltså på en smal strimma land mellan Ijorden och den branta 
bergssidan. Någon kokgrop har en datering till sen romersk järnålder och 
då nådde fjorden inte lika långt in i landet. Det är då drygt 600 meter från 
kokgropen till stranden.

Högdal 42:

• grop.
Strandnivå - 
äldre bronsålder

Strandnivå - \
yngre bronsålder

Högdal 423 %

Strandnivå - 
förromersk 
järnålder \

Strandnivå - 
romersk järnålder 
- folkvandringstid

Fig. 11. Karta över lokalerna Högdal 422 och 423 och deras läge i landskapet.
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Högdal 443

Den lilla ensamliggande kokgropen Högdal 443 (Lönn 2004) ligger i ett 
brant bergsparti, på en liten hylla invid en mycket hög och lodrät berg
vägg. Bredvid hyllan finns en tjärn. Från platsen är det knappt 50 meter till 
Dynekilen under yngre bronsålder och förromersk järnålder. Dynekilen har 
kontakt med havet och går djupt in i land. Högdal 443 ligger således ganska 
långt in i land men ändå med havskontakt.

Strandnivå - 
äldre bronsålder

Strandnivå

Strand nivå - 
romersk järnålder- 
folkvandringstid

Strandnivå
förromersk
järnålder

Högdal 443

im 5ÖÖ ml

Fig. 12. Karta över lokalen Högdal 443 och dess läge i landskapet.
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Håby 278

Håby 278 (Angeby 2003) ligger framför en mäktig, lodrät bergvägg. Det 
verkar vara det enda noterbara landskapselementet och där finns varken 
vattendrag eller tjärn. Det har varit ganska långt till havet även med en 
strandnivå för romersk järnålder, men landskapet är brant och man bör ha 
haft en magnifik utsikt över fjorden/havet.

Det finns härdar i närheten av kokgroparna, men de tycks inte ha någon 
koppling till boplats eller gravfält.

Strandnivå - 
äldre bronsålder

Strandnivå - 
yngre bronsålder

Håby 278

Strandnivä - 
, förromersk järnålder

Strand nivå - 
romersk järnålder- 
folkvandringstid

500 m

Fig. 13. Karta över lokalen Håby 278 och dess läge i landskapet.
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Jörlanda 184

Kokgropslokalen Jörlanda 184 (Johansson 2000) ligger i backsluttning nära 
en tjärn. Backen sluttar ifrån tjärnen, som ligger i en liten sänka. Havet 
ligger cirka 250 meter från platsen och man bör ha haft utsikt över det un
der förromersk järnålder. Lokalen kan, men behöver inte, ha koppling till 
stensättningarna i närheten.

iiii-y vh vi 1 x <iglte-N HkU / [
Jörlanda .66,
stensättning Jörlanda 67, -

stensättning

* __
/ rOJi

IfÄsIlder

Strandnivå - 
yngre bronsålder

Fig. 14. Karta över lokalen Jörlanda 184 och dess läge i landskapet.
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Jörlanda 185
På boplatsen Jörlanda 185 (Johansson 1995) finns en kokgrop. Lokalen lig
ger i ganska höglänt terräng. Havet ligger cirka 1 km från boplatsen och är 
inte synligt därifrån, eftersom det finns ett högt berg mellan havet och bo
platsen. Däremot har man nog kunnat se Anråse å, som också ligger cirka 
i km från boplatsen.

Läget verkar helt valt ur en boplatsaspekt och har inget med kokgropars 
speciella lägen att göra. Det är snarast valt med tanke på lä från havet och 
närhet till odlingsbar mark.

Fig. 15• Karta över lokalen Jörlanda 185 och dess läge i landskapet.

Kville 1290 och 1298
Kville 1290 (Claesson 2003) är ett gravfålt. Det ligger på en bergsudde, som 
sticker ut i vad som i alla fall idag är odlingsmark. Ytterligare två andra 
gravfält finns i närheten. På gravfaltet Kville 1290 fanns cirka 30 kokgro
par. Dessa har med all säkerhet med gravfältet och gravkult att göra. Deras 
belägenhet är således betingad av valet av plats för gravfältet. Det är cirka 
700 meter till närmaste vattendrag och väldigt långt till kusten. Det kan 
dock ha funnits en våtmark 200-300 meter åt ostsydost.
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Kville 1298 (Olsson 2003) är en mesolitisk boplats med två små kokgropar. 
En av dessa har I4C-daterats till yngre bronsålder. Kokgroparna har alltså 
inte med boplatsen att göra, utan är att betrakta som ensamliggande kok
gropar.

Platsen ligger högt och mellan två berg, varav det ena är riktigt brant 
och det andra lite lägre. Även här finns den lodräta bergväggen invid kok
groparna. Ungefär 100 meter bort, vid det lägre berget, finns en källåder 
med självtryck och mycket fint vatten och nedanför bergen finns en möjlig 
våtmark (muntlig uppgift Louise Olsson, Riksantikvarieämbetet, UV Väst). 
Varifrån våtmarken får sitt vatten är oklart, men det kan vara ytvatten från 
kringliggande berg.

De båda landskapselementen brant bergvägg och vatten finns alltså här, 
men inte omedelbart tillsammans. Då är det intressant att man lagt kok
groparna framför bergväggen och inte invid källådern. Bergväggen verkar 
vara starkare knuten till (ensamliggande) kokgropar än vattnet.

Trots den geografiska närheten har Kville 1290 och 1298 inget med var
andra att göra. Tidsskillnaden är runt 500 år.

—"——

VX\
Kville 486,

XÄ\i

Kville 488, ) Kville 1290

Ungefärliga

Fig. 16. Karta över lokalerna Kville 1290 och 1298 och deras läge i landskapet.
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Morlanda 37 och 354

De båda lokalerna Morlanda 37 (Johansson 1997) och 354(Lindman 1997) 
ligger nära varandra och nära en vik eller fjord, som har kontakt med ha
vet. Morlanda 354 låg under sin användningstid alldeles i strandkanten och 
Morlanda 37 lite längre upp i en backe. Även från den senare bör man ha 
upplevt närheten till vattnet.

Båda lokalerna ligger ganska nära höga berg, men där finns inga lod
räta bergväggar (muntligen Glenn Johansson och Gundela Lindman, 
Riksantikvarieämbetet, UV Väst).

Morlanda 37

Strandnivå - 
äldre bronsålder

Morlanda 354
strandnivå - 
yngre bronsålder

Strandnivå - 
förromersk — 
järnålder

Strandnivå - 
romersk järnålder 
-folkvandringstid

Fig. 17. Karta över lokalerna Morlanda 37 och 354 och deras läge i landskapet.
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Norum 209, 210, 211 och 235

De fyra lokalerna Norum 209 (Ullberg-Loh 1996), 210 (Schaller-Åhrberg & 
Lönn red. 1996), 211 (Schaller-Åhrberg, Grundberg & Höglin 1995) och 235 
(Lindman 1989) ligger längs Norumsån och på östra sidan av en bred dal
gång. Norum 210 och 211 är traditionella boplatser med kokgropar. Norum 
209 kallas boplats, men vid en närmare titt på rapporten, anläggningslis- 
tan och anläggningsplanen ser det mer ut att vara en plats med kokgropar, 
härdar och sot/kolfläckar. Där finns inga stolphål, rännor eller annat, som 
vanligtvis påträffas på boplatser. Norum 235 innehåller enbart kokgropar.

Fig. 18. Karta över lokalerna Norum 209, 210, 211 och 235 och deras läge i landskapet.
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Vad är det då för skillnader terrängmässigt mellan dessa fyra ? De båda 
traditionella boplatserna ligger på toppen av en bergknalle (Norum 210) 
respektive i en svag backsluttning (Norum 211). Vid den senare finns berg 
på båda sidor, men inte särskilt höga eller branta. Norum 235 ligger på en 
liten avsats invid berg, men inte särskilt branta sådana (muntlig uppgift 
Gundela Lindman, Riksantikvarieämbetet, UV Väst). Det rinner en liten 
bäck bredvid. Norum 209 ligger i en mindre gip med ett bergsimpediment 
i norr. Detta verkar inte ha varit särskilt högt, i alla fall verkar inte förfat
taren ha uppfattat det så. I gipens södersida rinner en bäck.

Skillnaden tycks vara bäckarna. Möjligen finns också skillnader i fråga 
om höjden på bergen. Det kan verka så på kartan speciellt för Norum 209, 
men går inte längre att kontrollera. Området är sedan länge omvandlat för 
motorväg.
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Norum 213
Overhänget 213 (Angeby 1996) i Norums socken ligger i det mest magnifika 
landskapsutsnitt man kan tänka sig. En lodrät bergvägg reser sig vad som 
känns som oändligt högt. Bergen på andra sidan den ganska trånga dal
gången är också höga. (Runt bergväggen flyger nästan ständigt flera korpar.) 
Längst nere vid marken finns ett överhäng, cirka 5 meter högt och 7—8 meter 
brett. Under detta påträffades kokgropar, härdar och ett litet kulturlager.

Vatten rinner längs med bergväggen och i sprickor i berget och faller 
ner längs en droppkant runt överhänget. Från detta sluttar marken ganska 
kraftigt neråt och nedanför denna sluttning finns en bäckfåra.

Här finns den lodräta bergväggen och här finns också närhet till vatten 
om än i mindre skala. Det är dock bergväggen, som dominerar bilden.

Fig. 19. Karta över lokalen Norum 213 och dess läge i landskapet.
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Skee 1028 och 1593

Kokgroparna på Skee 1028 (Otander 1997) har dateringar från övergången 
vikingatid—medeltid och tidig medeltid. De ligger på en avsats mellan två 
branter i ett stort bergsområde. Läget är annorlunda, men inte helt olikt 
övriga kokgropslokaler. På grund av dateringen kommer jag ändå inte att 
ta med dem i den fortsatta diskussionen.

Skee 1593 (Claesson 2005) innehåller tio ovanligt stora och djupa kok
gropar. De ligger på en rad längs med stranden under romersk järnålder. 
Idag är det en åstrand, men under romersk järnålder är det den innersta 
delen av ett fjordliknande system, som har kontakt med havet. På andra si
dan vattnet ligger ett gravfält med bland annat storhögen Gröne hög. Om 
gravfältet på något sätt hör ihop med kokgroparna är oklart. Dateringarna 
är inte helt sammanfallande.

Berget väster om kokgroparna är inte särskilt brant. Här är vattnet och 
stranden de mest dominerande landskapselementen.

Strandnivå -Strandnivå - yngre bronsålder a,dre bronsålder 

romersk järnålder 
-folkvandringstid

Skee 1593

Skee 59 
gravfält 
Gröne h

500 rr

Fig. 20. Karta över lokalerna Skee 1028 och 1593 och deras läge i landskapet.
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Svarteborg 116 och Vässje i Svarteborg

En av lokalerna i Svarteborg (Vassje, Kindgren 1989) har inget fornläm- 
ningsnummer och bara utifrån kartorna i den rätt ålderstigna rapporten är 
det svårt att få fram ett exakt läge. Dessutom är både datering och kontext 
oklara. Lokalen utgår därför ur diskussionen.

Svarteborg 116 (Munkenberg 2003a) är med stor sannolikhet ett slags 
kultplats med ett vallförsett berg, gravar, hus och kokgropar. Det ligger nära, 
om än inte alldeles invid, mycket höga och branta berg. Kokgroparna hör 
dock tidsmässigt ihop med en äldre, förromersk boplatsfas inom lokalen. 
Dess läge har troligtvis valts mer med tanke på boplatsen än på kokgro
parna.

Fig. 21. Karta över lokalen Svarteborg 116 och dess läge i landskapet.
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Svarteborg 587, 589, 592 och 593
Svarteborg 592 (Munkenberg 2003b) och 593 (Flagmeier 2003) är boplat
ser med kokgropar. Den förra ligger i en backsluttning, som vetter mot 
Abyfjordens förlängning. Den senare boplatsen ligger på ett impediment 
i en åker.

Svarteborg 587 (Bark 2003) är en lokal med kokgropar och härdar, 
som ligger på en platå invid och något ovanför en slingrande bäck eller å. 
Svarteborg 589 (Swedberg 2003) innehåller förutom kokgropar två gravar 
och lokalen ligger invid en bergknalle i en smal passage mellan två bergs
områden.

O Svarteborg 589

Strandnivå - 
äldre bronsålder

Svarteborg 593 Strandnivå - 
yngre bronsålder

Strandnivå - 
förromersk järnålder

|U
Svarteborg 587

Strandnivå - 
romersk järnålder 
-folkvandringstid "

Svarteborg 592

500 n-

Fig. 22. Karta över lokalerna Svarteborg 587, 589, 592 och 593 och 235 och deras läge i

landskapet.
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Av de fyra lokalerna är det sannolikt bara läget för Svarteborg 587, som valts 
med tanke just på kokgropar/härdar. Det dominerande landskapselementet 
där är den slingrande och delvis forsande bäcken/ån.

Tanum 1209 och 1376:2
Kokgroparna på Tanum 1376:2 (Aulin 2002) påträffades invid en lada på 
en by-/gårdstomt. Deras kontext är oklar och de har ingen datering. Den 
kommer därför att lämnas därhän i den fortsatta diskussionen.

Tanum 1209 (Gerdin& Munkenberg 2005) består av ett gravfält och en 
boplats. Endast delar av fornlämningen är slutundersökt och det är därför 
svårt att få någon klar bild av sammanhangen. Ser man på dateringarna 
verkar platsen ha en lång användningstid från äldre bronsålder till folk- 
vandringstid. I den perioden har också kokgroparna brukats. Det finns 
dateringar till yngre bronsålder och förromersk järnålder.

Lokalen ligger i en backsluttning och läget är sannolikt mest valt med 
hänsyn till boplatsen och gravfältet.

Tanum 568, 
gravfält

m i

ÉÉ1
MIKo /

Tanum 665, 
gravfält

Tanum

SSTanum 582, 
O gravfält

Fig. 23. Karta över lokalerna Tanum 1209 och 1376:2 och deras läge i landskapet.
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Tanum 1229

Kokgroparna på lokalen Tanum 1229 (Gerdin & Munkenberg 2005) ligger 
bland odlings- och boplatslämningar i en sydvänd backsluttning. Även här 
har valet av plats troligen gjorts med hänsyn till boendets och odlingens 
krav.

Tanum 1229

iiMMI

\
Strandnivå -
äldre bronsålder

's Strandnivå - 
yngre bronsålder

Strandnivå - 
förromersk järnålder

-Strandnivå -
romersk järnålder- q 
folkvandringstid

500

Fig. 24. Karta över lokalen Tanum 1229 och dess läge i landskapet.
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Tossene 511

Tossene 511 (Angeby 1993) är ett överhäng med en droppkant, som ligger 
mellan fem och två meter ut från bergväggen. I överhänger fanns en kok
grop och det har även utnyttjats som tillverkningsplats för flintredskap. 
Slagtekniken pekar mot bronsålder, medan kokgropen har fått dateringen 
förromersk järnålder. Överhänger bör alltså ha använts vid flera tillfällen.

Platsen ligger invid Äbyfjorden, men vetter inte ut mot den utan inåt 
land. Alldeles intill finns fossil åkermark och en hällristningslokal. Om dessa 
har något med kokgropen och överhänger att göra är oklart. Dateringen för 
åkermarken är okänd, men hällristningen skulle kunna vara samtida det vill 
säga förromersk järnålder.

Strandnivå
förromersk
järnålder

Strandnivå -j j j 
yngre bronsålder

Strandnivå - — 
äldre bronsålder

rossene 73, 
O hällristning

I
Tossen 821, X 
fossil åkermark

1

IF J
Strandnivå - 
romersk järnålder- 
folkvandringstid

.......................
____________

Tig. 25. Karta över lokalen Tossene 511 och dess läge i landskapet.

Bohuslänska kokgropar 49



Valla 201

Valla 201 (Streiffert 1995) är en härd- och kokgropslokal, som ligger i en 
ganska brant sluttning ner mot havet. Det var bara 50—60 meter mellan 
lokalen och strandkanten under dess användningstid i sen äldre bronsålder 
och yngre bronsålder. Här verkar havet och stranden vara de valda land- 
skapselementen.

Valla 201

Strandnivå - 
äldre bronsålder

Strandnivå - 
yngre bronsålder

Strandnivå - 
förromersk järnålder

Strandnivå - 
romersk järnålder 
-folkvandringstid

Fig. 26. Karta över lokalen Valla 201 och dess läge i landskapet.
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Odsmål 250/251

Ödsmål 250/251 (Streiffert & Nyqvist 1996) innehåller boplatser från flera 
olika perioder, även från kokgroparnas användningstid i yngre bronsålder. 
Valet av plats, en höjdplatå med odlingsmark, har troligtvis bestämts av 
att det är ett bra boplatsläge med betesmark och/eller odlingsbar mark i 
närheten.

Fig. 27. Karta över lokalen Ödsmål 250/251 och dess läge i landskapet.
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Ödsmål 256

Invid sjön Granvattnet ligger en boplats, som har tolkats som en fäbodlik- 
nande plats. Dateringen och förhållandet till de båda kokgroparna är svår
bedömd. Kokgropen på lokalen har dateringen sen yngre bronsålder och 
tidig förromersk järnålder. I övrigt finns bara en datering från ett tveksamt 
stolphål till sen vikingatid-tidig medeltid och en datering till modern tid.

Platsen ligger i ett höglänt, bergigt och skogigt område invid en sjö. Det 
kan stämma med ensamliggande kokgropar. Emellertid kan närheten till 
sjön och betesmarken runt omkring lika gärna tyda på en fäbodliknande 
lokal, såsom tolkningen är i rapporten. Trots tveksamheterna i både läge 
och datering håller jag fast vid rapportens tolkning och bedömer, att kok
groparna ligger på en boplats och att läget således har valts med tanke på 
dennas behov.

Fig. 28. Karta över lokalen Ödsmål256och dess läge i landskapet.
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Koppling till specifika landskapselement

Utifrån ovanstående kartor och beskrivningar i rapporter kan man få fram 
att vissa landskapselement återkommer i närheten av kokgropslokaler. 
Givetvis kan det finnas ytterligare, mindre iögonfallande, men ändå för 
brukarna av kokgroparna viktiga terrängelement, som varken jag eller andra 
arkeologer tänkt på eller sett. Det är en faktor man bara har att acceptera. 
De, som finns med, är i alla fall tydliga för oss och kan knappast heller ha 
undgått förhistoriska människor.

Det vanligaste enskilda landskapselementet vid kokgropslokaler är en 
lodrät bergvägg, ibland med ett överhäng. Sex av 19 lokaler ligger invid en 
sådan bergvägg. Dessutom finns tre lokaler, som ligger vid ett tydligt, högt 
och av och till också ganska brant berg. De branta, närmast lodräta eller till 
och med utåtlutande bergväggarna är tydliga element, men sedan blir det 
mer bedömningar av vad som är brant eller inte. Även om berg knappast är 
en bristvara i Bohuslän, är höga, lodräta bergväggar något man uppmärk
sammar. Det är också intressant att konstatera, att fyra av de sex lokalerna 
vid sådana bergväggar också har något slags vatten i sin närhet, en bäck, en 
å, en tjärn eller en källa. Samma sak gäller för två av de tre lokalerna vid 
höga berg. Möjligen är det kombinationen bergvägg/högt berg och vatten 
man ska titta efter.

Backsluttningar kan vara svåra att skilja ut i det bohuslänska landska
pet. Bara lokalerna Forshälla 166 och 360 kan sägas ligga i en annorlunda, 
markant backsluttning. Här kan det dock tänkas att det är utsikten över 
fjorden och havet, som är lägets viktigaste kriterium.

Vatten av olika slag hör alltså också ihop med kokgropar. Av de 19 rena 
kokgropslokalerna ligger fyra vid stranden av fjordar, fjordarmar, vikar el
ler annat, som har kontakt med havet och nio vid andra vattenslag såsom 
tjärnar, åar, bäckar och en källa. I närheten av den senare fanns också nå
got slags våtmark. Däremot fanns inga lokaler vid någon sjö i materialet. 
Resultatet här är att lägen vid havsvatten inte kombineras med bergväggar 
eller branta berg, det gör däremot övriga vattentyper.

Berg och vatten i kulten
Med dessa lägen konstaterade undrar man förstås varför just de landskaps
elementen valts ut? Att vatten och våtmarker kan ha med kult att göra vet

Bohuslänska kokgropar 53



vi. Det har beskrivits i religionshistoriska skrifter (jfr till exempel Näsström 
2001, 2002, Steinsland 2005) och i arkeologiska. Det finns många exempel 
på offerfynd i mossar och sjöar.

Även berg som del i kulten har diskuterats ur flera olika aspekter i den 
arkeologiska litteraturen. Richard Bradley (2000) diskuterar till exempel 
landskapselement bland annat berg med kultisk innebörd och hur landska
pet kan uppfattas. I ett exempel från Grekland talar han också om berg och 
stränder som marginaler mellan denna (den jordiska, världsliga) världen å 
ena sidan och himlen och underjorden å den andra. Stränder är ytterkanter 
av det bebodda landet och där kan finnas en kommunikation mellan denna 
världen och andra. Grottor och källor är också punkter som representerar 
en kontakt mellan världar (a.a. s.25 ff). Birgitta Johansen (1997) analyserar 
vad som skapar en identitet och kommer därvid bland annat in på meta
forens betydelse, berget i myten och företeelserna berg, fornborg, grav och 
även landskap. Michael Olausson (1995) ser fornborgar ur en mer kultisk 
och ceremoniell aspekt.

Bland fornlämningarna finns framför allt hällristningar och mer unika 
företeelser som kultplatsen Svarteborg 116, vars främsta identifikation är 
ett rund/oval bergknalle med en byggd vall omkring (Munkenberg 2003a). 
Berg och sten nämns också i religionshistorisk litteratur. Ett för denna 
artikel aktuellt exempel är Britt-Marie Näsström (2001:127), som citerar 
Flateyjarbók I på sidan 285:

”Kung Olav kristnade hela riket. Alla offerplatser (blöt) bröt han ner och 
alla gudar, som Tor, engelsmännens gud, och Oden, saxarnas gud, och Frey 
sveagud och Guttorm danagud, både hamrar och hargar (hamra ok horga), 
vatten och träd och allt annat blot.”

Här nämns både vatten och branta berg det vill säga hamra (hammar). 
Det senare betyder enligt ett norskt etymologiskt lexikon ’brant bergvägg, 
sten, steil klippe’ (Bjorvand & Lindeman 2000, uppslagsord hammer). Ett 
svenskt etymologiskt lexikon anger, att i isländska och norska finns en be
tydelse som ’klippbrant’ (Hellquist 1957, uppslagsord hammare). Harg är 
något som byggts av sten och är således inte någon naturlig klippa.

I bohuslänska ortnamn är leden hammar eller hamra inte ovanlig. Det 
finns till exempel ett Hammar i Norums socken och ett Jordhammar i 
Ödsmåls socken. Betydelsen är ’framskjutande bergparti’ (Janzén 1972:88).
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Jämförelsen ovan bygger på en uppteckning från långt senare tider och skulle 
det finnas wwett samband, är det fråga om en mycket gammal tradition 
eller minnet av en gammal tradition.

I det ovanstående citatet nämns vattnet inte som något annat än just 
vatten, alltså inte vad för slags vatten. Våtmarker som mossar och sjöar har 
varit viktiga för kulten. De mest kända är kanske mossarna med de stora 
krigsbyteoffren, men även utanför det har våtmarker haft en roll i kulten. 
Utsträckta våtmarker eller vattendrag nämns också som kopplade till kok- 
gropsfält i boken De gåtefulle kokegroper (2005) till exempel i Mogens Bo 
Henriksens artikel Danske kogegruber og kogegruberfelter (s. 77 ffi). De bo
huslänska kokgroparna i detta material ligger inte vid utsträckta våtmarker, 
men däremot ofta vid vattendrag och andra vatten.

Funktion
Vad kan man då säga om kokgroparna funktion? Är det mat till många, som 
är grunden eller är det en värmekälla? Det finns tillräckligt många etnogra
fiska exempel på matlagning i kokgrop och på kokgrop som värmekälla, 
för att man inte kan bortse från någotdera. Frågan blir snarare varför man 
lagar mat eller behöver en värmekälla. Elden i sig själv kunde också vara 
viktig, men efter en vanlig brasa blir det ingen kokgrop. Hör kokgroparna 
till profana eller religiösa sammanhang? Är det fråga om enstaka händelser 
eller återkommande aktiviteter? Har kokgroparna kanske många funktioner? 
Några av dessa frågor går att besvara, andra blir mer spekulation.

Matlagning är den traditionella tolkningen, som också givit upphov till 
beteckningen kokgrop. Värmekälla för olika ändamål har vuxit fram som en 
alternativ tolkning. Framför allt diskuteras tolkningen värmekälla fór bas
tubad (jfr till exempel Schallet Åhrberg 2002). Det finns många etnogra
fiska exempel på små hus för bastubad bland annat från Nordamerikanska 
indianer (se till exempel Margolin 1978, Kroeber 1976 samt ett antal de
tektivromaner av Tony Hillerman). Bastubad har både profan och kultisk 
betydelse. Man kan bada både enskilt och i grupp beroende på anledningen 
till bastubadet. Tony Hillerman beskriver enskilda bastubad för rening och 
kontemplation efter en nära anhörigs död. Margolin beskriver bastubad 
för en grupp män inför en jakt (1978:16). Själva bastun byggs runt en ned
grävd härd med stenar, något som efteråt skulle se ut som en kokgrop eller
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härdgrop. Det finns exempel på bastubyggnader på boplatser men också 
utanför dessa.

Andra tolkningar har en mer praktisk inriktning där man utnyttjar vär
men och röken för torkning eller rökning av livsmedel och liknande.

Dateringarna på flera av kokgropslokalerna är sådana, att man klart kan 
säga att det är fråga om återkommande aktiviteter. Man har alltså återvänt 
till lokalen för att återupprepa något. Man gräver en ny grop och eldar i den. 
Enda tillfället man säkert kan tala om en enstaka händelse är förstås i fråga 
om lokaler med en enda kokgrop. Kan man då se några skillnader mellan 
dessa lokaltyper? Det kan man faktiskt i fråga om deras läge i landskapet, 
närheten till vissa landskapselement och i det att vissa ligger på boplatser 
eller gravfält och andra bildar enskilda kokgropslokaler. 
t. Vid lodräta bergväggar finns bara en eller ett fåtal kokgropar (Högdal 

422, Högdal 443, Håby 278, Norum 213, Kville 1298 och Tossene 511).
2. Invid (högre) berg och vettande mot ett (större) vattendrag finns något 

större lokaler (Högdal 423, Norum 209, Norum 235 och (med viss tvek
samhet) Svarteborg 587 och Jörlanda 184). De båda Norum-lokalerna 
har en bäck i sin närhet, men vetter mot den större ån i dalens mitt.

3. Vid eller på stränder, gärna vid vattensystem med havskontakt, lig
ger oftast de stora lokalerna, de med många kokgropar (Forshälla 342, 
Morlanda 354, Skee 1593). Ett sådant läge har emellertid också Valla 201, 
som bara har två kokgropar. Backar med utsikt över havet (fjorden) kan 
tänkas höra hit (Forshälla 166 och 360). Även i ett sådant läge finns en 
mindre lokal (Morlanda 37).

4. På boplatser finns ett mindre antal kokgropar, allt mellan en och åtta 
(Forshälla 310, Jörlanda 185, Norum 210, Norum 211, Svarteborg 592, 
Svarteborg 593, Svarteborg 116, Tanum 1229, Ödsmål 250/251 och Ödsmål 
256).

5. På gravfält finns en mer varierande mängd (Kville 1290 samt Herrestad 
14, Svarteborg 589 och Tanum 1209 som innehåller både boplats och 
gravfält).

Svarteborg Vässje och Tanum 1376 har lämnats utanför, eftersom den först
nämnda inte kan återfinnas på kartan och den andra saknar datering och 
dessutom har en oklar kontext.
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Utifrån ovanstående kan jag tänka mig flera olika situationer där kokgropar 
använts. En del är rent kultiska, en del mer profana, kanske ändå ett mel
lanting mellan kultiskt och profant.

Profan användning är inte så svårt att föreställa sig. Det handlar om 
matlagning till många, bastubad, torkning av mat och så vidare, allt som 
föreslagits ovan. Den kultiska användningen är svårare, eftersom vi vet så 
lite om kulten. Framför allt omfattar den så mycket mer än gudaparnassen, 
stora biot och människooffer. I fråga om kokgropar är det mer aktuellt att se 
till riter av olika slag, sådant som kallas heliga handlingar (Steinsland 2005). 
De utförs till exempel vid årstidsväxlingar och stadier i människors liv, men 
också vid krissituationer som hungersnöd eller pest eller då de styrande be
höver befästa sin makt. Vi har två slags riter att ta hänsyn till. Det är dels den 
offentliga kulten, dels den privata. Som orden antyder innebär den offentliga 
en större samling människor, en kultplats/helig plats och officianter, som 
kan anföra och utföra riterna på ett riktigt sätt. Den privata kulten angår 
gården eller en liknande mindre grupp människor (se Steinsland 2005, del 
III, Hellige handlinger, riter og kult, s. 261—357).

Det vi känner till mest är vikingatidens föreställningsvärld. Huruvida 
detta är applicerbart på äldre tider är en källkritisk fråga. Att en del seder 
och bruk går längre tillbaka än yngre järnålder är väl troligt. Hur långt till
baka de går är osäkert och vad som försvunnit och kommit till från brons
ålder till vikingatid är lika osäkert. Det finns dock många generella drag 
bland de heliga handlingarna, drag som återkommer i de flesta samfund 
även om de kan se olika ut. Att uppmärksamma årstidsväxlingar och män
niskors olika stadier i livet hör dit. Den diskussion som finns nedan har 
bland annat inspirerats av diskussionen om vikingatida förhållanden och 
ska uppfattas som förslag.
i- På boplatser kan man givetvis ha fester då man lagar mat. Man kan också 

bada bastu eller utföra någon mer vardaglig aktivitet som hör det prak
tiska arbetet till. Anledningen till en fest kan vara både kultisk och profan 
liksom även bastubad. I den mån vi har med kult att göra, är det sanno
likt fråga om privat kult. En officiell kulthandling på en boplats skulle 
förutsätta att gården är central för en bygd, ett hov eller liknande.
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2. På ett gravfält utfördes riter av olika slag. Vad vi känner till utfördes 
bland annat matoffer åtminstone under senare delar av järnåldern. De 
anhöriga åt en gemensamhetsmåltid vid graven på den tredje, sjunde och 
trettionde dagen efter begravningen (Näsström 2002:234). Det ligger 
alltså nära till hands, att dessa kokgropar har med matlagning att göra. 
Det finns emellertid även andra möjligheter. Pia Claesson (2004:187) 
för fram tanken att röken i sig haft betydelse, att gravfält och deltagare 
skulle insvepas i rök. Såväl eld, som rök och aska hör på flera sätt ihop 
med begravningsritual i olika kulturer. Båda ovan nämnda tolkningar 
har en kultisk aspekt.

3. Stora möten kan ha hållits på platser vid eller med utsikt över större 
vatten som till exempel hav eller fjord. Lokalerna ligger inte i utsatta 
lägen i en ytterskärgård, utan mer skyddat i de inre delarna av ett vat
tensystem med havskontakt. Vid sådana möten kan man också tänka 
sig matlagning, möjligen bara eldar. Orsaken till mötet kan till exempel 
vara att olika grupper eller familjer träffas med jämna mellanrum. Det 
kan också vara fråga om en kultplats med officiell kultutövning av något 
slag, ständigt återkommande till exempel för någon årstidsväxling eller 
ett enda för att exempelvis övervinna ett hot. Ska man spinna vidare på 
detta, kan läget ha med kommunikation att göra. En kultplats bör vara 
en plats dit det är lätt att komma även för mer långväga personer.

4. Enskilda aktiviteter vid en bergvägg, till exempel ett bastubad för andlig 
rening. Det är i så fall en privat, helig handling, en aktivitet som kräver 
enskildhet. Orsaken kan vara ett slags meditation inför riter vid en över
gång från ett stadium i livet till ett annat (rites de passage) eller kanske 
i samband med att en nära släkting dött, ett barn fötts eller liknande. 
Dessa lokaler ligger också mer i utmarkslägen, det vill säga sannolikt en 
bit ifrån boplatsen.

Den andra gruppen ovan, där ett mindre antal kokgropar ligger vid ett berg 
och vetter mot ett vattendrag, kan också höra till förslag nummer 4. Det kan 
röra sig om aktiviteter av mer enskilt slag för en eller ett fåtal personer.

Inget av de ovanstående förslagen till aktiviteter är nya (jfr bland an
nat De gåtefulle kokegroper, Gustafson et al. 2005 eller andra skrifter där

58 Vistelser vid vatten



kokgropar diskuteras). Den enda nyheten jag kan se är läget invid lodräta 
bergväggar.

Som i de flesta fall kan man även tänka sig en enkel, profan förklaring, 
som lika ofta kan ifrågasättas. Varför gräver man till exempel en kokgrop 
vid en bergvägg om man bara ska vila sig, äta lite, sova, sitta på pass eller 
annat? Det är ändå ett ganska stort arbete. I Högdal 423 verkar kokgropar 
ligga invid en röjning och där kan man ha lagat mat till alla, som arbetat 
med röjningen. En måltid eller ett eldande kan också vara en rituell hand
ling inför odlingens början. Det finns alltid två sidor, men tyvärr väldigt få 
möjligheter att bevisa eller motbevisa en tolkning. Vad vi har att göra med 
är rimlighet. Ar det rimligt att man lägger arbete på att gräva och fylla en 
kokgrop för att värma sig eller laga lite mat? Är det rimligt att 150 kokgro
par vid stranden har en profan tolkning? I arkeologin lämnas gärna den 
kultiska aspekten åt sidan, kanske för att det är ett svårgripbart område. 
Hur tätt sammanvävt det kultiska och det profana är i till exempel indi
anska samhällen får man en inblick bland annat genom en bok om myter 
som Lodjurets historia (Lévi-Strauss 1994) och genom att läsa nordiska, re- 
ligionshistoriska arbeten som de ovan nämnda. Även i vårt sekulariserade 
samhälle görs många mer eller mindre medvetna rituella handlingar till ex
empel spotta för en svart katt, akta sig för siffran 13, inte lägga nycklar på 
bordet och allt som har med de stora, religiösa högtiderna att göra. I nordisk 
förhistoria har kulten sannolikt haft en mycket större och mer integrerad 
del i vardagen än vad den har idag och någonstans finns även lämningar 
efter sådana aktiviteter.

Det som gör kokgroparna speciellt lämpliga för diskussioner om kult är 
flera saker. De förekommer under en begränsad period trots att man lagat 
mat, eldat, torkat föda och troligen badat bastu under hela förhistorien. 
Kokgroparna verkar då höra ihop med en speciell kulturell tradition eller 
sed. Det finns kokgropsfält med många hundra gropar. Vad kan det ha för 
en praktisk funktion? Kokgropar ligger till stor del bortanför boplatserna 
och hör således inte till den mest närliggande vardagen och de finns på så 
rent kultiska platser som gravfält.
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Den kulturhistoriska kontexten

Seden att bruka kokgropar i Bohuslän försiggick alltså under bronsålder och 
äldre järnålder. Det börjar lite långsamt i mitten av äldre bronsålder, ökar 
snabbt i början av yngre bronsålder och avbryts tvärt efter folkvandringstid. 
Före och efter dessa perioder finns ett mycket litet fåtal kokgropar. Varför 
just då? Vad hör kokgroparna ihop med? Vad gör att de börjar användas 
i äldre bronsålder och vad gör att de slutar användas i folkvandringstid? I 
den här artikeln ryms tyvärr ingen djupgående forskning om kontexten i 
vidare kulturhistorisk mening. Det skulle betyda en djupdykning i såväl 
ekonomi som sociala ordningar och föreställningsvärlden. De är alla stora 
forskningsområden. För att inte lämna kokgroparna helt fritt svävande, tän
ker jag ändå på ett översiktligt sätt ta upp några tankar om deras tänkbara 
sammanhang och betydelse för samhället.

Vid seminariet om kokgropar, främst kokgropsfält dock, framkom att 
seden att bruka kokgropar sprids in en rörelse från söder till norr. De flesta 
kokgropar i Sydskandinavien är från bronsålder, medan de norska i huvud
sak brukades under romersk järnålder och folkvandringstid (Gustafsson et 
alles red. 2005:8 och i enskilda artiklar). I det sammanhanget placerar sig 
de bohuslänska kokgroparna mitt emellan. De finns i både bronsålder och 
äldre järnålder, men börjar användas en bit in i bronsålder och är totalt sett 
något vanligare i äldre järnålder. Ser man till antalet gropar, finns det fler 
sådana i järnålder än bronsålder (jfr avsnittet Dateringar och grupperingar). 
Lokaler med ett större antal kokgropar, från tio och upp till 150 stycken, 
är också vanligare i järnålder än bronsålder. Det verkar således som om 
Bohuslän visserligen finns någonstans emellan Sydskandinavien och Norge, 
men mest hör ihop med Norge.

Rörelsen från söder till norr bör tyda på en spridning av en föreställning 
eller sed. Denna i sin tur kan följa med en ekonomisk, religiös eller annan 
förändring. De stora fö rändringar/utvecklingar, som sker under bronsålder 
är framför allt dels jordbruksekonomin, dels brandgravskicket, det vill säga 
en ekonomisk och en religiös aspekt.
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Den ekonomiska aspekten
Den ekonomiska utvecklingen från ett mer komplementärt jordbruk till 
ett jordbruk som dominerande näring sker generellt sett under perioden 
senneolitikum och äldre bronsålder (se bland annat Welinder et al. 1998). 
Konsekvenserna bör bland annat bli, att jordbruket verkar bestämmande 
för var man lägger sina boplatser, hur man ser landskapet, hur man använ
der landskapet och hur man organiserar samhället. Man kan säga, att det 
förändrar det mesta av seder och bruk och med all säkerhet också föreställ
ningsvärlden.

För att se utvecklingen i Bohuslän ska jag titta närmare på framför allt 
pollendiagram. Odlingslämningar skulle man också kunna studera, men 
tyvärr finns det alltför lite sådana för att de ska ge en god bild av utveck
lingen. En indirekt bild kan också komma ifrån boplatsetableringar och 
bebyggelsens utveckling.

Pollendiagram
Det finns ett fåtal större pollenundersökningar och några mindre, mer lo
kala från bohuslänska lokaler. De större kommer ifrån Kollungerödsvatten, 
Häljerödssjön, Granvattnet och Smedseröds mosse, alla från mellersta 
Bohuslän. Sten Ekman (2004) har ställt samman resultaten från dessa och 
diskuterat en bohuslänsk kulturmarksutveckling från stenålder till historisk 
tid. En mycket kortfattad sammanfattning av resultaten följer nedan. För 
material, diskussion och källkritik hänvisas till artikeln.

Kr.f.

Fig. 29. Kulturmarksdiagram
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För neolitikums del är materialet bristfälligt och resultaten ska därför tas 
med en nypa salt. I mellanneolitikums andra halva märks en del vegeta- 
tionsförändringar, som bör ha med röjning och en kulturmarksexpansion 
att göra. En successiv öppning av landskapet sker sedan under senneoliti- 
kum.

Bronsålder är bättre dokumenterat i materialet. Då indikerar pollenstra- 
tigrafierna en generell ökning av kulturmarksinflytandet, dock med faser 
av övergivande och skogsåterväxt. En del av dessa faser kan ha varit lokala. 
En kortvarig regenerationsfas inträffade i början av yngre bronsåldern, men 
annars var kulturmarksexpansionen betydligt högre i yngre bronsålder än 
i äldre. Det kan också vara värt att notera att betesmarken dominerar över 
odlingsmarken.

Järnåldern verkar börja med en tillbakagång. Det sker en igenväxning av 
kulturmarken under förromersk järnålder och den når sitt minimun cirka 
zoo före Kristus. Därefter märks återigen en röjning av ädellövskogen och 
en öppning av landskapet påbörjas i övergången till romersk järnålder. 
Röjningen intensifierades runt zoo e. Kr. och landskapet öppnas successivt 
och når sitt maximum för äldre järnålder runt 300—400 efter Kristus.

I folkvandringstid minskar både odlings- och betesmark och det sker en 
skogåterväxt på övergiven kulturmark. Från och med slutet av folkvand- 
ringstid och under vendel- och vikingatid ökar sedan kulturmarken igen.

Det finns en viss överensstämmelse mellan kokgropsanvändningen och 
jordbrukets utveckling enligt ovanstående kulturmarksdiagram. De börjar 
ungefär samtidigt och kokgropseran slutar samtidigt med övergivandet av 
kulturmark i folkvandringstid. Jordbruket utvecklas dock vidare efter det.

Boplatser
En sammanställning av undersökta, reguljära boplatser under perioden äldre 
bronsålder till tidig medeltid bör ge en av många bilder av bebyggelseut
vecklingen. Nedan finns ett diagram, som visar mängden boplatser i bruk 
i olika tidsperioder. Brukstiden bestäms oftast av I4C-dateringar, ibland i 
kombination med keramikdateringar. I bruk är härvid nyckelord precis som 
för kokgropsdiagrammet ovan. Varje boplats speglar således inte antalet 
en boplats, utan sin användningstid. Har boplatsen en användningstid på 
500 år, finns den med i motsvarande period i diagrammet. Tanken bakom
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Antal boplatser över tid

Äldre
bronsålder

Yngre
bronsålder

Förromersk Romersk Folkvand- Vikingatid
bronsålder järnålder ringstid

Vendeltid

Fig. 30. Boplatser i bruk över tid.

denna beräkningsgrund är att en boplats används och är en del av kontex
ten fullt ut under den tid den finns, inte bara som ett nerslag under en lång 
period. På så sätt eliminerar man också skillnaden mellan långvariga och 
kortvariga boplatser.

För att få en mer rättvisande fördelning än den till de olika långa arkeo
logiska perioderna, har jag, på samma sätt som tidigare, delat upp avsnitt 
på zoo år, ibland lite mer. 200 år har valts som utgångspunkt eftersom den 
kortaste arkeologiska perioden, folkvandrings tid, är så lång.

Diagrammet visar att antalet boplatser är flest under perioden slutet 
av yngre bronsålder till folkvandringstid. Efter folkvandringstid syns den 
omtalade nedgången och före slutet av yngre bronsålder sker en långsam 
ökning från äldre bronsålder. Detta bör ungefär spegla bebyggelseutveck
lingen under perioden.

Under perioden ifråga sker också förändringar i bebyggelsen. Till exempel 
växer centralplatser fram under romersk järnålder (Fabech 1991, Lundquist 
2.000). Detta lär i sig inte betyda att man slutar använda kokgropar, men 
framväxten av centralplatser kan vara en del av en nyordning, där även se-

Bohuslänska kokgropar 63



der och bruk förändras. Den nyordning vi ser i romersk järnålder leder så 
småningom till en statsbildning med ett nytt organisationssystem och san
nolikt ett nytt tänkesätt (Hedeager 1990)

Kommentar
Såväl boplatsetableringar som odling ökar således ungefär samtidigt som 
kokgropsanvändandet, vilket skulle kunna tyda på att kokgropsseden följer 
med eller anpassas till den växande jordbruksekonomin. Däremot slutar de 
inte samtidigt. Kokgropsanvändandet verkar sluta eller minska radikalt i 
och med den folkvandringstida nedgången. Det kan bero på att de nya vin
dar, som börjar blåsa i romersk järnålder, inte omfattar seden att använda 
kokgropar. Dessa nya vindar innebär förändringar, som tycks gå via en allt 
ökande samhällelig hierarki med bland annat krigarstatus och centralplatser 
till statsbildningen i tidig medeltid (jfr bland annat Hedeager 1990, Fabech 
1991, Lundqvist 2000). Man kan tänka sig att denna nya samhällsordning får 
utrymme och kraft i och med och efter den folkvandringstida nedgången. 
I den nya ordningen ser kokgroparna inte ut att ha någon plats och efter 
folkvandringstid kommer de inte tillbaka. Det är möjligt att de värderingar 
och den föreställningsvärld, som hör kokgroparna till, inte stämmer med 
värderingar i fråga om bland annat hierarki och makt, som mer hör ihop 
med större maktenheter och statsbildning.

Den religiösa aspekten 
Begravningsskick
En religiös sed, som sprids från söder till norr under bronsålder, är brand- 
gravsseden och därtill hörande föreställningar. Anders Kaliff (1992:59!!.) 
skriver om likbränningens idémässiga grund, att den mer utvecklat uppträ
der först i mellersta Tyskland och omgivande områden under senneolitisk 
tid och tidig bronsålder. I Bohuslän slår denna sed igenom runt mitten av 
bronsålder. Likbränningen som utvecklad idé kan, enligt Kaliff, ha föregåtts 
av att elden använts i begravningsritualen i annat syfte till exempel för att 
rena platsen. Lene Melheim (2004) anser att en förändring i fråga om livsstil 
och världsbild sker i bronsålderns period två, det vill säga i mitten av äldre 
bronsålder. I denna förändring finns också övergången till brandgravskick. 
Den ideologiska basen för brandgravskicket anser hon vara en indo-euro-

64 Vistelser vid vatten



peisk tradition. De ändrade religiösa sederna har påverkats av introduktio
nen av lokalt metallhantverk och intensifieringen av jordbruket, men med 
religion, tro och ritual som underliggande orsak.

Efter hällkistor som gravform bygger man i Bohuslän i äldre bronsålder 
rösen på höga bergstoppar. På senare år har arkeologiska undersökning
ar visat att man även byggde stora, flacka stensättningar i den perioden. 
Två flacka stensättningar med en diameter runt 20 meter har undersökts 
i Tanum i början av 1990-talet (Tanum 539, A17 och A649, Gerdin & 
Munkenberg 2005) och en hittades nyligen vid en förundersökning på Huds 
moar (Tanum 399/808, Lönn 2005). I dessa, stora stensättningar tillämpas 
brandgravskick, medan man i rösena har likbegravning. I de mindre och 
ofta oregelbundna stensättningarna råder också ett brandgravskick, vilket 
fortsätter genom flatmarksgravar, domarringar, högar och andra gravar på 
gravfält i äldre järnåldern. Ett och annat undantag förekommer dock.

Offerskick
Även offerkulten ser ut att förändras under järnålderns lopp. Individuella 
och kollektiva fruktbarhetsoffer ofta i mossar och våtmarker existerar från 
stenåldern fram till och med folkvandringstid. Människooffer och krigs- 
byteoffer förekommer under romersk järnålder och folkvandringstid, inte 
senare (Fabech 1991).

Kommentar
Folkvandringstid verkar vara en omvälvande tid inte bara för bebyggelsen 
som helhet utan också för offerskicket och även religionen som helhet. 
Angående det senare beskriver Gry Wiker (2004) en gradvis förändring i 
nordbornas världsbild, som sker runt 500-talet. Förändringen har att göra 
med att samhällets elit hämtade värderingar om status och ideal från kon
tinenten. Brandgravsskicket fortsätter dock under yngre järnålder. Liksom i 
den ekonomiska aspekten ovan verkar olika delar av samhället att förändras 
hela tiden, dock inte alltid i takt.
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Avslutning

Som en allmän slutsats vill jag poängtera, att jag uppfattar kokgropar som 
mångfasetterade lämningar. De har sannolikt många olika funktioner be
roende på i vilket sammanhang de använts. I inledningen presenterades två 
kokgropslokaler, en med flera och stora kokgropar (Skee 1593) och en med 
en enda kokgrop framför en lodrät bergvägg (Högdal 443). Dessa båda ser 
ut att representera två olika användningsslag. Den ena hör då ihop med ett 
större möte och den andra med enskilda heliga handlingar (offentlig och 
privat kult).

Vad jag tycker mig ha kommit fram till är att funktionen ska ses i rela
tion till läget i landskapet och läge på boplatser eller gravfält. Kokgropar på 
gravfält bör ha haft funktioner, som kan kopplas till måltider vid och efter 
begravningar, det vill säga en kultisk inriktning. På boplatser kan funktionen 
ha varit både kultisk och profan. Torkning och rökning av födoämnen hör 
till de profana, men värmekälla till en bastu där bastubad och matlagning 
till många kan ha både profana och kultiska orsaker. Lägen på eller nära 
stränder och med kontakt eller utsikt över vatten med havskontakt bör ha 
haft funktionen av en samlingsplats, där i första hand kultiska aktiviteter 
ägt rum. Slutligen har vi läget vid branta bergväggar eller markanta berg, 
ofta i närheten av något slags vatten. Där kan kokgroparna ha haft både 
profan och kultisk innebörd, men enskilda reningsbad i en bastu är defini
tivt en tanke värd att prövas.

Kokgroparnas tid är bronsålder och äldre järnålder. De börjar användas 
ungefär samtidigt som jordbruket utvecklas till den dominerande ekono
min och brandgravskicket introduceras. Seden att använda kokgropar hör 
på något sätt ihop med dessa båda eller med en av dem. De slutar användas 
efter folkvandringstid samtidigt som bebyggelse och odling har en svacka 
och offerkulten förändras. I motsats till bebyggelse och brandgravskick åter
kommer inte offrandet i mossar och våtmarker och inte heller byggandet 
av kokgropar. Möjligen hör detta samman med introduktionen av ett nytt 
(politiskt) system, som medför ändrade värderingar och ändrade seder.

Det återstår ännu mycket forskande innan kokgroparnas gåta är löst. Ett 
enkelt sätt att komma vidare är att anbefalla alla arkeologer att ha några 
saker i minnet vid undersökning av kokgropar. En är att datera så mycket
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som möjligt, så att vi får fram säkrare användningsperioder för de olika lo
kalerna. Eftersom de verkar ha använts till olika saker bör man inte dra alla 
över en kam. Somliga kan alltså ha använts till matlagning och andra inte. 
Ett makroprov kan därför vara bra att ta, så att man eventuellt kan skilja 
ut vilka gropar, som använts till vad. Man kan också tänka sig andra typer 
av analyser till exempel bruksspårsanalys som Glenn Johansson gjort vid 
undersökningen i Tvååker, Halland (Johansson 2001).

Att definiera vad man menar med kokgrop är också viktigt. Själva termen 
är inarbetad och kan gärna vara kvar så länge alla är införstådda med att det 
är en term och inte en funktionsbeskrivning. Att de innehåller skörbränd 
sten och kol/sot är en viktig utgångspunkt. Att sätta vissa måttsgränser kan 
också vara bra, men de får inte ses som absoluta sanningar. En viss ledning 
kan vara de medelmått för kokgropar, som nämnts ovan det vill säga ett djup 
på 0,45 meter och en diameter på 1,5 meter eller måtten 2x1,3 meter.

Framför allt bör kokgroparna uppmärksammas mer.
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Två anläggningstyper — ett sammanhang?
SPÅR AV RITUAL SETT UTIFRÅN ETT KOKGROPSSYSTEM 

OCH EN CIRKULÄR KONSTRUKTION I NORRA BOHUSLÄN 

PIA CLAESSON, BOHUSLÄNS MUSEUM

Inledning

Kokgropar och eldstäder är några av de vanligaste förekommande spåren 
efter mänsklig aktivitet under förhistorien. Orsaken härtill är uppenbar. 
Vid eldstaden fick man värme under kyliga nätter och den kalla årstiden. I 
skenet från elden kunde människor samlas under mörka kvällar. Elden av
skräckte rovdjur som varg och liknande att komma för nära. Varningar och 
andra meddelanden kunde sändas långväga med hjälp av eld och rök. Med 
de glödande stenarnas långsamma och jämna värmeutveckling kunde våta 
kläder torkas, liksom skinn och säd. Det sistnämnda för oss in på den oftast 
anförda teorin om kokgroparnas användning, den att dessa främst anlades 
för tillagning och beredning av livsmedel, vilket även begreppet antyder.

Kokgropen är till skillnad från härden tydligt nedgrävd i marken, även 
om mellanformer som härdgrop och liknande förekommer. I nedanstående 
text är det tänkt att fokusera på de kokgropar som förekommer isolerade 
och avskiljt från ett ordinärt boplatsmaterial. Dessa kommer att studeras 
med Skee 1593 som utgångspunkt. Skee 1593 i norra Bohuslän innehåller 
ett antal kokgropar, som påträffades i samband med en arkeologisk under
sökning 2003. Framförallt är det själva processen som är tänkt att studeras, 
det vill säga vilka händelser/aktiviteter som ägt rum på platsen och som 
föranlett dessa spår. I förbindelse härmed har det även varit intressant att 
försöka utröna om den cirkulära konstruktion, som påträffades i anslutning 
till gropsystemet, har ingått som en betydande del i detta sammanhang.

Vad är en kokgrop?
Kokgropen är en rund, oval och ibland fyrkantig eller rektangulär nedgrav
ning, som i varierande grad är fylld med skörbränd sten oftast blandad med
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träkol och sot. Ovan kollagret finns en fyllning, som antingen är ett resultat 
av en medveten övertäckning eller av naturliga processer. Kokgropen är ett 
av de mest allmänt förekommande spåren efter aktiviteter i förhistorien. 
Den aktivitet som gropen vanligen kopplas samman med är, som ovan 
nämnts, beredning av mat och då i första hand kokning av kött.

Kokgropen som anläggningstyp förekommer i flera och ibland tillsy
nes disparata sammanhang. Huvuddelen av kokgroparna grupperar sig på 
den kronologiska skalan från bronsålder till och med äldre järnålder. De 
förekommer både på boplatser, gravfält och som enskilda företeelser. Som 
sådana kan de uppträda både som solitärer och i så kallade kokgropsfält. 
Innehållet i kokgroparna ger sällan någon vägledning till vad de använts 
till. De är vanligen tomma, både beträffande föremål och arkeobotaniskt 
material. Mot denna bakgrund är det inte förvånande, att kokgropen som 
fenomen har gäckat forskare under lång tid.

Ar 2001 förärades anläggningen ifråga med ett eget seminarium. Detta 
möte har resulterat i en nyligen utkommen artikelsamling, De gåtefulle 
kokegroper (Gustafson, Heibreen & Martens 2005). där ämnet kokgropar 
redovisas på ett synnerligen uttömmande sätt. För vidare läsning angående 
begreppsdiskussion se Gustafson 1993.

Försök har gjorts för att hitta en allomfattande definition av begrep
pet kokgrop med endast den effekten att definitionen nästintill förlorat sin 
funktion. Orsaken härtill är, som antytts ovan, att kokgropen finns spridd 
i så många och så vitt skilda kontexter.

Utifrån en morfologisk grund tycks det gå att urskilja två typer av kok
gropar (typ A och B). Dessa skiljer sig åt sinsemellan genom groparnas 
uppbyggnad, storlek och form. I det ena fallet (typ A) är kokgropen rela
tivt liten (mindre än en meter i diameter) med ett rundat bottenplan. Den 
återfinns ibland under andra benämningar som eldstad, härd och härdbot
ten. Denna skiljer sig från typ B, som har en diameter som vanligen upp
går till flera meter och vars bottenplan är markerat och flackt. I den senare 
bildar stenarna ofta ett eller flera separata kompakta lager med skörbränd 
sten och kol. I typ B finns kol, sot och skörbrända stenar mer spridda i 
fyllningen (figur 1). Denna skillnad kan vara av vikt för förståelsen av hur 
groparna använts.
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Gropar med kompakta lager av skörbränd sten och kol, tillsammans med 
värmepåverkade omgivande lager, tyder på att man här har eldat direkt i gro
pen. Trästycken har placerats i gropen och därefter har bålet tänts. Samtidigt, 
eller efter det att elden har falnat, har sten lagts på glöden och den har av 
hettan sprängts i bitar. Detta förfarande strider mot den tidigare allmänna 
uppfattningen om att stenarna först skulle ha upphettats i en intilliggande 
härd för att därefter flyttats över till kokgropen.

Hl Skörbränd sten 
// Kol och sot

Fig. 1. Schematisk profil av de tvä olika typerna (typ 1A och B ).Typ A är ofta mindre än 

en meter i diameter, har en rundad bottenprofil med kol/sot och skörbränd sten spridd i 

fyllningen. Typ B är en eller flera meter i diameter, har branta väggar och ett flackt botten

plan. I botten finns ett kompakt lager av skörbränd sten, kol och sot. Det sterila lagret under 

kollagret är ofta rödfärgat av värmepåverkan. Fyllningen ovan är mer eller mindre steril.

I vissa fall kan kulturrester som finns i den nära omgivningen tillfälligtvis komma med. 

Illustration: Anette Olsson.

Som tidigare nämnts har kokgropen, som namnet också antyder, kopp
lats samman med matlagning. Inspiration till denna tolkning har hämtats 
från antropologiska exempel. Vad som talar emot en sådan tolkning är att 
kokgroparna borde vara betydligt mer frekvent förekommande på boplat
serna än vad som är fallet, om dessa har använts för dagligdags matlagning.
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En annan inte så vanlig men likväl tankeväckande tolkning är att groparna 
har använts som ett slags föregångare till våra bastuaggregat, det vill säga 
uppvärmda stenar som, då man häller på vatten, ger kraftig värme och ånga. 
Detta förutsätter att groparna varit inneslutna i något slags rum så att vär
men inte förflyktigats (Schallet Åhrberg 2002:13 ff).

I en relativt nyutkommen artikel föreslår Terje Gansum en tolknings- 
modell där han knyter samman kokgropens sakrala och profana betydelse 
med metallhantverk. Kokgropar, eller snarare ett antal av dessa, kan enligt 
Gansum ha använts i processen att framställa karboniserat järn, det vill säga 
stål. Stål har varit av stor betydelse för vapentillverkningen under järnåldern. 
En skicklig smed, menar han, kände antagligen till tekniken att använda 
benkol för att karbonisera järn och därmed möjligheten att framställa ett 
hållbart och skarpeggat vapen. I enlighet med den allmänna kosmologin 
har människoben använts för framställningen av benkol. Att använda män
niskoben kan här på ett djupare och symboliskt plan ha fungerat som ett 
sätt att impregnera vapnet med en mycket specifik makt. I praktiken menar 
Gansum att smeden skall ha skaffat sig benmaterialet från en närbelägen 
gravhög och därefter förkolnat dessa ben i en kokgrop. Detta menar han 
vidare kan vara en del av förklaringen till ingreppen i gravhögar och de kok
gropar som vi inte sällan påträffar intill gravanläggningar (2004:410).

Ytterligare teorier har gjort gällande att fritt liggande kokgropar ska ha 
kunnat användas som ett slags territoriell markering. Anläggning av dessa 
fysiska spår i ett område var ett yttre tecken på ett hävdat område (Ericsson 
1998:2340.

Vad är många kokgropar?
Det sammanhang som här åsyftas är kokgropar i de så kallade kokgrops- 
fälten. Dessa fält definieras generellt utifrån att ett flertal kokgropar är i 
majoritet inom ett område, till skillnad från exempelvis kokgropen som en 
inordnad del i en boplatskontext.

Kokgropsfält har varit föremål för diskussioner i minst ett tiotal år vid 
det här laget. För Sveriges vidkommande kom Raimond Thörn att vara den, 
som i en uppsats i början av 1990-talet introducerade begreppet eldkultsplat- 
ser. Det är en benämning på ansamlingar av kokgropar utan synbar kopp
ling till ordinära boplatsaktiviteter. I hans förträffliga sammanställning av
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platser med kokgropssystem från såväl Sverige som Danmark och Tyskland 
framkommer att dessa ingalunda är speciellt ovanliga.

Det finns dock förslag på mer explicita kriterier. Ett sådant är att de fö
reträdesvis återfinns i vissa topografiska kontexter, vanligen i exponerade 
lägen och med närhet till vattendrag. En annan gemensam nämnare skulle 
vara att de ligger i anslutning till gravfält och gravar. Men som Thörn så 
riktigt påstår, kan en precision av kriterier lätt leda till behov av ytterligare 
nivåer av precisering. Vad innebär till exempel ett exponerat läge, vad me
nas med närhet till vatten/gravar och vad är en boplatskontext och så vidare 
(1993:1). En ytterligare precisering leder vanligen till sådana detaljnivåer att 
definitionen till slut blir irrelevant och därmed verkningslös. Risken finns 
att man därmed riskerar att utesluta vissa fält på felaktiga grunder. Därför 
måste definitionen av ett begrepp ha en intim sammankoppling med de 
problem, som man tänker sig undersöka. Jag ansluter mig till det kanske 
mer subjektiva begreppet att ett kokgropsfält är en ansamling av likartade 
kokgropar som inom ett bestämt område uppfattas som klart dominanta. 
Thörn var den som uppfattade, att det i dessa komplex av gropar gick att 
urskilja två olika system. Han skiljer på oreglerade- och linjära grupperingar 
(1996:136). Där den linjära, som benämningen antyder, är kokgropar i rad 
intill varandra medan den andra består av grupper av gropar utan någon 
synbar ordning (figur 2). Idén har han hämtat från Heidelk-Schacht (1989), 
där hon delar upp gruppen i oreglerad respektive reglerad. Den reglerade 
gruppen delar hon in i ytterligare två grupper, enkel reglerad (en rad) och 
komplex reglerad (fler än en rad, se figur 2).

Thörn har också här förslag på en ökad grad av precisering i form av en- 
strängade respektive dubbelsträngade fält. Det finns även förslag på struk
turering i de till synes planlösa kokgropsområdena i form av cirkulära fält, 
band och liknande (Martens 2005:40).

Koncentrationer av kokgropar finns på flera håll i stora delar av Nord
europa, från nordligaste Tyskland till mellersta Sverige i linje med Uppland 
och i Norge upp till Trøndelag (Thörn 1993:1, Martens 2005:39), (figur 3). 
De äldsta kokgropsfälten är daterade till bronsålder och finns framförallt 
i norra Tyskland och Danmark, medan de tenderar att bli yngre ju längre 
norrut man kommer. I Norge förekommer de främst under äldre järnål
der och fram till folkvandrings tid (Martens 2005:39). För danska daterade
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Fig. 2. Exempel på a) reglerade flersträngade samt b) oreglerade kokgropsfält. 

Illustration: Anette Olsson.

kokgropar se fig. 25 i Mogens Bo Henriksens artikel i De gåtefulle kogegro- 
per (2005:66).

Tolkningar av dessa kokgropsfält har varierat över tid och mellan olika 
forskare. Att koppla dessa till hantverksproduktion, tillredning eller tork
ning av födoämnen av skilda slag har varit vanligt bland dem, som velat 
ge groparna en mer profan betydelse. Uppeldning av avfall har också före
kommit bland tolkningsforslagen liksom kommunikation där meddelan
den med hjälp av röksignaler skulle ha använts. Olesen och Seeberg (1971) 
nämner träkolsbränning som en förklaring. Henrik Thrane (1974) och även 
Kjartan Langsted (2000) anför också hantverk som en förklaringsmodell, 
diffust vilken typ av hantverk de tänkt sig. Henriksen (1999) menar att 
djurben och fröer är så sällan förekommande att det knappast är tal om nå
gon produktion av industriell karaktär. Thörn menar sig hos vissa forskare 
se en antydan till att förklara eldstäderna som en del av ett kultiskt bruk, 
där intagande av föda spelat en betydande roll. Samlingsplatser där viktiga 
politiska och ekonomiska ting dryftades, där allianser av olika slag ingicks 
— detta samtidigt som man åt och drack — är ytterligare en förklaringsmo
dell (Henriksen 1999:121, Solli 2006:290).
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Att förklara kokgroparna utifrån ett kultiskt och rituellt sammanhang har 
förekommit parallellt med mer profana tolkningar. Tidigt talade man om 
eldkult i samband med kokgropsfälten, vanligen utan att närmare preci
sera vad man menar annat än att man ska ha eldat i groparna. Förslag som 
dock förekommit är offerkult, där djur eller delar av djur och kanske även 
människor skulle ha offrats (Henriksen 1999:106(1).

Kokgropar i förbindelse med gravar har förklarats med rituella fester, där 
kokgroparnas användning sätts i samband med en gravritual till förfäders 
ära (Thörn 2005:yiff, Claesson 2004:185!!).

Sammanfattningsvis förekommer kokgropsfält i ett bälte från norra 
Tyskland upp till Mälarområdet och snett upp mot Trøndelag i Norge. 
De förekommer från äldre bronsålder till järnålderns äldre del med en 
viss tendens att bli yngre ju längre norrut man kommer. De är i allmänhet 
fyndfattiga och de fynd som i vissa fall förekommer är svåra att med sä
kerhet knyta till bruket av kokgroparna, då dessa likaväl kan vara spår av 
aktiviteter som förekommit i groparnas närhet och som tillfälligtvis ham
nat i groparnas fyllning. Kokgropsfälten ligger i allmänhet inte i närheten 
av samtida boplatsanläggningar. Det verkar finnas en viss konsensus i val 
av terrängläge. Fälten ligger företrädesvis i exponerade lägen i landskapet, 
vanligen på sandiga terrasser eller sluttningar som är orienterade mot vat
ten eller våtmarksområden. Det finns ingen tydlig skillnad i val av terräng
läge, form eller innehåll oavsett typer av fält eller geografisk hemvist. Om 
orsaken till denna homogenitet är att de har haft en liknande funktion, är 
kanske en försiktig slutsats man kan dra.

Problemet med att tolka dessa fält är brist på analyser, bland annat date
ringsunderlag. Man vet till exempel inte om kokgroparna tillkommit inom 
ett begränsat tidsavsnitt eller under en lång tidsrymd - det vill säga om de 
är ett uttryck för en intensiv användning eller om de aktiviteter, som kok
groparna bär spår av, är resultat av sporadiska nedslag med långa tidsinter
valler emellan. Vanligen har det antagits, att de brukats mer eller mindre 
samtidigt, då groparna har en samstämmig utformning men ytterst sällan 
överlappar varandra.

Som en kommentar till en indelning av förklaringsmodeller i profana 
respektive sakrala sfärer vill jag påstå att dessa inte behöver stå i opposition 
mot varandra. En sådan indelning är här knappast fruktsam då använd

82 Vistelser vid vatten



ningen av kokgropar naturligtvis kan ha haft en rent praktisk funktion som 
till exempel tillredning av föda, men att denna tillredda föda i sin tur kan 
ha ingått i ett rituellt sammanhang och då med en annan betydelse än in
tagandet av näring.

Kokgropar intill en cirkulär ränna i norra Bohuslän 
Skee 1593 låg i norra Bohuslän drygt tre kilometer öster om Strömstad, 
cirkaioo meter väster om ett av Bohusläns mer kända gravfält (Skee 590) 
där också storhögen Grönehög ingår. Ett par hundra meter åt nordöst lig
ger den omfattande fornlämningsmiljön vid Blomsholms säteri. Här ingår 
bland andra två omtalade gravmiljöer, dels en drygt 40 meter lång skepps- 
sättning (Skee 343) och dels ett av landets största gravfält med bland annat 
fem domarringar (Skee 337). Ytterligare en stor gravhög (Skee 14) ligger en 
dryg kilometer norrut.

Vid utgrävningen av Skee 1593 påträffades sammanlagt tio kokgropar. 
Dessa formerade sig huvudsakligen längs en linje (cirka elva meter över ha
vet) i en sandig mot väst sluttande dalsida. Sluttningen utgjorde västra sidan 
av en vidsträckt nord-sydgående dalgång i vars botten det rann en bäck.

Kokgroparna hade en plan botten och sidorna var mer eller mindre raka. 
Formen och storleken hänför dessa till typen B. Groparna var i genomsnitt 
drygt två meter i diameter och 0,6 meter djupa under avbanad yta. Den 
största, som låg centralt i systemet, var i plan drygt tre meter i diameter 
och hade ett djup på omkring en meter. Den hade två tydligt separerade 
lager med skörbränd sten, som var blandad med kol och sot. Fyllningen 
mellan/ovan den skörbrända stenen var likartat sandig. Fyra av groparna 
var återanvända medan de övriga endast uppvisade en användningsfas. 
Rödbränd sand omgav sten-/kollagret undertill och vid gropens sidor. Den 
rödbrända sanden tyder på öppen eld och hög temperatur. I groparnas di
rekta närhet fanns ingen naturlig sten i marken, däremot finns ett omfat
tande hällmarksområde strax väster om fältet, där den granit som använts 
troligen hämtats.
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Schaktplan över Skee 1593

O

II Kokgrop
Cirkelformad ränna 

o Annan anläggning 
Se rapport Claesson 2005

Fig. 4. Plan över Skee 1593.
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Kronologisk utveckling

För att förstå vad som här skett var analysresultaten centrala. Dateringar 
från platsen visade att aktiviteter förkommit till och från under förhistorien 
(Claesson 2005). De äldsta var från yngre bronsåldern och de yngsta från 
medeltidens mitt. Av kokgroparna blev tre daterade utifrån vedartsbestämd 
kol från det kompakta kollagret. I en av kokgroparna, den som innehöll två 
separata kollager, har två dateringar tagits från respektive lager. Hypotesen, 
och såsom diskussionen gick under fältarbetets gång, var att dessa gropar var 
mer eller mindre samtidiga. Slutsatsen drogs dels på grund av att det inte 
förekom någon överlappning, dels på grund av groparnas placering på rad 
intill varandra på relativt jämna avstånd, dels på grund av att de formerade 
sig på samma höjdlinje. Svaren från ,4C-analysen kom dock att överraska 
oss. Med resultatet i hand borde nog större resurser lagts på att få fler kok
gropar daterade. Detta skulle ha kunnat öka förståelsen för hur fältet av 
kokgropar brukats. Som det nu är vet vi att det eldades i en av kokgroparna 
(A1789) tidigast förromersk järnålder 380—50 BC. Samma grop återanvän
des någon gång mellan 370 till 920 år senare, vilket ju är en avsevärd tid. 
Innebörden i detta är tydlig. På något sätt måste alltså gropen ha funnits 
i människors minnen i generationer och med en på plats beständig mar
kering. Det är alltså fråga om en återetablering av området och groparna. 
Detta fenomen har även iakttagits vid liknande anläggningar i Danmark 
(se Henning Nielsen & Bech 2004:137!!).

Om vi lämnar detta tänkvärda scenario för ett tag och ser till övriga gro
par är ytterligare två daterade, båda till romersk järnålder, A1183 (0-220 AD) 
och A3422 (120—340). Om man på de två sistnämnda groparna kalkylerar 
med i sigma och 65—70% säkerhet är den förstnämnda (A1183) något äldre, 
men det är förstås inte helt otänkbart att de är samtida även om detta ver
kar mindre troligt enligt de statistiska bedömningarna.

Om vi återvänder till den förstnämnda kokgropen (A1789) var denna 
grop till yta och djup störst och den var centralt placerad i det linjära sys
temet. Alldeles intill denna fanns dessutom en specifik anläggning i form 
av en cirkulär ränna, vars öppning riktade sig mot den stora kokgropen. 
Rännan är med hjälp av träkol från tall daterad till äldre romersk järnålder 
(220-410 AD). Inuti rännan fanns en grund grop, alternativt kulturlager,
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innehållande brända djurben daterade till romersk järnålder (120—350 AD). 
Om man tillåter sig att spekulera i någon form av samtidighet mellan kok
gropen (A1789), den cirkulära rännan och kulturlagret med de brända be
nen, skulle denna ha infallit någon gång under 300-talets första hälft. Med 
andra ord är det alltså möjligt att de aktiviteter som förekommit på denna 
plats omfattat både en återanvändning av en då ytterst gammal kokgrop och 
bruket av vad som idag syns som en cirkulär ränna innehållande en grop 
med brända ben. Vid samma tid skulle hypotetiskt sett ytterligare kokgropar 
kunna ha anlagts, då A1322 faller inom denna tidsintervall. Det troliga är 
dock, utifrån dateringsunderlaget, att kokgroparna på sluttningen anlagts 
och antänts under en lång tidsperiod, som huvudsakligen inträffat någon 
gång under äldre järnåldern.

Tabell 1: Dateringar av de i texten nämnda anläggningar från Skee 1593, Ångströmslaboratoriet, 
Uppsala universitet

ANLÄGGNING Lab. nr TYP DATERING

(2 SIGMA)

DATERING

(1 SIGMA)

Kokgrop (A 1789, 
undre lagret)

Ua-22590 kol/asp 380-30 BC (95,4%) 260-110 BC (43,7%)

360-290%
(24,5%)

Kokgrop (Al 183) Ua-22595 kol/tall 0-220 AD 
(95,4%)

55-130 AD (66,4 %)

Kokgrop (A3422) Ua-22599 kol/al 120-340 AD (95,4%) 210-260 AD (32,4o/o)

170-200 AD (13,4%)

130-160 AD (13,20/o)

Grop/kulturlager 
(Al 959)

Ua-22601 kol/hassel 120-350 AD (92,9%) 130-260 AD (61,8%)

Cirkulär ränna 
(A4736)

Ua-22600 kol/tall 220-410 AD (95,4%) 240-350 AD 
(64%)

Kokgrop (Al 789, 
övre lagret)

Ua-22591 kol/björk 320-540 AD (86,6%) 340-440 AD (64,7%)
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Cirkulära konstruktioner - en rituell anläggning?

Som jag nämnt ovan fanns i anslutning till en av kokgroparna en cirkulär 
konstruktion. Denna var en cirkulär eller snarare en hästskoformad ränna, 
cirka nio meter i diameter från ytterkant till ytterkant och med en öppning 
åt öst och mot den angivna kokgropen. Själva rännan var som mest en halv
meter bred och mycket grund, från avbanad yta som störst 30 centimeter 
djup. Fyllningen bestod av brungrå finsand och i denna förekom inga fynd 
förutom sporadiska kolflagor.

Den cirkulära rännan (min benämning) fanns således intill den centrala 
kokgropen i systemet. Denna typ av anläggning, den cirkulära rännan, är 
inte påtalad särskilt ofta i de arkeologiska källorna. Frågan som uppkommer 
är om detta förhållande avspeglar den faktiska förekomsten eller om denna 
typ av anläggning har inpassats i andra mer kända tolkningsmodeller. Det 
är fullt möjligt att cirkulära rännor finns bakom till exempel tolkade grav
rännor, hyddbottnar och liknande företeelser. I de källor där rännor före
kommer och som det redogörs för nedan, kommer de flesta exemplen från 
Danmark och där främst från Jylland. Likheten med Skee 1593 är slående då 
kokgropar vanligen påträftats intill dessa konstruktioner. Det ligger därför 
nära till hands att anta, att de haft en funktion i anslutning till dessa.

Nedan följer en genomgång och överblick över ett antal cirkulära rän
nor, deras morfologi och i vilken kontext de ingår i (se tabell 2 och figu
rer 5—11). Denna översikt är med all säkerhet inte helomfattande och, som 
tidigare nämnts, döljer sig med all sannolikhet liknande fenomen bakom 
diverse olika benämningar.

Ett annat problem som är svårlösligt är i vilket kontextuellt samman
hang rännorna ska placeras. Problemet beror till stor del på att rännorna 
är svårdaterade på grund av att dateringsunderlag saknas. Vanligt är därför 
att man tolkat rännorna utifrån de material som påträffats i intilliggande 
anläggningar, till exempel gravar.

Att döma av den genomgångna litteraturen är fenomenet cirkulära rän
nor belagt i norra Tyskland, runt Limfjorden på nordvästra Jylland och på 
svenska västkusten.

I urvalskriterierna har jag utgått från att dessa cirkulära rännor inte ska 
ha ingått i ett samtida boplatssammanhang. Det ska heller inte förkomma
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några tydliga stolphål för vägg eller takbärande anläggningar, som indikerat 
en huslämning inom konstruktionen. Formen ska vara mer eller mindre 
rund eller hästskoformad. Det ska finnas en eller flera öppningar. Några 
fynd/anläggningar som kan tolka anläggningen till en plats för förvaring 
eller uppställning av djur eller dylikt får heller inte förekomma.
Problem med urval finns alltid. Till exempel har det varit svårt att helt 
kunna utesluta en samtidighet med ett ordinärt boplatsmaterial. Till nöds 
har därför urvalet en viss subjektiv prägel. Det baseras dock på en samman
tagen bedömning, som innebär att konstruktionen inte har uppfattas som 
en ordinär byggnad och att denna implicit inte uppfattats som tillhörande 
en samtida boplats. Gränsfall förekommer, till exempel kan det diskuteras 
om pinnhålen som påträffats på insidan av rännan i till exempel Breared 
(se tabell 2) ska uppfattas som takbärande eller inte.

Ett annat problem har varit dateringarna då just fyndtomheten, både 
i fråga om föremål, fossil och annat daterbart material, är ett drag som är 
utmärkande för anläggningstypen.

Fig. 5. Karta med de i textförekommande platserna för cirkulära konstruktioner. 1. Nr. 

Dalgaard Syd, 2. Fly, 3. Kopperrup, 4. Stafsinge 118, 5. Breared 102 och 6. Wildeshausen 

”Am Reepmoor”.
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Nr Dalgaard Syd
På nordvästra Jylland, vid en undersökning 1997 utförd av Holstebro 
Museum, påträffades en cirkelformad ränna och ett flertal olika anläggningar 
i området kring en hög. Centralt inom konstruktionen fanns en kokgrop. 
Kokgropar fanns även i anläggningens närhet och i förlängningen av anlägg-

©
—©— ..

i
“1

© Grav 
© Kokgrop 
0 Stolphål 
,• Sten

0 5 m
lii ii I

Fig. 6. Planritning över cirkulär ränna i Nr. Dalgaard Syd, nordvästra Jylland, Danmark.

Efter Hornstrup 1999, fig. 17, s. 125.
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ningens södra del låg en förstörd stenpackning med fragmenterad sten eller 
snarare en grund stenfylld grop. I denna, där stenarna låg i samma nivå som 
stenen i rännan, hittades en hank och en skärva från ett keramikkärl från 
yngre bronsålder. Intill denna påträffades även en skålgropssten. Dessutom 
fanns ett antal stolphål, som möjligen kan ha ingått i konstruktionen. Den 
halvcirkelformade rännan hade en öppning som var vänd mot östnordöst. 
Dateringar visar att området har använts som gravplats från mellanneoli- 
tikum till förromersk järnålder. Någon datering av själva rännan finns inte 
att tillgå (Hornstrup I999:i25f).
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Fly
Skive Museum grävde år 1989 ut en halvcirkelformad anläggning i Fly, 
Fjends Herred. Anläggningen var 4,5 meter i diameter och cirka 0,1 meter 
dj up. I förlängningen av den södra delen av rännan fanns en flack grop, 
endast 0,1 meter djup, 1,5x0,85 meter (NV—SO). Stenarna i gropen var i ena 
delen flata och i övrigt vanliga rundade stenar. Det var alltså en liknande 
konstruktion som den ovan beskrivna i Dalgaard Syd. I området fanns flera 
brandgravar från företrädesvis yngre bronsåldern. I tillägg påträffades här 
även ett antal odaterade gropar och stolphål (Hornstrup 1999:1270.

0 5 m N|
1 i I I i I

Fig. 7. Planritning över cirkulär ränna i Fly, nordvästra Jylland, Danmark. Efter 

Flornstrup 1999, fig. 20, s. 127.
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Kobberup
Samma museum som ovan grävde samma år intill en överplöjd hög en häst- 
skoformad anläggning i Kobberup, också denna i Fjends Herred. Denna 
anläggning var betydligt större. Den var hela 9 meter i diameter och upp 
till i meter i bredd och 0,3 meter djup. I delar av fyllningen, företrädes
vis i den västra, fanns ett antal stenar som var upp till 0,3 meter stora. En 
liknande anläggning fast i miniformat (z meter i diameter och 0,2 meter 
djup) fanns innanför den stora öppningen. Denna anläggning hade samma 
fyllning som den stora, varför ett sammanhang kan anas. Fyllningen i den 
stora rännan innehöll ett fåtal keramikskärvor från brons- och järnålder. 
En ornerad skärva, från ett svartglittrande gods gav anläggningen en trolig 
datering till äldre romersk järnålder (Hornstrup 1999:128).

Fig. 8. Planritning över cirkulär ränna i Kobberup, nordvästra Jylland, Danmark. 

Efter Hornstrup 1999, fig. 21, s. 129.
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Stafsinge ii8
I slutet av 1990-talet undersökte Riksantikvarieämbetet en boplats, Stafsinge 
118, utanför Falkenberg. Boplatsen innehöll förutom traditionella boplats
lämningar ett område med två rännor i fragmentariskt skick, som uppfat
tades som cirka 16 meter i diameter, 0,3 meter breda och 0,15 meter djupa 
respektive cirka 15 meter i diameter, 0,3 till 0,9 meter bred och 0,2 meter 
djup (här ska nämnas att formen på den sistnämnda är något osäker). Den 
nordliga daterades via träkol från björk till mitten av romersk järnålder 
(Johansson med flera 2001:23, 28, 36 och 44). I anslutning till rännorna 
påträffades fynd av flinta och bränd lera.

(g Kokgrop

big. 9. Planritning över cirkulära rännor i Stafsinge i Halland. Efter Johansson medflera 

2001, fig. 14, s. 27.
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Breared 102
På försommaren 1991 blev fornlämning 102 i Breareds socken utanför 
Varberg föremål för en undersökning. På en sydöstsluttning av ett större 
höjdområde endast någon kilometer från nuvarande havsstrand låg denna 
boplats cirka 12-17 meter över nuvarande havsnivå. Hela ytan var täckt 
av flygsand vilket innebar att de olika tidsperioderna var svåra att urskilja 
(Nordqvist 1998:82). Över hela boplatsytan fanns spridda anläggningar och 
fynd från mesolitikum till äldre romersk järnålder. I den nordvästra kanten 
av undersökningsområdet fanns en cirkelformad anläggning i form av två 
rännor. Anläggningen var ungefär 7,5 meter i diameter från ytterkant till 
ytterkant och rännorna var 0,5—1 meter breda och 0,05-0,2 meter djupa 
från schaktad yta. Öppningarna låg mitt för varandra i nordväst respektive 
sydöst. I cirkelns östra innerkant fanns sammanlagt elva stycken små stolp- 
eller pinnhål (0,1 meter i diameter). Ett sådant fanns även i den norra delen. 
Innanför cirkeln fanns ett antal anläggningar i form av rektangulära mörk- 
färgningar och stenpackningar. Det är från en av dessa som dateringen till 
senmesolitikum härrör (Nordqvist 1998:94). De äldre inslagen på platsen 
kompletteras även av fyndmaterialet här och jag finner det därmed troligt 
att det här finns flera tidsskikt och att de cirkelformade rännorna mycket 
väl kan härröra från ett betydligt yngre skede.

# Pinnhål/stolphål

0 5 m

Fig. 10. Planritning över cirkulära 

rännor i Breared i Halland. Efter 

Nordqvist 1998, fig. 120, s. 94.
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Wildeshausen ”Am Reepmoor”
Detta exempel är hämtat från norra Tyskland strax utanför Wildeshausen. 
Det skiljer sig från de danska och svenska exemplen då det här är fråga om 
dubbla parallella rännor. I övrigt finns flera likheter; förutom de morfolo
giska, är anläggningen i stort sett fyndtom. I rännans närhet finns ett stort 
kokgropskomplex (Kyritz 2000).

Sammantaget kan sägas att de cirkelformade rännorna är från knappt 
fem till drygt 15 meter i diameter. Öppningen ligger i öst eller syd (med 
undantag för den som hade två öppningar där den andra ligger på motstå
ende sida). Rännorna är vanligen mycket grunda vilket kan förklaras med 
att de ligger i åkermark och att bortodlingsgraden därmed är omfattande. På 
grund av kraftig plöjning har därför även spåren efter aktiviteter på platsen 
nästintill utplånats. Fyllningen är homogen i rännorna och fynd eller sten

Fig. 11. Planritning över cirkulär ränna i Reepmoor, Adenhoven. Efter Kyritz 2000. 

Bilaga 5.
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förekommer endast i undantagsfall. Det finns en viss koppling till gravar 
även om den inte är alldeles tydlig. Likaså finns kokgropar vanligen i rän
nans närhet. Här ska dock påpekas att samtidighet ränna - kokgrop ofta 
är svår att säkerställa. När det gäller datering finns visst belägg för att de 
förekommer från yngre bronsålder till äldre järnålder, men dateringsunder
laget är som sagt mycket osäkert. Ofta är rännan indirekt daterad utifrån 
en intilliggande grav och ett cirkelresonemang om förhållandet ränna/grav 
ligger då nära till hands. Mer säkra anläggningar i sammanhanget är de, 
som i förkommande fall finns centralt i rännans mitt. De utgörs ofta av 
en grop som ibland är stenfylld. I ett av fallen förekom pinnhål längs rän
nans insida. I en av rännornas mitt fanns det en mindre ränna som ett slags 
mindre kopia av den yttre.

Cirkulära konstruktioner och kulthus

Företeelsen cirkulära rännor/konstruktioner väcker onekligen flera frågor. 
En omedelbar fråga som infinner sig är hur konstruktionen kan ha sett ut. 
Eftersom inga stolphål har hittats har bland annat en tältliknande konstruk
tion föreslagits (Hornstrup 1999:130). Emellertid är frågan om konstruktion 
naturligt kopplad till svaret på frågan om funktion. Har det varit en form 
av hägnad och har det i så fall handlat om att stänga in något/någon eller 
stänga ute? Har funktionen varit kopplad till specifika händelser?

Paralleller till kulthus, som under de senare åren även har uppmärksam
mats på svenskt område, visar på vissa gemensamma drag. Till exempel är 
det vanligt att dessa hus har en relation till gravar och/eller en offeranlägg
ning (Victor 2002:114). Ett annat tillsynes gemensamt drag är att en grop 
vanligen är centralt placerad inom anläggningen, ibland innehållande sten. 
Detta är en konstruktion som tolkats som någon form av altare (Kaliff 

I997:55)-
Liknande iakttagelser har även framförts från den danska sidan av 

Henning Nielsen och Bech. Vid undersökningar utanför och i direkt an
slutning till gravhögar har de uppmärksammat ett antal anläggningar, som 
de benämner kulthus. Dessa består av rektangulära stenpackningar med 
en förmodad öppning vänd bort från högen. Vid flera tillfällen har någon
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Tabell 2: En sammanställning av exemplifierade cirkulära konstruktioner

Nr Identitet Dia

meter

Form Bredd Fyllning Förbindelse
med andra 
anläggnings
typer

Datering Övrigt

1 Nr.
Dalgaard
Syd

7 Halv
cirkel 
med 
öppning 
åt ÖNÖ

0,2-
0,4

Endast ett 
fåtal cm 
av ho
mogen 
mörkgrå 
lera med 
enstaka 
sten

Gravar (hög)

Kokgrop, ste- 
nanläggning, 
stolphål

Yngre
bron
sålder?

Sekun
därt
daterad

Kokgrop 
lite acen- 
tralt mitt 
emot öpp
ningen

2 Fly, Fjends 
Herred

Skive
Museum

4,5 Halv
cirkel 
med 
öppning 
åt Ö

0,2-
0,4

0,1 m
brunsvart
sand

Gravar (hög)

1 förlängnin
gen av rän
nan, en oval 
stenanläg- 
gning

Parvisa 
stolphål 
vid och 
utanför 
den 0,5 
m stora 
ingången

3 Kobberup,
Fjends
Herred

9 Hästsko- 
formad 
med 
öppning 
mot S

0,4-
1,0

0,3 m 
gråsvart 
jord med 
rödbrun 
sandblan- 
dadjord 
i botten. 
Stora upp 
till 0,3 m 
stenar i 
fyllningen 
i den väst
liga delen

Intill
gravhög.

Centralt pla
cerad innan
för den stora 
öppningen 
en liknande 
hästskofor- 
mad mini
anläggning, 
ca 2 m dia
meter

Enstaka 
keramik
skärvor 
av bron
sålder/ 
järnålder- 
styp, troli
gen äldre 
romersk 
järnålder

Osäker
datering

4 Wildes- 
hasen "Am 
Reepmoor"

13,5
(inre)

Dubbel 
cirkulär 
öppning 
mot SÖ.

Ca 0,4 Beige/
grå/brun
fläckig
sand

Gropkomplex 
samt kok
gropar

Två stolphål 
innanför den 
inre cirkelns 
öppning

Yngre
bron
sålder/
äldre
järnålder

Kok
gropar 
med 2 m 
diameter

5 Stafsinge
118

16,15 Cirkulär,
oregel
bunden
cirkulär

0,3,
0,3-
0,9

Kokgropar 
och diverse 
andra bo
platslämn
ingar

Äldre
romersk
järnålder

6 Breared
103

7,5 Cirkulär 
med 2 
öppnin
gar mot
NV & SÖ

0,5-
1,0

Humös
sand

Pinnhål vid 
rännans ös
tra innerkant

Pinnhål i 
cirkelns 
östra in
nerkant
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form av altarliknande konstruktion hittats på motsatta sida närmast högen. 
Vid en av dessa stenanläggningar, intill högen vid Gamstrup, är formen på 
den inre stenläggningen klart cirkulär. Detta fenomen gör att författarna 
tycker sig se en parallell till den ovan nämnda cirkulära anläggningen vid 
Kobberup. Här är dock relationen till grav inte lika tydlig (Henning Nielsen 
& Bech 2004:i4iff).

Sammanfattningsvis kan sägas att likheten mellan de så kallade kulthusen 
och de hästskoformade rännorna är flera. En är formspråket — ett avskär
mat rum med spår efter aktiviteter i form av gropar/stenkonstruktioner. 
Enligt till exempel bland annat Hvitfeldt (1994) är det i primitiva kulturer 
vanligt att kultplatser inte får vara allmänt tillgängliga och därför omgärdas 
eller avskiljs i form av någon hägnad eller palissad. En annan likhet är att 
kokgropar i hög grad förekommer i samband med dessa anläggningar, an
tingen inom själva konstruktionen eller i nära anslutning härtill. Ett tredje 
gemensamt drag är att de vanligen är fyndtomma.

Olikheterna är dock flera. Henning Nielsen och Bech (2004:147) gör 
en koppling mellan de i Thy undersökta rektangulära stenanläggningarna, 
som låg i direkt anslutning till gravhögar och de ovan nämnda cirkulära 
rännorna från samma område i nordvästra Jylland, Limfjordsområdet. 
Likheten, menar de, är närheten till en äldre grav men skillnaderna är flera 
- dels formen, dels materialet. I fråga om form menar till exempel Helena 
Victor (2002:66f, 115), att formen för kulthusen vanligen är kvadratisk och 
hon skiljer mellan stengrundshus, stolphålshus och stengolvshus.

En annan skillnad mellan rektangulära stenanläggningar och cirkulära 
rännor i Thy är att relationen till en gravanläggning inte alls är lika tydlig 
hos de senare. Ytterligare skillnader är att öppningen i kulthusen vänder 
sig bort från graven medan rännorna, i de fall en enskild grav finns intill, 
har sin öppning vänd mot graven. Därtill finns det inget som tyder på att 
rännkonstruktioner är spår efter en byggnad, då det inte finns belägg för 
väggar eller någon takkonstruktion, vilket inte kan uteslutas vad beträffar 
kulthusen (Henning Nielsen & Bech 2004:147).
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Slutdiskussion

Finns det en koppling mellan kokgropar och cirkulära hägnader liknande 
de i norra Bohuslän? Vari består denna i sådana fall? Underlagsmaterialet 
är minst sagt knapphändigt, något som ofta framförs som ett stort problem 
och som minskar möjligheten till en enligt vetenskapliga normer godtagbar 
analys. Visst är det så, men även ett knapphändigt material går, anser jag, 
att föra diskussioner kring och hypoteser som framförs är till för att disku
teras och omformuleras.

För att beskriva skeenden/händelser på en plats är kronologin viktig. Som 
redan nämnts och som påpekas på flera ställen i den refererade litteraturen 
är antalet säkra dateringar i dessa sammanhang ytterst bristfällig. Även om 
det från Skee 1593 endast finns fyra dateringar från kokgropar att tillgå, visar 
dessa att samtidighet mellan groparna i ett kokgropsfält inte är något som 
går att ta för givet. Om samtidighet inte existerar blir scenariot onekligen 
ett annat. Platsen måste då ha haft en historia i människors minne, en his
toria som bevarats i generationer. En onekligen spännande tanke då man får 
anta att funktionen och betydelsen under denna tidsrymd förändrats. Det 
fanns inte många gropar på Skee 1593. Då tiden för när kokgroparna anlades

Fig. 12. Illustration av en ceremoni på Skee 1593. Av Eva Crafoord.
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sträcker sig över flera hundra år kan man här kanske tala om en kokgrops 
primära såväl som sekundära funktion. Den primära funktionen är de ak
tiviteter som utfördes i samband med att gropen grävdes, sten samlades in 
och bålet tändes. Kanske var igenfyllnaden av gropen även den en kultu
rellt betingad handling. Då spåren efter en igenfylld grop försvinner efter 
bara några år i en sandig sluttning, förstår man att groparna måste ha haft 
någon form av markör. Ingick själva skapandet och återskapandet av dessa 
markörer som en viktig del av aktiviteterna på platsen? Kanske var denna 
aktivitet den mest betydelsefulla och till skillnad från anläggandet av en ny 
grop något som skedde kontinuerligt över åren? Det skulle i så fall vara frå
gan om en form av sekundär användning av groparna. Vid undersökningen 
uppfattades, alldeles under matjorden, i toppen av kokgroparnas fyllning 
flera markerade kolfläckar. Då de flesta kokgropsfält ligger på åkermark är 
det svårt att veta vad plogen ödelagt från detta översta skikt.

I något skede i Skee 1593:$ historia vill jag hålla det för troligt att den 
cirkulära konstruktionen, om det nu rörde sig om någon form av hägnad 
eller annan konstruktion, ingick som en viktig del i de ceremonier som ut
fördes på denna plats.

Jag vill avsluta med en förhoppning om att kokgropen som fenomen 
kommer att fa en mer framträdande plats i framtida studier. Vidare förväntar 
jag mig att konstruktioner liknande den mer eller mindre hästskoformade 
konstruktionen, som jag försökt att redogöra för, kommer att uppmärk
sammas som en specifik anläggningstyp framledes.
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De gropkeramiska boplatsernas miljö
BETTY-ANN MUNKENBERG, RIKSANTIKVARIEÄMBETET, UV VÄST

Inledning

Sensommaren och hösten 2003 undersökte jag och mina kollegor på UV 
Väst och Bohusläns Museum tre stenålderslokaler i Strömstads kommun. 
Lokalerna visade sig innehålla flera boplatser, bland annat fyra bosättningar 
med gropkeramiskt material, Högdal 444,445 och Skee 1598 (Ö och V). Vid 
undersökningarna uppmärksammade vi att boplatserna skiljde sig från var
andra både i omfång och i hur de låg i landskapet. Hogdallokalerna bredde 
ut sig längs Liskekasbergets branta västsluttning och Skeeboplatserna be
gränsade sig till mindre avsatser på Hopparebergets sydsluttning. Alla har 
dock legat vid havet och gropkeramiska material återfinns i princip alltid i 
de dåtida strandzonerna. Det förefaller som att närheten till havet varit långt 
viktigare än till exempel plan (till synes bekväm) terräng. I Södermanland 
och i området runt Bråviken är kraftiga sluttningszoner vanliga fyndområ
den för gropkeramiskt material. I och med upptäckten av Högdal 444 och 
445 står det klart att företeelsen finns även i Bohuslän. Men frågan är om 
närtopografin har haft någon betydelse för boplatsernas lokalisering eller om 
den var underordnad andra betingelsegrunder? I följande arbete kommer 
jag att försöka granska de gropkeramiska boplatsernas innehåll och läge i 
norra Bohuslän både i ett regionalt och lokalt perspektiv. Min förhoppning 
är att en rumslig förklaringsmodell skall synliggöra ett mönster som belyser 
lokalernas karaktär i förhållande till terrängen utöver det enkla faktum att 
de är strandbundna

Målsättning

Syftet med arbetet är att belysa frågor omkring landskapsutnyttj andet under 
senare delen av mellanneolitikum. Jag vill studera relationen mellan land
skapet och människan. Hur såg den mellanneolitiska människans miljö ut?
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Var i landskapet vistades de och varför? Hur påverkade och påverkades de av 
sin miljö? Analysen kommer alltså att grunda sig på landskapet som bas för 
mänskligt beteende. Premissen är att man har intresserat sig för vad havet 
har kunnat ge i form av småval, säl, fisk och fågel (se bland annat Jonsson 
i denna publikation). Utifrån de topografiska och klimatologiska förhål
landena och den omgivande floran och faunan, men också utifrån egna

Fig. 1. Liskekasbergets västsluttning 2003 när Högdal 444 och 445 undersöktes 

arkeologiskt. Fotot är taget från Högdal 444 mot Högdal 445, vid grävmaskinen. 

Foto: Betty-Ann Munkenberg.
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föreställningar — för oss irrationella föreställningar — formades människors 
liv. Genom att studera och lyfta fram den dåtida miljön både från ett nära 
och mer övergripande perspektiv hoppas jag få en bättre förståelse för de 
människor som efterlämnat den materiella kultur, som benämns gropke- 
ramisk. Målsättningen är att presentera hypoteser som kan bidra med svar 
på frågor såsom: Valdes platserna utifrån en medveten strategi? I så fall vad 
var denna? Var det primärt platsens beskaffenhet (till exempel skyddat läge, 
råvarutillgång), dess läge i förhållande till omlandet eller något annat?

Kronologisk och geografisk ram

En av de ständigt återkommande forskningsdiskussionerna är hur de neo- 
litiska kulturgrupperna förhåller sig till varandra, både kronologiskt och 
materiell t/socialt. I denna artikel kommer jag inte att diskutera vare sig kro
nologi eller kulturgrupper/etnicitet. Jag kommer emellertid att använda be
greppet GRK (gropkeramisk kultur), beroende på att det finns en förståelse 
mellan arkeologer om vad som menas med gropkeramisk materiell kultur. 
I Västsverige är det främst spånpilspetsar och cylindriska plattformskärnor, 
som anger om de arkeologiska lämningarna tolkas som gropkeramiska. 
Dekorerade krukskärvor är ovanliga som fyndgrupp (Ostmo i tryck). I 
frånvaron av daterbart organiskt material, grundar sig kronologin ofta på 
Carl Johan Beckers indelning av spånpilspetsarna i A, B och C-typer. Det 
senaste decenniet har dock typologin blivit ifrågasatt. De som diskuterat 
frågan i Västsverige är eniga om att A-spetsarna generellt är tidigast och att 
alla spetstyperna förekommer parallellt under mellanneolitikum, period B 
(i Toreld och där angiven litt. 2003:35).

Utgångspunkten för detta arbetes tidsperspektiv är alltså den period 
under mellanneolitikum som karakteriseras av GRK-material. Anders 
Strinnholm har i sin licentiat-uppsats sammanställt ,4C-dateringar gjorda 
på ben och matskorpor på GRK-lokaler i Västsverige. Resultatet visar ett 
kalibrerat intervall mellan 3300—2500 cal BC, 1 sigma (2001:109).

Den geografiska avgränsningen är Strömstads kommun i norra Bohuslän, 
då främst Skee och Högdal socknar där de flesta idag kända GRK-loka- 
lerna i kommunen finns. I Lommeland socken har jag identifierat en lokal 
medan jag i Näsinge och Tjärnö socknar, samt i Strömstad stad inte funnit
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några platser med karakteristiskt gropkeramiskt material. Generellt är det 
få kända lokaler med tanke på den vida tidsramen.

Människan och landskapet

Vad säjer landskapet om människan? Påverkar det hennes psyke? Betyder 
en paradisisk miljö ett obekymrat kynne och gäller motsatsen? Generellt 
kan vi konstatera att människor formas av det landskap, den miljö hon 
lever i (och av). Utifrån miljöns förutsättningar ställs hon inför valet att 
leva på ett rationellt, ekonomiskt sätt eller av olika skäl (hinder av ideolo
gisk art eller liknande) verka mot miljön. Detta görs ofta på ett omedvetet 
plan. Man ser inte de långsiktiga problemen utan enbart den kortsiktiga 
vinningen. Detta förekommer både hos jägar- och samlare och hos bön
der har till exempel djurarter utrotats genom urskillningslös jakt och stora 
markområden betats sönder av boskap. En viss storskalighet krävs dock för 
att miljön skall hotas. ”Gropkeramikerna” var sannolikt för få för att ett 
överutnyttjande av naturen ska ha skett i norra Bohuslän. Möjligen kan det 
ha funnits ideologiska hinder, som innebar att inte alla potentiella närings
resurser verkligen utnyttjades.

Det mänskliga samhället, som återspeglas i den materiella kulturen, vävs 
samman och integreras med miljön — landskapet. Människan formar land
skapet och landskapet formar människan. Påståendet är sant men innebär 
ställningstagandet att människan verkligen är kronan på verket. De flesta 
av oss vet att allt levande påverkar och påverkas av landskapet. Livet i alla 
dess former lever i en ständig symbios. Att jag som arkeolog utgår från män
niskan är för de flesta självklart, men hur uppfattade ”gropkeramikerna” 
det? Är innebörden att vara människa tillräcklig för att sätta sig själv och 
sin egen art i främsta rummet. Hur såg de förhållandet mellan sig och sin 
omgivning? Att de reflekterade över sin tillvaro råder knappast några tvivel 
om, frågan är snarare utifrån vilket perspektiv.

Claude Lévi-Strauss menar att mänskligt tänkande i grunden inte skiljer 
sig, oavsett tid och plats, utan att skillnaderna beror på den naturliga och 
kulturella ordning (material och miljö) som den mänskliga tanken reflekte
rar över. Han särskiljer det mytiska/magiska tänkandet från det vetenskap
liga på så sätt att han menar, att det förstnämnda söker en total förståelse
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av universum medan det vetenskapliga vill förklara begränsade fenomen, 
ett efter ett, även om slutmålet är en total förståelse (Lindberg 1998:177). 
Förenklat kan man se nutidens tänkande som representerande det veten
skapliga och ”gropkeramikernas” tänkande som det mytiskt/magiska. Vad 
innebär då ett mytiskt/magiskt tänkande?

Människors tro är det som i högst grad påverkat mänskligt beteende 
i alla tider. Så kallade primitiva religioner grundar sig på ett animistiskt 
tänkande, det vill säga tron på alltings besjälning. Denna trosuppfattning, 
oavsett om den yttrar sig i form av totemism eller shamanism, gör ingen 
åtskillnad mellan natur och kultur. De är en enhet där människor och djur 
kan byta skepnad. De är en identitet/ett släktskap, mellan allt levande (alla 
livsformer) i ett gemensamt samhälle/kosmos. Allt har en ande.

Sammantaget kan man säga att människors sätt att se på landskapet på
verkas av den tidsanda hon lever i. ”Gropkeramikerna” skulle med största 
sannolikhet inte ha hållit med 1600— och 1700-talsmänniskorna som på 
en karta 1702 benämnde Hoppareberget öster om Strömstad som ”berg 
och onyttig mark” (Lindholm 1995 bilaga 1). Inte heller skulle de ha någon 
förståelse för mitt sätt att stycka sönder och gruppera det som jag tror var 
deras värld.
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Miljö då och nu

Klimat och topografi
Landskapet i norra Bohuslän präglas av sprickdalar. Tre olika spricksystem 
som orienterar sig i olika riktningar bildar den särpräglade topografin, där 
sprickorna bildar dalgångar och fjordar. Jordbävningar längs kusten tyder på 
att berggrundsrörelserna fortfarande inte har avtagit. Från de djupa dalstrå
ken reser sig höga bergsplatåer som kantas av branta klippväggar. På många 
ställen har bergytorna genom inlandsisens och smältvattnets erosion fått 
ett skulpturalt uttryck. Rundhällar, isräfflor och jättegrytor är några av de 
erosionsformer som förekommer (www.ne.se/Bohuslän/natur).

När ”gropkeramikerna” bebodde området utgjorde dalgångarna havsvi
kar, fjordar och sund. Under senare delen av mellanneolitikum förändra
des havsnivån så att dalgångarna började friläggas och strandängar bildas. 
Cirka 1000 år tidigare hade klimatet förändrats och blivit mer kontinentalt. 
Arstidsväxlingarna blev mer påtagliga än tidigare. Då, liksom nu, torde dock 
kustområdet ha haft lägre nederbörd och något varmare vintrar än inlandet. 
Sett över året innebär det ett kustklimat med jämnare temperatur och en 
generellt något längre växtsäsong.

Fig. 3. Klippvägg i Högdal socken. Foto: Eva Schallet Åhrberg.
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Vegetation
Bohusgraniten dominerar berggrunden och frånsett leran som avsatts i 
dalgångarna, de dåtida havsfjord arna, är norra Bohuslän fattigt på mine
raljord. Trots detta är landskapet ett av Sveriges artrikaste. Vegetationen 
speglar de topografiska kontrasterna och jordartsförhållandena. Vilka växter 
trivdes då i den dåtida kustmiljön? Är det samma flora som idag återfinns 
i kustbandet? Skee 54, vid Starekilen, är den enda av de undersökta GRK- 
boplatserna där makrofossil- och vedartsanalyserna har gett resultat. Ett 
hasselnötskal, samt träkol av tall, asp, sälg och vide har identifierats och 
daterats (Swedberg 2003:80.)

Inom ramen för de arkeologiska undersökningarna av väg E6, sträckan 
Högdal - Svinesund, har Tore Påsse vid SGU bland annat analyserat pol
len från 16 sjöar och fornsjöar på olika höjder inom ett litet område runt 
Strömstad. Genom att sammanställa analyserna i kronologisk ordning har 
han konstruerat ett pollendiagram som omfattar stora delar av de senaste 
8000 åren. Det intressanta med ”.. .det sammansatta diagrammet är att det 
följer utvecklingen vid en biotop vars läge successivt förändrats, nämligen 
vegetationssamhället vid havsstranden.” (Påsse i manus). Angående den mel- 
lanneolitiska perioden visar tidigare pollenanalyser från mellersta Bohuslän 
och sydöstra Norge på ett omväxlande klimat med svängningar i arternas 
bestånd både vad det gäller förekomst och mängd (Swedberg 2003:16-19, 
Høeg 2002:127, Ekman 2004:122). Det sammansatta diagrammet lyfter 
fram en liten ökning av fuktighetsgynnade växter runt 4000 BP. Påsse me
nar att en förklaring kan vara att människan öppnat upp landskapet, vilket 
ökningen av en och ljung antyder, men orsaken kan också ha varit att havs
stranden kommit att ligga högre och lerslätterna börjat exponeras (Påsse i 
manus). Den tidigare klippkusten ersattes delvis av strandängar och grunda 
havsvikar. I sitt arbete använder Påsse gräs för att identifiera isoleringsfasen 
i de holocena sedimenten. Runt 4000 BP sker också en ökning av gräs
pollen. I princip ökar gräspollen mycket kraftigt vid alla sjöisoleringar. I 
Strömstadsområdet beror detta troligen på etableringen av vass när havsvi
karna blev insjöar (ibid.).

Påsses sammansatta diagram berättar vilka arter/växtfamiljer som växte 
i Strömstadsområdet. Nedan har jag utifrån diagrammet och makrofossi- 
lanalysen försökt rekonstruera en del av floran under mellanneolitikum. I
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Fig. 4. Ek i klapper. Foto: Eva Schallet Ahrberg.

Fig. 5. Stensöta trivs i sprickorna i de bohuslänska bergen. Foto: Eva Schaller Ahrberg.
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de fall där endast växtfamilj en/släkten gått att identifiera vid pollenanalysen 
har jag, med hjälp av Den Nordiska floran (Mossberg, Stenberg & Ericsson 
1997), föreslagit tänkbara arter/underarter som växer längs kusten idag. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att insektspollinerade buskar som exempel
vis slån sällan eller aldrig syns i pollenanalysen.

Pollenanalyserna visar att det i undersökningsområdet generellt förekom 
en sparsam vegetation av tall, björk, en, ljung och gräs på de jordfattiga 
bergsplatåerna. På hällmarken kan också ha funnits en del örter, till exempel 
Ijällmalört och bergsyra. Pollen från arter såsom älggräs och vitmossa, som 
ökar runt 4000 BP, tyder på myr- och kärrbildningar i klippskrevor och 
bergssvackor. Nedanför bergsbranterna växte ädellövskog och andra mer 
näringskrävande arter. Under de cirka 1000 år som ”gropkeramikerna” be
bodde norra Bohuslän dominerades lövskogarna av ek, lind och hassel, men 
även alm och ask förekom. På de sankare områdena trivdes al och björk. På 
de saltrika havsstrandängar, som frilädes när havet blev lägre, växte troligen 
arter som salt- och strandstarr, strandmalört, strandgråbo och strandloka, 
samt vissa mållor och skräppor. I strandängarnas vattenlinje och på de ste
niga stränderna blommade under sommarmånaderna sannolikt strandaster. 
Många nejlikeväxter (stjärnblommor) trivs idag i Bohuslän. Saltarv och våt
arv som föredrar tånggödslade stränder är ett par av dem som kan ha fun
nits även under mellanneolitikum. I de steniga och fuktiga sluttningarna 
bör ormbunkar, sannolikt stensöta, ha växt (fig 5). Närvaron av pollenkorn 
från bland annat groblad kan indikera visst bete, möjligen på strandäng
arna. Humle, liksom även flertalet av de flockblomstriga arterna, trivs bäst 
på näringsrik mark men förekommer även i steniga områden.

Sammantaget kan vi nog tänka oss en liknande flora som i dagens yt- 
terskärgård. Den största skillnaden torde vara att lövträden dominerade 
skogarna.

Fauna
På grund av den höga salthalten längs Bohuskusten är djurlivet vid och i 
vattnet det artrikaste i landet. De landlevande djuren däremot är desamma 
som för södra Sverige generellt. Var då förhållandena likadana under mel
lanneolitikum? I och med att det på tre av lokalerna i studien fanns kök-
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kenmöddingar (se nedan) och därigenom hade rikliga fynd av bevarade ben 
känner vi väl till det dåtida djurlivet både i vatten och på land.

Fiskarter från både djupa och grunda vatten förekommer i skalhögarna. 
Leif Jonsson har analyserat benmaterialet från Skee 42 (Anneröd) och 1617 
(Sandhem, se Jonsson i denna publikation.). Enligt honom kan den ringa 
förekomsten av långa och kolja på Skee 1617 bero på lokalens läge i den 
inre delen av den dåtida skärgården. Båda arterna lever företrädesvis på 
djupare vatten. Även de många benfynden av oxögonfisk tyder på fångst i 
ganska grunda vatten. Storleken på benen visar dessutom att oxögonfisken 
var etablerad som en lekande art i Bohuslän vilket den inte är idag (Jonsson 
2004: 31).

I skalhögarna på Dafter, Skee 592, hittades skal av arterna strandsnäcka 
(Litton'na lito'rea), skålsnäcka (Patella vulgata), ostron (Ostrea edulis), blå
mussla (Mytilus edulis), hjärtmussla (Cardium edule), kammussla (Pecten 
varius) och Venusmussla (Tapes aurerus) (Fredsjö 1963:54). Musselarterna 
trivs alla bäst i relativt grunda vatten och snäckorna lever i huvudsak på 
klippor i tidvattenzonen. Trots att inga kräftdjur påträffats i kökkenmöd- 
dingarna har det med största sannolikhet levt flera olika arter både i strand
zonen och längre ut i havet. Frånvaron kan eventuellt tyda på någon form 
av tabu.

Sammantaget visar fynden av fiskar och mollusker, till största delen på 
en kustmiljö i det inre av skärgården med förhållandevis grunda vatten.

Tabell 1. Artbestämda ben funna i kökkenmöddingarna i Skee socken. Observera att tabellen en
dast redovisar förekomst eller inte, det vill säga vissa arter kan vara representerade genom ensta
ka ben. Sorkarna kan enligt osteolog Leif Jonsson vara sekundära, alltså ha självdött i skalhögarna 
(Jonsson 2004:32)

Däggdjur Fåglar Fiskar

Skee 42 Skee 592 Skee
1617

Skee 42 Skee
592

Skee
1617

Skee 42 Skee
592

Skee
1617

Kronhjort Kronhjort Kron
hjort

Trast Trast Torsk Torsk Torsk

Älg Älg Kråka Kolja Kolja Kolja

Får Havsörn Vitling Vitling

Svin Svin Svin Havstrut Havs
trut

Långa Långa Långa
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Däggdjur Fåglar Fiskar

Skee 42 Skee 592 Skee
1617

Skee 42 Skee
592

Skee
1617

Skee 42 Skee
592

Skee
1617

Mård Tretåig
mås

Tretåig
mås

Gråsej

Utter Utter Utter Garfågel Lyrtorsk Sej/
Lyrtorsk

Bäver Tordmule Tord
mule

Sill Sill

Vattensork Vatten
sork

Lunne-
fågel

Lunne-
fågel

Makrill Makrill

Ängssork Åker-
sork

Tobis-
grissla

Tobis-
grissla

Lax/havs
öring

Lax/
Öring

Grönlands
sä 1

Grönlands-
säl

Sillgrissla Sill
grissla

Sillgrissla Knot

Gråsäl Gråsäl Storskarv Stor
skarv

Skrubba

Vikarsäl Ejder Ål Ål

Vitnosing Vitnos-
delfin

Vitnos-
delfin

Svärta Berg
gylta

Berg
gylta

Rådjur Rådjur obestämd
storgås

Tonfisk Tonfisk

Hund Hund/
räv

Storm
fågel

Oxögon-
fisk

Oxögon-
fisk

Skogshare Islom, 
alt. vit- 
näbbad 
islom

Horn
gädda

Knubbsäl Grön-
göling

plattfisk

Säl Kungs
örn

Vildkatt Sjöorre

Ekorre Gråtrut Gråtrut

Havs-
sula

Smålom

Orrtupp/
tjäder
höna

De gropkeramiska boplatsernas miljö IIJ



Bland fåglarna finns både marint anpassade arter och sådana som trivs bäst 
i miljöer med träd och buskar. Stormfågel, sillgrissla, tordmule, havssula 
och lunnefågel är bergshäckande fåglar. Av dessa är det enbart sillgrissla 
och tordmule som möjligen fortfarande häckar på Bohuskusten (Svensson 
med flera 1999:252—255). Den förhållandevis rika förekomsten av alkfåglar 
tyder på att de fångats under häckningsperioden eftersom de under övriga 
tiden av året lever ute till havs. Troligen har både fåglarna och äggen varit 
viktiga som föda. Dock har mig veterligen inga äggskal påträffats i kökken- 
möddingarna. Något avvikande från de utpräglade sjöfåglarna är trast och 
gröngöling. Båda trivs bäst i gles lövskog, även om trastarna generellt är 
anpassningsbara. Möjligen ska vi se gröngölingen i materialet som en im
portvara. Det är inte osannolikt att den har haft en alldeles speciell status. 
Hackspettens trummande läte och starka färger har bidragit till att den i 
många kulturer har ansetts som en orakelfågel (www.ne.se). Den kloled som 
eventuellt kommer från en hönsfågel och som påträffades på Skee 1617 bör 
vara från en orre, då de generellt är en mer kustanpassad art än tjäder.

Fig. 6. Sillgrisslan syns än idag i Bohuslän. Foto: Eva Schaller Ahrberg.
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Sammantaget representerar fåglarna en yttre kustmiljö med branta fågelberg, 
klippor, kobbar och stränder, samt områden med glesa lövskogsbestånd, 
alltså en inre skärgård.

Däggdjuren i benmaterialet visar på en delvis annan bild än fiskarna och 
fåglarna. Förutom marina däggdjur, sälar och delfiner, förekommer bäver 
som trivs bäst i lövskogar med vattendrag och skogsanpassade djur såsom 
till exempel kronhjort, älg, mård och ekorre. Dessutom har det identifierats 
några få benfragment från tamdjur, som får och hund. På alla tre platserna 
hittades också svinben. Osäkerhet råder dock om dessa är domesticerade el
ler inte (Fredsjö 1963: 54, Jonsson 2004: 32). Utifrån denna mix av represen
tanter av arter från olika ekologiska nischer kan vi konstatera att alla troligen 
inte speglar bosättningarnas direkta närmiljö. Förekomsten kan förklaras 
med att vissa av benfynden snarare representerar ”importgods” ämnade för 
specifika göranden och inte rester efter föda (som torde vara det som speg
lar närmiljön bäst). Av benfynden kan vi misstänka att vissa djur har varit 
förknippade med speciella företeelser, som både kan ha varit av funktionell 
och metafysisk art. Det finns många antropologiska exempel på att vissa 
djur (eller delar av dem) förknippats med magiskt tänkande. Bland kök- 
kenmöddingarnas landlevande däggdjur är det framför allt kronhjort, älg 
och bäver som är antropologiskt väldokumenterade som arter som ansetts 
ha övernaturliga krafter. Algen representeras på lokalerna (endast?) i form 
av yxor/hackor, vilket tyder på att de färdiga föremålen förts till platsen.

Bosättningsmönster eller?

Bosättningsmönstret under mellanneolitikum har diskuterats genom åren. 
Modeller och hypoteser, oftast grundade på näringsfång, har lagts fram, då 
framför allt förhållandet till neolitiseringens inverkan på bosättningarna. 
Diskussionen har främst berört lokaliseringen i landskapet, hur de ligger i 
förhållande till varandra och i vilken del av skärgården, samt karaktären på 
boplatserna, om de fungerat som basboplatser, samlingsplatser, jaktstationer 
eller andra tillfälliga vistelseboplatser.

De kända GRK-lokalerna i norra Bohuslän kan sammanfattas med att de 
är lokaliserade till den yttre delen av den dåtida innerskärgården. Generellt 
är de vända mot havet och ofta belägna på större öar. Ännu har inga säkra
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fynd gjorts, som antyder att kobbar och skär varit besökta. En översiktlig 
genomgång av lokalerna antyder skillnader i storlek och inventarier, vil
ket vittnar om att de bör ha fyllt olika funktioner. Dessa torde ha utgjort 
grunden för var i landskapet man valde att bosätta sig och vilka platser man 
föredrog att besöka.

Fig. 7. Kartan visargropkeramiska lokaler i Strömstadsområdet omkring3300 BC. 

Strandlinjen är beräknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU. © Sveriges 

Geologiska Undersökning (SGU). Medgivande Dnr 30-85/20065. Godkändfrån sekretes- 

synpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-07-10. Dnr 601-2007/1314.
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Analysmaterialet; kända GRK-boplatser 
i Bohusläns nordligaste socknar

Tio av de registrerade boplatserna i Skee socken, fyra i Högdals socken och 
en i Lommelands socken har kategoriserats som gropkeramiska. Tio av lo
kalerna är undersökta i sådan omfattningen att det finns ett representativt 
material att tillgå. Av dessa är fem undersökta och borttagna mellan 2001 
och 2003 (Högdal 444 och 445, Skee 45, 54 och 1598). Fornlämning Skee 
1598 består av tre (möjligen fyra) separata boplatser, varav de två med grop- 
keramiskt material är undersökta. Även Skee 54 uppfattas utifrån rapporten 
utgöra två separata lokaler, varav den västra och mest välbevarade innehöll 
gropkeramiskt material. Ytterligare fem GRK-boplatser är delvis undersökta 
och på tre av dessa har det påträffats kökkenmöddingar med bevarat benma
terial (Högdal 201, Skee 1618 samt Skee 42, 592 och 1617). De resterande sex 
lokalerna är identifierade via lösfynd av spånpilspetsar och cylinderkärnor. 
Lokaler med färre än tre så kallade ledartefakter är inte medtagna i materi
alanalysen. I diskussionen kring GRK-lokalernas läge på ett regionalt plan 
är dock även fornlämningar med en och två ledartefakter inbegripna, det 
vill säga ytterligare fyra platser (Högdal 326, Skee 26, 59 och 67). Minst fyra 
av de undersökta lokalerna och en av de ytplockade innehåller eller ligger 
i direkt anslutning till tidigneolitiskt fyndmaterial (Högdal 444, 445, Skee 
5, 53/54 och 1598). Gemensamt för dessa är att de äldre fynden ligger något 
högre i terrängen oavsett om de finns på samma plats eller strax intill. Inom 
Högdal 445 finns även en senmesolitisk boplats som ligger på en platå cirka 
tio meter ovanför de neolitiska fynden.

I analysen av fyndmaterialet har jag valt att utgå från gropkeramikkultu
rens traditionella ledartefakter; spånpilspetsar, cylindriska plattformskärnor, 
fyrsidigt slagna yxor och gropdekorerad keramik. Förutom dessa fyndkate
gorier kommer jag på ”rena” GRK-lokaler även att beakta eventuella övriga 
flintredskap, skifferspetsar, benartefakter och bergartsklubbor/sänken. Valet 
innebär att inte samtliga iakttagna fynd, utan endast ovanstående kategorier, 
presenteras i tabellerna nedan.

Källkritiskt finns många synpunkter på att jämföra de olika lokalerna 
med varandra. Det främsta argumentet mot ett sådant förfarande är den 
ojämna undersökningsnivån. Fem av fornlämningarna har slutundersökts
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på senare år, Högdal 444, 445, Skee 45, 54 och 1598. Undersökningarna har 
skett på ett sådant sätt att merparten av materialet har samlats in och rele
vanta provtagningar gjorts. Platserna bedöms därmed kunna jämföras på 
ett likvärdigt sätt, möjligen undantaget Högdal 445 där det gropkeramiska 
materialet uppfattades ligga på en primärt tidigneolitisk plats, det vill säga 
att materialet är blandat. Vad det gäller slutundersökta platser med kök- 
kenmöddingar ser undersökningsbilden helt annorlunda ut. Hösten 1949 
undersökte Åke Fredsjö de 66 m2 som han uppfattade som den centrala 
delen av Skee 592 (Dafter). Idag är platsen helt förändrad och inga upp
gifter finns om boplatsens storlek. Utifrån Fredsjös schaktplan kan vi dock 
konstatera att enbart området med kökkenmöddingarna bör ha omfattat 
1200 till 1800 m2, vilket innebär att högst 6% är undersökt. Omfattningen 
på Skee 42 (Ånneröd) bedöms vara mellan 15000 och 36000 m2. Trots att 
delar av fornlämningen har undersökts vid flera tillfällen och ett ansenligt 
material har samlats in finns förmodligen fortfarande material kvar i mar
ken. Högdal 201, Skee 1617 (Sandhem) och 1618 är enbart förundersökta, 
men det registrerade materialet bedöms som tillräckligt som referens för att 
ge en antydan om boplatsens natur. Resterande lokaler är endast ytplockade. 
För det här arbetet, där jag fokuserar på boplatsers läge i terrängen och inte 
på detaljer eller jämförelser i fråga om material eller liknande, har jag ansett 
det vara tillräckligt att enbart identifiera gropkeramiska boplatser. För det 
räcker även de delvis undersökta eller bara ytplockade lokalerna till.

Även om inte den totala utbredningen är klarlagd är Skee 42 den i särklass 
största och fyndrikaste lokalen. Helt klart är att detta är en plats som brukats 
under en lång period, troligen både vinter och sommar. I princip återfinns 
alla typer av material och ofta i större mängd än på övriga lokaler. Även på 
Skee 592 finns ett rikligt och varierat fyndmaterial. I motsats till dessa fynd
rika kökkenmöddingplatser finns också små och stora lokaler med enbart 
fynd av flinta och ibland keramik. För att underlätta jämförelsen mellan de 
olika lokalerna har jag utifrån ytstorlek delat in dem i tre kategorier:
- Små platser, mindre än 1000 m2 (Skee 1618, 1598 V och Ö och Högdal 

445)-
- Medelstora platser, större än 1000 och mindre än 5000 m2 (Skee 592, 54 

V, 1617, Högdal 12, 444 och 201).
- Stora platser, större än 5000 m2 (Skee 5, 45, 58, 89, 42 och Lommeland 12).
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* Kökkenmödding
O Uten gropkeramisk plats 
□ Mellanstor gropkeramisk plats
• Stor gropkeramisk plats

6 km

Fig. 8. Kartan visar gropkeramiska lokaler i Strömstadsområdet omkring 2450 BC. 

Kartbild över GRK-platser i förhållande till varandra. Strandlinjen är beräknad 

med en numerisk modell utvecklad vid SGU. © Sveriges Geologiska Undersökning 

(SGU). Medgivande Dnr 30-85/20065. Godkändfån sekretessynpunktför spridning. 

Lantmäteriverket 2007-07-10. Dnr 601-2007/1314.
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De strandlinjedata som använts i analysen är beräknade med en numerisk 
modell som utvecklats vid SGU (Sveriges geologiska undersökningar). Trots 
att modellen är trubbig på detaljnivå har nivådata motsvarande 2450 BC 
använts i de tredimensionella landskapsrekonstruktionerna (figur 9 t.o.m. 
14). Enligt modellen låg havsnivån vid denna tid mellan 17,9 och 22 meter 
över dagens. Att några av lokalerna i rekonstruktionerna ligger i havet visar 
troligen mer den numeriska modellens brister i det småskaliga perspektivet 
än att boplatserna faktiskt skulle vara yngre.

Undersökta, till ytan små lokaler 
Skee 1618 (Hernek, Jonsson & StreifFert 2004)
Läge: Avsats i sydvästsluttning, någonstans mellan 20—25 meter över havet 
(terrängmodell fig. 11).

Boplatsen ligger på en avsats i en sydvästsluttning omgiven av berg i norr, 
syd och öst. Enligt förundersökningen har platsen inte varit mycket större 
än 170 m2. De påträffade fynden låg i ett begränsat område i ett lager av hårt 
packad sand och grus som tolkades som en äldre strandbildning.

Tabell 2. Några av fyndkategorierna funna vid förundersökningen av Skee 1618

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 2 B- 1, C/D- 1

Flinta Plattformskärna 1 Cylindrisk

Flinta Borr 1 Avslag

1598 Voch Ö, Skee socken (Thorsberg & Hernek 2005)
Läge: Avsatser i sydsluttning, 26—29 och 28—31 meter över havet (terräng
modell fig. 9).

Fornlämningen utgjordes av minst tre separata boplatser som låg på sand
platåer i Hopparebergets sydsluttning. De två boplatsytorna med gropkera- 
miskt material är undersökta. Dessa låg på ömse sidor om en djupt nedsku
ren bäckravin. Något högre i terrängen finns ett boplatsområde som enligt 
den arkeologiska utredningen 2001 kan dateras till tidigneolitikum/äldre
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mellanneolitikum. En viss inblandning av äldre material registrerades även 
på den västra gropkeramiska boplatsytan.

Det östra boplatsområdet var omkring 800 m2, varav cirka 380 m2 un
dersöktes och den egentliga fyndkoncentrationen var cirka 36 m2 stor. 
Jordmånen bestod av stenig, grusig sand och klackar med berg i dagen. 
Boplatsens centrala del låg väl skyddad på en avsats med bergknallar i norr 
och öst och mot syd sluttade det brant nedåt. I väster var terrängen förhål
landevis plan fram till bäckravinen. Drygt 4750 slagna Hintor hittades vid 
undersökningen, vilket är förhållandevis många för en gropkeramisk boplats 
i Bohuslän. Bland de mer ovanliga fynden fanns en klubba i bergart med 
bikoniskt skafthål, en pilskaftsglättare i pimpsten och en malsten.

Det västra boplatsområdet var cirka 550 m2, varav cirka 300 m2 under
söktes. Jordmånen bestod förutom sten och block, av omväxlande sand, 
grusig sand eller siltig sand. Boplatsen låg i en cirka 15 meter bred sluttning 
mellan bäckravinen i öster och berg i väster. Mot berget låg påtagligt mer 
stenblock än i sluttningen i övrigt. I väster låg också en liten plan terrass 
omgiven av berg. Den allra sydligaste och lägst belägna delen av boplatsen 
var urschaktad genom sandtäkt. Vid undersökningen observerades spår ef-

Tabell 3. Flintredskap funna på Skee 1598, boplats/område Ö

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 19 A-

Flinta Plattformskärna 10 Cylindrisk

Flinta Borr 2 Spån- 1, spets 1

Flinta Skrapa 3 Spån- 2, avslags- 1

Flinta Kniv 2 Spån

Tabell 4. Flintredskap funna på Skee 1598, boplats/område V

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 14 A-

Flinta Plattformskärna 7 Cylindrisk

Flinta Borr 3 Spån- 2, spets 1

Flinta Skrapa 3 Avslags-

Flinta Kniv 1 Spån
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ter två möjliga anläggningar, en grop och en härd/kokgrop. Dessa var dock 
mycket diffusa både i plan och i profil. Närmare 3000 slagna flintor och 51 
skärvor keramik hittades vid undersökningen. Keramikskärvorna uppfatta
des tillhöra samma kärl. Bland de mer enstaka fynden fanns bergskristaller, 
en hel och två fragment och en större sliphäll i bergart.

Fyndkoncentrationerna på båda lokalerna tolkas som resultatet av ett 
antal upprepade besök. Flinthantverket bestod då till största delen av spån- 
tillverkning. Det går inte att utesluta att Skee 1598 V och O skall ses som 
skilda familjeenheter inom en och samma boplats. Jag har dock valt att i 
min analys behandla det som två likartade men separata platser.

Fig. 9. Skee 1598 Voch Ö, terrängmodell. Strandlinjen är beräknad med en numerisk mo

dell utvecklad vid SGU. © Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Att Lokalens små ytor 

nästan ligger i vattnet beror snarare på nivådatans grovkornighet än på att lokalerna skulle 

vara yngre än 2450 BC.
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Högdal 445 (Munkenberg 2004)
Läge: Västsluttning mellan 30 och 35 meter över havet (terrängmodell 
fig. 12).

Lokalen som var cirka 800 m låg på en avsats i Liskekasbergets västslutt
ning. En naturlig packning av stenblock fanns i den övre sluttande delen 
av området. Där backen planade ut övergick stenen i klapper/svallgrus och 
sand. Vid undersökningen observerades inga spår efter bäckar eller andra 
sötvattenskällor. Inga spektakulära eller utskiljande fynd har identifierats. 
Merparten av fyndmaterialet uppfattas som tidigneolitiskt. Nivån tyder på 
att platsen har legat en bit från vattenbrynet. Topografin antyder dock ett 
lämpligt läge för att lägga till med båt. En utskjutande klippa gör att en 
mindre vik bildas som under lång tid varit lämplig som naturhamn. Havet 
utanför har snabbt blivit djupt. Anmärkningsvärt många skrapor och kni
var hittades på platsen. Osäkert är dock hur många som tillhör den grop- 
keramiska kontexten.

I fornlämningen ingår även en, ej undersökt, senmesolitisk boplats. 
Denna ligger på en platå, cirka 50 m. ö. h., sydöst om det neolitiska ma
terialet.

Tabell 5. Flintredskap som kan höra samman med den gropkeramiska kontexten funna på Högdal 
445. Obsen/era att vissa fynd kan komma från den tidigneolitiska boplatsen.

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 1 B-? Retuscherad längs långsidan, ej på 
spetsen

Flinta Plattformskärna 2 Cylindrisk

Flinta Skrapa 18 Spån- 2, avslags- 16.

Flinta Kniv 15 Avslags-

Flinta Borr 4 Avslags-

Undersökta, till -ytan medelstora lokaler
Skee 592 (Fredsjö 1963)
Läge: Sydvästsluttning mellan berg, 23—24 m ö.h.t (terrängmodell fig. 10).

Boplatsen i Dafter låg i en moränbacke svagt sluttande mot sydväst. I 
väst skyddades den av ett mindre bergsparti. Topografin antyder att stranden 
varit långgrund. Redan när fornlämningen upptäcktes 1948 hade en stor
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Tabell 6. Några av fyndkategorierna funna på Skee 592. Uppgifterna är hämtade från Strinnholm 
2001 och Fredsjö 1963

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 9 A,- 1, B- 1, C-7.

Flinta Borr 7 Spån-6

Flinta Skrapa 73 Spån- 10, avslag- 63

Flinta Kniv 2

Skiffer Pilspetsar 15 (+ 19 förarbeten)

Bergart Yxa 5 Tjocknackig 3, tunnbl- 
adig 1, skafthåll

Horn Hacka/yxa 2 Älghorn

Ben Spets 13

Ben Fiskekrok 1

Ben Tryckstock/puns 1

Lera Keramik 157 Intryck av gropar, 
streck och punkter (10 
skärvor)

Fig. 10. Från vänster Skee 54, 59, 58, 592 och 67, terrängmodell. Strandlinjen är beräknad 

med en numerisk modell utvecklad vid SGU. © Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 

Att Skee 54 och 592 nästan ligger i vattnet beror snarare på nivådatans grovkornighet än på 

att lokalerna skulle vara yngre än 2450 BC.
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del av boplatsen försvunnit vid täktverksamhet. Bosättningens utbredning 
är oklar, men bedöms utifrån Fredsjös schaktplan ha varit minst 1800 m1 
stor. Trots att endast en begränsad del av lokalen är undersökt är den en av 
de fyndrikaste i undersökningsmaterialet. Sammantaget finns mer än 5400 
flintor och ett stort benmaterial insamlat. De anläggningar som observerades 
vid undersökningen var fyra kökkenmöddingar, en härd och en härdgrop 
(kokgrop?) samt ett kulturlager.

Fredsjö tolkar platsen som en boplats som kan ha haft två bosättnings- 
skeenden. Sex ,4C-analyser utförda på ben har angett dateringar mellan 
4620+50 och 3725135 BP (kal. 1 sigma 3510-3410, 3390-3340 BC och 2200- 
2160, 2150—2120, 2100—2130 BC). De tre äldsta dateringarna (4620+50 till 
4300+35 BP) är gjorda på delfin- och hundben. Alla med höga '3C-halter, 
vilket innebär påverkan av en reservoar effekt och därigenom en för hög 
ålder (Strinnholm 2001:63). En grop under en av kökkenmöddingarna inne
höll resterna efter minst tre vitnosdelfiner (Jonsson 2004:33). Då dateringen 
av delfinbenen i stort är samstämmiga med ben från själva kökkenmöd- 
dingen ses deponeringen som avsiktlig, som en initiering av möddingen. 
Strinnholm framhåller Skee 592, liksom andra möddingelokaler, som en 
samlingsplats för olika grupper (2001:120).

Skee 54 (Swedberg 2003)
Läge: Svagt norrsluttande platå mellan 26 och 28 m ö.h. (terrängmodell 
fig. 10).

Skee 54 låg på västra delen av en bergrygg. Undersökningen visade att 
fornlämningen bestod av två fynd- och anläggningsområden. Cirka 200 
meter nordöst därom, på boplats Skee 53, har det bland annat påträffats 
tidigneolitiska fynd. Den västra gropkeramiska ytan på Skee 54 låg omgi
ven av berg i dagen, på en svagt sluttade sandplatå som avslutades vid en 
bergskant. Cirka 150 meter österut fanns i en bergsklåva en mindre bäck
ravin. Boplatsen var vindskyddad och helt strandnära då havsnivån var 25 
meter högre än dagens. Jordförhållandena, berg och silt, tillsammans med 
bergtrösklarna innebar förmodligen att platsen var känslig för fukt. Stig 
Swedberg, som ledde undersökningen, tar detta, tillsammans med de be
gränsade lämningarna, som ett incitament på att platsen endast haft kort
variga besök (2003:23—24). På boplatsytan, som var 1500 m2, påträffades tio
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Tabell 7. Några av fyndkategorierna funna på Skee 54, boplats/område V. Huruvida skrapor, 
borr och knivar tillverkats av avslag eller övrig slagen flinta har inte angetts i fyndlistan, därav 
avslag-?

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 5 A3- 2 st, B,- I st, B2- 1 st, C/D,-spets 1 st.

Flinta Plattformskärna 2 Cylindriska 2 st, (bipolära 15 st.)

Flinta Slipad yxa/mejsel 2 Eggfragment

Flinta Skrapa 9/10 Spån- 4, avslag-? 5

Flinta Borr 8 Spån- 3, avslag-? 4

Flinta Kniv 3/4 Spån- 2, avslag-? 1

Skiffer Pilspets 2

Lera Keramik 34 Kamstämpel- och gropornering (2st)

anläggningar, två stolphål, fyra gropar, två härdar och tre kokgropar. De 
fem sistnämnda har ,4C-daterats till mellan 3925 och 4170 PB. Ett anmärk
ningsvärt fynd var en klappersten i granit med skaftränna. Utgrävarna har 
tolkat fyndet som en klubba.

Lokalen har tolkats som en sommarplats med ett eller två kortvariga vis
telser, då bland annat flintslagning förekommit. Man har tillverkat enklare 
redskap av bland annat medhavda, uttjänta yxor. Strandflinta insamlades 
och grovbearbetades. Den kvalitetsmässigt finare flintan har offrats i elden 
(Toreld 2003:46).

Skee 1617 (Hernek, Jonsson & Streiffert 2004)
Läge: Avsats vid berg, någonstans mellan 20 och 25 m ö.h. (terrängmodell 
fig. 11).

Fornlämningen ligger på en långsträckt sandavsats, 20-25 m ö.h., mellan 
ett brant berg och järnvägen, och där det finns rester efter en bortsprängd 
bergknalle. Boplatsens centrala del låg på ett litet flackt höjdparti. Vid för
undersökningen bedömdes boplatsytan ha varit omkring 1800 mz stor. För 
4500 år sedan låg platsen vid en mindre bukt i skydd bakom en halvö. Vid 
förundersökningen lokaliserades två kökkenmöddingar, samt en eventuell 
härd i den ena av dem. Svinben från möddingen har daterats till 37yo±45 
BP (kal. i sigma 2290-2130, 2080-2060 BC) (Ua-26747), vilket antyder
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att bosättningen skulle vara bland de yngsta av de daterade platserna i un
dersökningsmaterialet.

Tabell 8. Några av fyndkategorierna funna på förundersökningen av Skee 1617

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 6 B- 3, C/D -3.

Flinta Borr 2

Flinta Skrapa 3 Avslag-

Skiffer Pilspetsar 6 Fragment

Bergart Yxa 1 Fyrsidig, håleggad?

Horn Yxa 1 Älghorn

Ben Nål 1

Ben Fiskekrok 1

Lera Keramik 270 Intryck av gropar (6 skärvor)

Fig. 11. Från vänster Skee 89, 1618 och 1617, terrängmodell. Strandlinjen, 2450 BC, är be

räknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU. © Sveriges Geologiska Undersökning

(SGU).
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Högdal 12 (FMIS)
Läge: Ostnordostlig sluttning mellan berg, 25 till 30 meter över havet (ter
rängmodell fig. 13).

Lokalen ligger i ett sadelläge och i en sluttning mot östnordöst. Boplatsen 
bör ha varit relativt väl skyddad då den avgränsas av bergsryggar i nordväst 
och sydöst. Havet utanför boplatsen blir snabbt djupt. Material från bo
platsen har samlats in som lösfynd vid flera tillfällen. Begränsningen har 
därigenom reviderats, men vid Riksantikvarieämbetets senaste inventerings- 
tillfälle uppskattades boplatsområdet till närmare 5000 m2.

Tabell 9. Några av fyndkategorierna funna på Högdal 12 enligt Fornminnesregistret

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 3 Typ?, + 1 (Gbg-inv.)

Flinta Plattformskärna 4 Cylindrisk + 5 (Gbg-inv.)

Högdal 444 (Munkenberg 2004)
Läge: Västsluttning mellan 22 och 30 meter över havet (terrängmodell 
fig. 12)

Fornlämningen, som låg på Liskekasbergets västsluttning, innehöll fyra 
separata lokaler, varav en tolkas som gropkeramisk. På en platå mellan 31 
och 35 meter över havet fanns en tidigneolitisk boplats. GRK-lokalen i slutt
ningen bör i princip ha legat på stranden när havet stod cirka 20 meter högre 
än idag. I den övre mer sluttande delen fanns, nedanför berg i dagen, en na
turlig packning av stenblock. Där slänten blev mindre brant övergick stenen 
till sand. Flera bäckar har runnit längs berget ut i havet. Boplatsområdet 
var närmare 1500 m2. Fyndmaterialet låg spritt över nästan hela ytan, det 
vill säga både i sanden och bland stenblocken i branten. Två anläggningar 
som säkert kan dateras till GRK-boplatsen identifierades. Det var två helt 
urlakade gropar fyllda med avslag, i huvudsak från yxtillverkning. Vid gro
parna hittades också ett par slipstenar. Bland fynden fanns även 16 skärvor 
keramik, en skifferspets och ett skifferhänge, samt fyra bergkristaller.

Utifrån fyndens sammansättning och fördelning över ytan har platsen 
tolkats som en ordinär boplats. Trots att antalet flintor, cirka 1900, är förhål
landevis begränsat har flintsmide förekommit. Övervägande var det produk
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tion av spån och spånredskap, men även tillverkning av yxor. Ett problem 
med boplatstolkningen är att inga spår efter eldstäder eller kokgropar hit
tades vid undersökningen. De dåliga bevaringsförhållandena har inneburit 
att kol, sot och humus vaskats ut, men inte heller några skörbrända stenar, 
varken i koncentrationer eller spridda observerades. Frånvaron av spår ef
ter eldstäder behöver inte betyda att inga sådana förekom, till exempel kan 
de ha legat så nära vattnet att resterna sköljts ut i havet. Vid kraftig västlig 
vind har platsen varit ganska utsatt.

Tabell 10. Flintredskap funna på GRK-boplatsen på Högdal 444

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 5 A- 2, B- .

Flinta Plattformskärna 10 Cylindriska + 5 som reducerats till bipolära 
kärnor

Flinta Skrapa 8 Spån- 6, avslags- 2

Flinta Kniv 3 Spån- 2, avslags- 1

Flinta Slipad yxa 1 Tjocknackig

Flinta Borrspets 3

Fig. 12. Från vänster Skee 5, Högdal444 och 445, terrängmodell. Strandlinjen, 2450

BC, är beräknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU. © Sveriges Geologiska

Undersökning (SGU).
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Högdal 201 (Jonsäter 1980, FMIS)
Läge: Sydsluttning, 26-29 meter över havet (terrängmodell fig. 13)

Lokalen ligger idag i sydsluttningen på norrsidan av en mindre dalgång. 
När havet stod 20 meter högre än idag utgjorde västra delen av dalgången 
en mindre havsvik. Boplatsen låg väl skyddad då den i det närmaste var helt 
omsluten av höga berg. Från berget öster om fornlämningen rinner en bäck 
ner i dalgången. Närmiljön är kraftigt kuperad, vilket bland annat innebär 
att havet utanför viken snabbt blir djupt. Vid provundersökningen 1975 
observerades ett cirka 0,1 meter tjockt kulturlager. Boplatsens utbredning 
bör enligt uppgifter i rapporten ha varit närmare 3000 m\

Tabell 11. Några av fyndkategorierna funna på Högdal 201 enligt Fornminnesregistret

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 5 A:2- 1 st., 2 typ? + 2 st. "ej färdiggjorda"

Flinta Plattformskärna 2/3 Cylindrisk 1 grov + en kluven dylik?

Flinta Spånskrapa 1

Flinta Håleggad yxa 1 Slipad omslagen eggdel

Bergart Tjocknackig yxa 1 Slipad

Fig. 13. Frän vänster Högdal12, 326och 201, terrängmodell. Strandlinjen, 2450

BC, är beräknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU. © Sveriges Geologiska

Undersökning (SGU).
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Undersökta, till ytan stora lokaler 
Skee 5 (FMIS)
Läge: Sydvästsluttning 35 meter över havet (terrängmodell fig. 12)

Mot sydväst sluttande sand- och lermark mellan berg. Boplatsen har vid 
Göteborgsinventeringen (1905—1911) uppskattats till drygt 6000 m\ Lokalen 
är inte arkeologiskt undersökt. Förutom de flintor som associeras med GRK 
hittade man även en tvärpilspets vid inventeringen. Denna, samt höjden 
över havet, indikerat att platsen även nyttjats under tidigneolitikum.

Tabell 12. Några av fynden funna på Skee 5 enligt Fornminnesregistret

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 1 Typ?

Flinta Plattformskärna 2 Cylindrisk

Skee 45 (Ortman 1990, Claesson i manus)
Läge: Västsluttning 23-27 meter över havet (terrängmodell fig. 14)

Boplatsen låg i en sluttning mellan 23 och 26 meter över havet och på 
en platå cirka 27 meter över havet. Sluttningen var belägen på östsidan av 
en smal dalgång, det vill säga platsen vätte mot väst. Vid den arkeologiska 
undersökningen bedömdes lokalen vara cirka 7000 m1 stor. Alven bestod 
av grusig sand, vilket betyder att marken var väldränerad. I förundersök
ningen påträffades rester efter en eventuell härd. Tre ,4C-analyser utförda 
på matskorpor har angett dateringar mellan 4380+65 och 3955+60 BP 
(kal. i sigma 3100-2910 BC och 2570-2510, 2500-2390, 2380-2340 BC) 
(Strinnholm 2001:126).

Tabell 13. Några av fynd kategorierna funna på Skee 45 enligt Bohusläns Museum 1990, 1992 
och Fornminnesregistret

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 7 A,- 1, A3 1, B- 1, typ? 3, samtl tånge

Flinta Borr 4 Spån- 3, avslag- 1

Flinta Skrapa 2 Spån- 1, avslag- 1

Lera Keramik 12 Ornering?
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Lokalen har tolkats som en ordinär boplats, väl skyddad för vinden och 
med goda tilläggningsmöjligheter för båtar.

Skee 58 (FMIS)
Läge: Nordostsluttning, 18-20 meter över havet (terrängmodell fig. 10) 

Lokalen, som inte är arkeologiskt undersökt, ligger i en sluttning mot 
nordost och i ett sadelläge mellan berg. Gustav Hallström beskrev vid 
1900-talets början platsen som ”... en odlad starkt sluttande vret kallad 
Häcklorna”; mellan 18 och 20 meter över havet. Inom ett drygt 7000 m2 
stort område hittade man flinta av framförallt gropkeramisk karaktär. Idag 
rinner närmaste bäck cirka 150 meter från boplatsområdet.

Tabell 14. Några av fyndkategorierna funna på Skee 58, 
boplats/område V

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 4 Typ?

Flinta Plattformskärnar 1 Cylindrisk

Flinta Skrapa 1 Avslag-

Skee 89 (FMIS)
Läge: Väst och nordsluttning mellan berg, 15-20 meter över havet (terräng
modell fig. 11)

Vid Göteborgsinventeringen hittades flinta i en mot väst till nord slut
tande moränbacke mellan 15 och 20 meter över havet. Boplatsen bedömdes 
utifrån terräng- och fyndförhållanden vara närmare 10 000 m2stor. Sydvästra 
delen utgörs av en skalbank.

Tabell 15. Några av fyndkategorierna funna på Skee 89

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 1 Typ?

Flinta Borr 1 Spån

Flinta Mejsel 1 Håleggad

Flinta Skrapa 1 Avslag-

Bergart Yxa, tjocknackad 2

134 Vistelser vid vatten



Skee 42 (Jonsäter med flera 1994)
Läge: Svagt sydsydväst sadelläge 19—25 meter över havet (terrängmodell
fig. H)

Skee 42 (Anneröd) låg på en stor sandplatå mellan berg och blockrik mo
ränsluttning. Boplatsen har under mellanneolitikum legat på ett cirka 300 
meter brett näs mellan två vikar. Läget, centralt på en cirka fem kilometer 
stor ö, har varit optimalt ”.. .för att nå olika biotoper och därmed kunnat 
ha ett varierat näringsutnyttjande.” (Jonsäter med flera 1994: 18).

Ben av fisk, fågel och däggdjur har bevarats i kökkenmöddingen. Bland 
annat fanns rikligt med oxögonfisk som ”...tyder på fångst med nät eller 
liknande på grunt vatten, möjligen ett resultat av ett kollektivt arbete i ett 
fångstlag. Storlekssammansättningen bland övriga fiskarter pekar mot en 
liknande fångstmetod. En minoritet av fiskresterna tyder på krokfiske på 
djupare vatten.” (Jonsson 1994: 20). Benfynden tyder dessutom på att man 
förutom jakt och fiske höll sig med får och eventuellt svin. I kökkenmöd
dingen fanns arter som tyder på både sommar- och vinterfångst (Jonsäter 
1982: 26-27).

Jonsäter har gått igenom 37 av de drygt 50 spånpilspetsarna som hit
tats på boplatsen. Av dessa tillhör 13,5% vad han kategoriserar som sena 
pilspetstyper (A:3, C), 27% tillhör tidiga typer (A:i, A:2) och 59% mellan
gruppen (B), vilket enligt Beckers resonemang skulle betyda att boplatsen 
var ganska sen (Jonsäter med flera 1994: 28). Fem ,4C-analyser utförda på 
ben har angett dateringar mellan 4330140 och 3540180 BP (kal.i sigma 
3020-2940, 2930-2880 BC och 2010-2000, 1960-1740 BC) (Strinnholm 
2001:125). Anmärkningsvärt är att det bland bergartsfynden finns tre frag
ment som har tolkats som malstenar och en klappersten i gnejs som tolkats 
som ett sänke.

Skee 42 undersöktes första gången 1905 av Otto Frödin och Gustav 
FFallström. Därefter har ett flertal delundersökningar utförts. I UV Väst 
rapport 1994:25 finns fem av dessa redovisade. Underförstått i avrappor
teringen har platsen tolkats som en boplats. Kökkenmöddingen benämns 
till exempel med det svenska ordet avfallshög (Jonsäter med flera 1994:18). 
Anders Strinnholm påpekar dock i sin licentiatuppsats att det förekommit 
ett ritualiserat beteende. Grävningsiakttagelser tyder på att området där kök
kenmöddingen deponerats först färgats med rödockra (Strinnholm 2001:69).
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Tabell 16. Några av fyndkategorierna funna på Skee 42. Sammanställningen osäker på grund 
av att fynd från boplatsen samlats in vid ett tiotal tillfällen under 1900-talet. Merparten av 
ovanstående uppgifter är hämtade från Strinnholm 2001

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 45 Bland annat A,- 9, A2- 3, Aj- 1, B- 14/15, C 
-10/11

Flinta Plattformskärna 5 Cylindrisk

Flinta Borr 1 Spån-

Flinta Skrapa 14 Spån- 7, avslag- 7

Flinta Kniv >1 Spån-

Flinta Yxa, tjocknackig 2 En sekundäranvänd som knacksten/kärna

Grönsten Yxa, tjocknackig 2

Skiffer Pilspetsar 5

Ben Fiskekrok 6?

Lera Keramik >330 Snör-, tvärsnodd- och gropornering (snäcks- 
kalsintryck)

Fig. 14. Från vänster Skee 26, 42 och 45, terrängmodell. Strandlinjen, 2450 BC, är be

räknad med en numerisk modell utvecklad vid SGU. © Sveriges Geologiska Undersökning

(SGU).
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Även Leif Jonsson framhåller det röda bottenlagret, samt att ”Hallström höll 
det för troligt att man täckt över möddingen med ett lager av stenar och 
jord när deponeringen avslutats.” (Jonsson, i: Hernek; Jonsson & Streiffert 
2004:34). Jonsson lyfter även fram att 1905 års grävning visade på enskilda 
deponistrukturer i kökkenmöddingen (ibid). Utifrån studier av de olika 
keramiktyperna i fyndmaterialet framhåller Strinnholm platsen som ”,. .en 
punkt för möten och kommunikation”. Han menar att människor möttes 
här under speciella förhållanden, i syfte att upprätthålla kontakter med det 
omkringliggande samhället och därigenom minska konflikter (2001:75).

Lommeland 12 (FMIS, Swedberg 2000)
Läge: Svag sydsluttning mellan berg och sluttning, 20-30 meter över ha
vet

Boplatsen ligger i en sandig terrass som sluttar svagt mot syd. Lokalen 
är väl skyddad då den är omgärdad av berg från sydöst till nordväst. Vid 
Göteborgsinventeringen och senare vid Riksantikvarieämbetets fornmin
nesinventering påträffades flinta inom ett cirka 10 000 m2 stort område 
mellan 20 och 25 meter över havet. Vid en arkeologisk utredning år 2000 
vidgades området till drygt 24 000 m2 då en härd och slagen flinta hittades 
i närområdet. Ett par bäckraviner antyder närhet till färskvatten.

Tabell 17. Några av fyndkategorierna funna 
på Lommeland 12

Material Sakord Antal Anmärkning

Flinta Spånpilspets 2 Typ?

Flinta Borr 2 Spån- 1

Skiffer Pilspets 1

Lokalernas likheter och olikheter utifrån 
storlek och fyndmaterial

En jämförelse mellan lokalerna vad det rör fyndmaterial måste ur källkri
tisk synpunkt anses så preliminär att resultatet kan betraktas som hypoteser. 
Detta beror på att så få lokaler är slutundersökta och att fyndmaterialen har 
registrerats av olika personer vars kunskap om flintmaterial varierat. Trots
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detta vill jag göra ett försök för att se om det går att få fram tendenser i ma
terialen som kan förklara vad vi som arkeologer uppfattar som olika typer 
av boplatser, såsom jaktstationer, samlingsplatser eller annat.

De till ytan små lokalerna, totalt fem stycken, kan möjligen delas in i två 
kategorier, en med spånpilar och en utan. Materialet är dock magert. Endast 
tre av platserna är slutundersökta, på två av dem fanns många spånpilar 
och på den tredje var GRK-fynden blandade med äldre material. På de två 
förstnämnda, Skee 1598 V och O, fanns också flera cylindriska kärnor och 
redskap tillverkade av främst spån men även av avslag. Den tredje platsen, 
Högdal 445, karakteriseras av många skrapor och knivar (flertalet tillver
kade av avslag). Jag har dock svårt att avgöra vilken del av materialet som 
tillhör den gropkeramiska fasen och vilken som tillhör den tidigneolitiska. 
Klart är emellertid att endast en spånpilspets och två cylinderkärnor fanns 
kvar på platsen när den undersöktes. Gemensamt för de mindre platserna 
tycks vara att flintorna är fler och verkar ligga mer koncentrerat än på de 
medelstora lokalerna.

På de mellanstora lokalerna, sex till antalet varav två slutundersökta, 
tycks antalet spånpilspetsar vara begränsat. Ett något större antal cylin
derkärnor har hittats på två av dem, Högdal 444 och 12. Slutpunkten för 
cylindriska kärnor är ofta när ett slag skär över den ena plattformen (Kalle 
Thorsberg mund.). Men på Skee 54 och Högdal 444 hade man fortsatt 
nyttja cylinderkärnorna så att de omvandlats till bipolära kärnor. Antalet 
cylinderkärnor kan alltså generellt vara något fler än de registrerade. Det 
som är anmärkningsvärt är att på de två kökkenmöddingelokalerna i grup
pen har hittills inga cylinderkärnor registrerats. Kärnor förekommer dock 
i ganska riklig mängd. Framför allt skiljer sig materialet från Skee 592 från 
de övriga lokalerna genom det stora antalet skrapor (73 stycken, varav 10 
spånskrapor). Det som i övrigt är gemensamt för de mellanstora lokalerna 
och som skiljer dem från de små är att de i högre grad innehöll keramik 
och spetsar i skiffer.

Närvaron av cylinderkärnor tas ibland som intäkt för att boplatserna är 
av äldre datum än lokaler utan cylinderkärnor. Detta bottnar i Beckers in
delning av spånpilspetsarna. I och med att endast A- och B-spetsar tillver
kades av spån från cylinderkärnor, tas även kärnorna som en kronologisk 
indikation. I uppgifterna från flera av fornlämningarna i undersöknings-
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området finns tyvärr inte angivet vilken typ av spetsar som påträffats. En 
viss korrelation mellan cylinderkärnor och A- och B-spetsar kan möjligen 
anas. Denna är dock långt ifrån entydig, till exempel finns inte bara från 
Skee 592, utan även från Skee 45 inga cylinderkärnor men väl både A- och 
B-spetsar. Det kronologiska påståendet kan möjligen också ses i lokalernas 
läge i förhållande till havet. Enligt Tore Påsses och Leif Anderssons beräk
ning skulle havsnivån 2450 BC ha legat mellan 17,9 och 22 meter över dagens 
(Figur 8). Utifrån den uppgiften har jag använt 22 meter över havet som 
en skiljelinje mellan vad jag bedömt som högt, respektive lågt. Platser med 
C-spetsar ligger, undantaget Skee 54, på de lägre nivåerna. Cylinderkärnor 
saknas på fem boplatser, samtliga av dessa ligger helt eller delvis på de lägre 
nivåerna, medan lokaler med många cylinderkärnor generellt ligger högre. 
Ett undantag är Högdal 444, med många cylinderkärnor och inga C-spetsar, 
men som delvis ligger relativt lågt, 22—30 meter över havet

Av de till ytan största lokalerna är det bara två som är undersökta, Skee 
42 och 45. Dessa skiljer sig markant från varandra. Skee 45 följer i stort det 
gängse mönstret för en mellanstor boplats med begränsat med spånpilspet- 
sar och andra redskap, samt lite keramik. Gruppen stora boplatser tycks 
alltså inte ha någon relevans utan sammanfaller med gruppen medelstora 
lokaler. Härur skiljer sig boplatserna med kökkenmöddingar, Skee 42, 592 
och 1617. Skee 42 är den till ytan största, men den registrerade fyndmäng- 
den tycks likvärdig mellan platserna (möjligen undantaget Skee 1617 som 
endast är förundersökt). Trots den ojämna undersökningsnivån finns vissa 
likheter i materialen. Det är inte enbart benfynden som utmärker loka
lerna utan de har också de rikligaste fynden av keramik, flest skifferspetsar 
och flest fyrsidiga yxor. Dessutom förekommer inga eller få cylinderkärnor 
i förhållande till de många pilspetsarna. Generellt tycks pilspetsar, både i 
flinta och i skiffer, vara mer frekventa på kökkenmöddingelokalerna än på 
de medelstora boplatserna.

Resultatet av jämförelsen mellan grupperna kan sammanfattas enligt 
följande:
- Karakteristiskt för en till ytan liten GRK-boplats är att det finns förhål

landevis mycket flinta, ingen eller mycket begränsat med keramik och 
inga skifferföremål. Redskapsinventariet tycks vara varierat men be
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gränsat i antal. Lokalerna kan innehålla rikligt med spånpilspetsar, då i 
kombination med många cylinderkärnor.

- På en medelstor till stor plats utan kökkenmöddingar har det depone
rats relativt lite flinta i förhållande till ytan. Redskapsinventariet verkar 
blandat och på de slutundersökta lokalerna finns ungefär lika många 
redskap av varje sort. Dessutom kan det finnas ett par skifferföremål och 
lite keramik.

- Kökkenmöddingelokalernas storlek tycks inte ha någon betydelse. 
Lokalerna karakteriseras av relativt rikligt med fynd i flera olika material. 
Av flintmaterialet tenderar pilspetsar och skrapor att vara överrepresen
terade framför andra redskapstyper.

Lokalernas likheter och olikheter utifrån storlek och läge
Utgångspunkten är alltså att ”gropkeramikerna” valde sina (bo)platser uti
från vilken funktion platsen var ämnad att fylla, men vilka naturgeografiska 
och sociokulturella förhållande ansågs viktiga för valet? Var färskvatten, 
lä/skydd, väldränerad mark, näringsrik flora, bra fångstförhållanden eller 
närhet till havet, det vill säga funktionella och ekonomiska aspekter vikti
gare än ideologiska? Utifrån det funktionella perspektivet bör vinter och 
sommarboplatser skilja sej åt, liksom tillfälliga vistelseplatser bör ha legat 
i ett annat läge än mer permanenta boplatser dit man återkom. Tänkbara 
skillnader mellan GRK-boplatserna skulle i så fall kunna vara att:
- Vinterboplatserna låg i soligt läge, men väl skyddade för vind. Färsk

vattentillgång var ingen nödvändighet under snöiga vintrar.
- Tillfälliga sommarboplatser var placerade i lämpligt läge i förhållande 

till speciella näringsfång. Färskvattentillgång var viktigt.
- Permanenta/återbesökta boplatser/samlingsplatser låg i optimala lägen 

ur i princip alla aspekter. Speciellt viktigt var dock kommunikationsas- 
pekten. Platsen var central i ett regionalt perspektiv.
I ett regionalt perspektiv går inget helt entydigt mönster att urskilja 

utifrån lokalernas läge i förhållande till varandra. Detta kan bero på flera 
orsaker, varav den viktigaste torde vara källmaterialets representativitet. 
Vissa tendenser kan dock noteras. Med enstaka undantag ligger boplatserna 
ut mot havet (eller mot Idefjorden). Vi kan se att det finns en tendens till 
ett par grupperingar av lokaler i olika storlek/av olika karaktär runt större
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öar. En viss koncentration kan skönjas vid vikar och sund som vetter ut 
mot havet. Bilden förstärks något om vi även involverar platser med en
staka GRK-artefakter (Figur 7). Kökkenmöddingeplatserna ligger centralt 
i grupperingarna med jämna mellanrum, drygt sex kilometer fågelvägen, 
i förhållande till varandra (Figur 8). I norra och södra delen av undersök
ningsområdet är mönstret något annorlunda. Vid Skee 1617, den sydligaste 
kökkenmöddingelokalen finns endast ytterligare en boplats. Likaså ligger en, 
till synes stor, boplats ensam långt in i Idefjorden. Där och vid den mindre 
gruppen boplatser närmare fjordens mynningsområde finns inga kända kök- 
kenmöddingar. Dock är avståndet mellan kökkenmöddingen på Anneröd 
(Skee 42) och boplatserna vid Dynekilen (Högdal 444 och 445) även det 
cirka sex kilometer fågelvägen, likaså mellan Dyne och de nordligast lig
gande boplatserna i Högdal socken. Så hypotetiskt sett kan frånvaron bero 
på brister i källmaterialet. Men det kan också vara ett uttryck för ett mer 
slumpmässigt och i första hand terränganpassat val när ”gropkeramikerna” 
tog land i anspråk.

Nästan alla lokalerna ligger i syd- till västsluttningar. I de fall som av
viker beror detta sannolikt på att det valda läget var mindre utsatt och att 
det i närområdet fanns begränsat med lämpliga alternativ, till exempel 
Högdal 12 och Skee 89. Lutningsgraden varierar något, även om de flesta 
lokaler tycks ligga i förhållandevis svaga sluttningar. Kraftigast lutning har 
som förväntat Högdal 444. Enligt fig. 15 ovan tycks även Skee 42 ligga i en 
kraftig sluttning, men på grund av fornlämningens storlek uppfattas inte 
höjdskillnaden lika påtagligt.

Hade det varit viktigt med plana ytor för hydd/husbygge eller liknande 
borde man ha anlagt bryggor eller terrasser som motverkade det branta. 
Eftersom inga boendekonstruktioner och få anläggningar har observerats på 
de undersökta lokalerna kan man hypotetiskt anta att de inte varit särskilt 
permanenta. Utifrån fynden av ett par urlakade gropar på Högdal 444, som 
enbart upptäcktes på grund av att de var fyllda med flintavslag, torde dock 
avsaknaden snarare bero på bevaringsförhållandena. Uppenbart är dock 
att ”gropkeramikerna” inte valt bort boplatslägen på grund av ojämnheter 
i topografin utan att andra aspekter varit viktigare. Sluttningslägena verkar 
ha mest betydelse ur ett arkeologiskt perspektiv. Påtagligt är att markens 
genomsläpplighet ökar och bevaringsförhållandena försämras, vilket inne

De gropkeramiska boplatsernas miljö I41



bär att ”färgade” anläggningar och kulturlager endast finns kvar i platålägen 
med en solid geologisk grund.
Lokalerna har generellt legat skyddade eller väl skyddade i vikar, vid sund 
eller i skydd bakom berg för väst- och nordanvinden. De boplatser som 
förefaller ha legat längst från stranden är de nordligaste i Högdal socken. 
Topografin var och är här mer dramatisk än längre söderut. Boplatserna 
låg vid det öppna havet och i kustlinjen reste sig bergen brant. Högdal 201 
låg indragen på norrsidan i en smal dalgång och Högdal 12 låg i skydd från 
havsvinden mellan rvå bergsryggar (Figur 13). Dessa nordliga platser bör 
också vara de som låg närmast de djupaste havsnivåerna. På båda boplatserna 
har det funnits tillgång till färskvatten inom rimligt avstånd. Tyvärr har inga

Fig. 15. De undersökta GRK-lokalernas lägsta och högsta nivå. För Skee 1617 och 1618 finns inga 
exakta höjdangivelser, med enligt rapporten låg lokalerna i flock i terräng på en avsats mellan 20 
och 25 meter över havet
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omfattande undersökningar gjorts, så om boplatsernas redskapsinventarier 
avspeglar någon för landskapet specifik verksamhet är i dagsläget svårt att 
avgöra. Men deras läge gör att det är frestande att se dem som sommarbo
platser kopplade till fågelfångst och insamling av ägg.

På grund av den ojämna undersöknings- och dokumentationsgraden går 
det inte att utreda hur de hydrologiska förhållandena såg ut, men utifrån 
dagens förhållande tycks de flesta boplatserna i undersökningsmaterialet haft 
tillgång till färskvatten inom en radie på 300 meter. I den mån det har gått 
att få fram information har också de flesta platserna, utom Skee 54, varit 
belägna på väldränerad mark. De sämre markförhållandena på Skee 54 kan 
tolkas som att boplatsen främst nyttjats under torra somrar.

Om höjden över havet skall ses som ett indicium på lokalernas ålder 
bör de till ytan mindre platserna generellt vara något äldre. Man kan också 
tänka sig att ett par av de större lokalerna etablerades ganska tidigt och 
nyttjades under en längre period. Detta motsägs emellertid av det relativt 
begränsade fyndmaterialet. En diskussion kan föras utifrån hur nära havet 
en boplats kan ha legat. Frågan är dock om det är relevant i fallet GRK- 
boplatser, då 10 eller 100 meter från vattenlinjen inte torde ha någon större 
betydelse stora delar av året. Möjligen kan man anta att en lokal som nytt
jades under vinterhalvåret låg längre från havet, mer skyddad från kraftiga 
vindar och stora vågor.

Resultatet av jämförelsen mellan grupperna, små och stora lokaler med 
och utan kökkenmöddingar, kan sammanfattas enligt följande:
— De till ytan små GRK-lokalerna i undersökningsmaterialet låg på små 

avsatser i sluttningar mot havet. Skee 1598, som representerar två av de 
fyra, skiljer sig från övriga boplatser genom att de låg på östsidan av en 
större ö (Figur 8). Även om de små lokalerna inte låg helt exponerade 
mot havet torde de vid vissa väderförhållanden ha varit utsatta, då de 
inte låg indragna i vikar i samma utsträckning som de större.

— Medelstora till stora boplatser utan kökkenmöddingar låg i hög grad kon
centrerade i grupper på större öar. Bosättningarna låg oftast väl skyddade 
i vikar på öarnas västsida, i sluttningar mot vattnet, främst mot syd- till 
väst. Ingen större skillnad i förhållande till små lokaler har kunnat på
visas i markförhållanden och tillgång till färskvatten.
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— Medelstora till stora boplatser med kökkenmöddingar låg centralt i grup
per tillsammans med ordinära boplatser och med jämna mellanrum i 
förhållande till varandra. De låg i relativt flacka lägen (i förhållande till 
ytstorlek) på förhållandevis låga nivåer.

Boplatsernas läge - ett medvetet val?

Flera av GRK-boplatserna ligger i direkt anslutning till tidigneolitiska loka
ler. Man kan nästan ana att traditionen och kopplingen till en specifik plats 
är starkare än både den materiella traditionen och det faktum att platsen ter
rängmässigt ibland blivit mindre tillgänglig i och med att havsnivån föränd
rats. Samtidigt är materialen på boplatserna relativt begränsade. Det senare 
tolkas ofta som att platserna endast varit besökta vid ett eller två tillfällen. 
Generellt ligger dessa GRK-lokaler på något högre nivå. På lägre belägna 
platser till exempel kökkenmöddingelokalerna, som troligen är något yngre, 
finns inte närheten till tidigneolitiska material. Den troligaste förklaringen 
torde vara, att trots havsnivåns förändring var platserna oförändrat de bästa 
lägena för att lägga till med båt och att vistas på. De funktionella kraven på 
ett lämpligt läge för ändamålet var uppfyllt.

Trots att några av lokalerna i undersökningsmaterialet är små innehåller 
de så pass mycket material att de inte kan ses som tillfälliga i bemärkelsen 
några timmar. Avfall från flintslagning och flera olika tjänliga redskap tyder 
på att flera vardagliga aktiviteter försiggått. Huruvida de enskilda platserna 
valdes utifrån en specifik råvarutillgång har inte analysen kunnat ge svar på. 
Däremot kan vi med största sannolikhet säga att läget i mellanskärgården var 
optimalt för näringsfånget i stort. Man har haft tillgång till flera biotoper 
och därigenom sannolikt levt ett gott liv. Havet var viktigast och brukades 
maximalt. Man samlade mollusker och jagade marina däggdjur och sjöfå
gel. Fiskefynden tyder på fångst med nät på grunda vatten och krokfiske 
på djupare vatten. Den marina näringen kompletterades med jakt på vissa 
landlevande hjortdjur, mårddjur och gnagare. Vi kan sannolikt även räkna 
med att floran bidrog med både föda och medicin. Trots att miljön talar 
för ett ur näringssynpunkt bekymmersfritt jägar- och samlarliv tyder ben- 
fynd av får, och möjligen även svin, på att även boskapsskötsel åtminstone i
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slutfasen av perioden kommit att få betydelse. Möjligen har de begynnande 
strandängar, i form av bättre bete, då spelat roll för valet av boplatsläge. I 
ett regionalt perspektiv låg boplatserna med kökkenmöddingar i centrala 
lägen både i förhållande till varandra och till övriga boplatser. Platserna är 
inte valda utifrån att det redan funnits naturliga skalbankar. Rödockran och 
de deponerade/gravlagda? delfinerna under kökkenmöddingarna på Skee 
42 och 592 tyder på att det varit viktigt att anlägga möddingarna. Hade 
det enbart handlat om sopor torde det varit mer logiskt att slänga resterna 
i havet. Via benfynden kan vi också misstänka att möddingarna byggts på 
även under vintern. De djurben som identifierats representerar arter som 
tyder på både sommar- och vinterfångst. Utan att några kronologiska hän
syn är medtagna är det frestande att se boplatserna med kökkenmöddingar 
som centrumplatser i ett territorium. Tidsfaktorn och det begränsade käll
materialet innebär dock att en sådan tolkning i dagsläget måste tas med en 
stor nypa salt.

Under neolitikum var tillgången till bebolig mark begränsad. Berget och 
vattnet dominerade landskapet. Närheten till havet torde för den gropke- 
ramiska människan ha inneburit trygghet. Det var ur och vid havet man 
fick sitt levebröd. De inlandsanpassade inslagen i fyndmaterialet skall nog 
ses som exotiska och användes troligen främst i magiska och besvärjande 
syften. De stränder och gipar som var drägliga att uppehålla sig på om man 
ville vara nära havet var relativt få. Även om funktionella aspekter påver
kade valet styrdes det i första hand av närhet till havet och i slutändan var 
det var möjligt att lägga till med båt och vistas en tid.

Slutord

Min ambition att studera de mellanneolitiska lokalerna i Strömstads kom
mun utifrån en lägesmässigt detaljerad nivå har delvis fallerat. Detta beror 
på flera faktorer. Det främsta torde vara att för få lokaler har undersökts 
och dokumenterats på ett tillfredställande sätt och att endast lokala höjd
data finns från enstaka platser. Därtill är dagens topografi i flera fall kraftigt 
förändrad från hur den en gång såg ut, berg har sprängts, grus har schaktats 
bort och svackor har planats ut. Detta innebär att studien i första hand lyft
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fram ett regionalt mönster och på det lokala planet endast föreslagit några 
rimliga hypoteser. Vidare har inte den tillhandahållna tiden räckt till för 
att gå närmare in på de ideologiska aspekterna av landskapsutnyttjandet. 
En sådan studie skulle ytterligare fördjupa förståelsen för hur ”gropkerami
kerna” en gång valde sina platser.
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Något om spån, cylindriska 
kärnor och mellanneolitikum
KALLE THORSBERG, RIKSANTIKVARIEÄMBETET, UV BERGSLAGEN

Inledning och bakgrund

Först och främst: Att skriva något som helst om mellanneolitikum leder 
ofelbart till en upprepning av namnen på de tre teknokomplexen. I texten 
kommer därför stundtals akronymer att användas. I fortsättningen avses 
alltså Gropkeramisk kultur med GRK, Trattbägarkultur med TRB och 
Stridsyxkultur med SYK. TN står för tidigneolitikum.

Artikel syftar till att fördjupa den beskrivning och förståelse av mellan- 
neolitisk spånteknologi som redovisas i litteraturen allt från Mats Malmers 
klassiska genomgång (Malmer 1969).

Cylindriska kärnor är traditionellt en ledartefakt för mellanneolitikum 
och framför allt teknokomplexet GRK i Västsverige. Dessa kärnor är själv
klart den sista restprodukten från spåntillverkningen och utgör tillsammans 
med spånen, spånfragmenten, avslagen från tillformning, preparering och 
korrigering/reparation det man vanligen kallar debitaget. Eftersom ut
grävningen av Skee 1598 gav ett traditionellt GRK-material, som dessutom 
verkade kronologiskt homogent och avsatt under en kortare period, gavs 
här en möjlighet att studera ett konkret exempel på spåntillverkning i ett 
typiskt äldre GRK-material.

Utgrävningen av den mellanneolitiska kökkenmöddingen vid Sandhem 
i Skee 2003 (Skee 1617) aktualiserade en del problem med den gängse bil
den av teknokomplex utifrån flintteknologi. Rent hypotetiskt föreslog jag 
här en möjlig sen fas av GRK, som använt spån tillverkade från koniska 
kärnor (se nedan).

Syftet med följande genomgång är att studera om de komponenter, som 
finns i Sandhemsmaterialet, även finns i ett äldre material (som till exem
pel Skee 1598). Det är ett slags utvärdering av föreställningen, att flintan 
från Sandhem är annorlunda än traditionella GRK-material (jfr Hernek i
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denna publikation). Ytterst handlar det om en utvärdering av förståelsen av 
vad ett typiskt gropkeramiskt debitage består av.

Helena Knutsson har studerat GRK-material från två Bohus-ländska 
boplatser i sin avhandling (Knutsson 1995). Dessa material, Änneröd i Skee 
och Fiskevik i Skredsvik, innehåller yngre element i pilspetsmaterialet och 
i Fiskeviksfallet dessutom även material från övriga mellanneolitiska tek- 
nokomplex. Om den hypotetiska fasen från Sandhem finns är det troligt, 
att den på något sätt finns representerad i dessa material. I konsekvens av 
det ovan skrivna kan man då förvänta sig att Knutssons material avviker 
från Skee 1598.

Genomgången ger också en möjlighet, att säga något om spånkärnor i 
allmänhet och betydelsen av vissa element i teknologin. Från detta är ste
get kort till att problematisera bilden av just cylindriska kärnor som en le- 
dartefakt för GRK, genom att visa att den även förekommer i andra sam
manhang. Den sålunda skapade bilden används sedan för att säga något 
om mellanneolitisk spåntillverkning och på samma gång visa på problemen 
med föreställningen, att cylindriska kärnor är exklusivt gropkeramiska. I 
ett större perspektiv kan genomgången dessutom möjligen leda till en mer 
realistisk syn på skillnader och likheter i flintmaterialen från de olika mel
lanneolitiska teknokomplexen.

Problemet med studien är som vanligt den korta avsatta tiden. Självklart 
borde även kärnor och föremål tillverkade av spån ha studerats. Inga om
fattande litteraturstudier kunde heller genomföras. De spridda hänvis
ningarna till andra material bygger helt på tidigare iakttagelser under de 
cirka 20 år, som detta trots allt varit ett aktuellt, teknologiskt problem på 
personlig nivå.

På grundval av det ovan sagda bör denna text ses som en skiss och kom
plettering av Knutssons resultat. Förslag på möjliga fördjupningar presen
teras i sammanfattningen.

Något om spåntillverkning, 
kärnor och geometri

Att tillverka spån är att följa ett standardiserat schema för sönderdelning. 
Poängen är, att genom en serie avspaltningar hela tiden se till att kärnan
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uppfyller vissa geometriska kriterier. Dessa avspaltningar är inte bara spån 
utan också prepareringsavslag, korrektioner och reparationer av olika slag. 
Spånen är endast en del av detta. Vitsen är att hela tiden behandla kärnan 
på rätt sätt, spånen får man på köpet. En intuitiv, oreflekterad föreställning 
hos arkeologer och vissa flinthantverkare är, att det gäller att framställa 
produkten X, när det i själva verket gäller att genomföra processen Y. Att 
denna skillnad är viktig även för andra än undertecknad kan till exempel 
utläsas ur Knutssons kommentarer till att arbeta med olika flinthantverkare 
(Knutsson 1995, s. 134).

Följande måhända aparta avsnitt har skrivits för att underlätta förståel
sen av vissa egenskaper spånkärnor. De egenskaper som belyses är självklart 
viktiga för cylindriska kärnor. Här tas de upp för att kunna argumentera 
för att det finns ett problem med Knutssons experiment som jämförelse 
åtminstone med materialet från Skee 1598.

Det finns på ett plan två helt olika sorters spånkärnor. Dels sådana där 
plattformsdiametern är konstant, som till exempel på en handtagskärna. 
Dels sådana där plattformsdiametern minskar hela tiden genom reduktio
nen, till exempel på en konisk spånkärna.

En viktig geometrisk egenskap hos alla spånkärnor är förhållandet mellan 
plattformsdiameter och avståndet mellan avspaltningarna (spacing). Dessa 
två parametrar styr tillsammans med hur avspaltningarna följer varandra 
(sekvens), hur höga ryggarna på kärnan blir och hur dessa styr kraften ge
nom blocket.

Om vi först bara tänker oss plattformsdiametern, är det självklart att en 
mindre diameter ger högre ryggar. Högre ryggar i sin tur ger tjockare och 
smalare spån. Genom att förtäta intervallet mellan avspaltningarna kan flera 
ryggar ligga närmare varandra och både ge spån med flera ryggar och tun
nare och bredare spån. Man kan alltså genom att kontinuerligt manipulera 
avspaltningsintervallet åstadkomma samma rygghöjd oberoende av platt
formsdiameter. Detta beteende förekommer frekvent i mellanmesolitiska 
spånteknologier, vilket leder en del till tanken att sådana kärnor producerat 
mikrospån. Det man i själva verket ser på kärnorna i form av avspaltningsärr 
är en överlappning (jfr fig. 1 e—f).

En annan variant på samma tema är, att den önskade ryggmorfologin 
rättas till genom att ett atypiskt spån slås av mellan de önskade. En sådan
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taktik har rekonstruerats vad det gäller SYK av Erret Callahan, detta dis
kuteras mera ingående nedan.

En annan formförändring hos vissa spånkärnor är en gradvis förkortning 
genom reduktionen. Det kan till exempel ske genom förnyelse av plattfor
men genom ett tväravslag som hos tvåpoliga, ensidiga kärnor. Cylindriska 
kärnor, av den sort som förekommer i GRK-material, genomgår båda dessa 
formförändringar under reduktionen. Dels minskar plattformsdiametern 
genom att spån avspaltas, dels förkortas kärnan genom att plattformen hela 
tiden prepareras genom facettering i form av plattformsavslag. En logisk 
följd av denna formförändring är då dels att spånen hela tiden blir kortare, 
dels att (om samma avspaltningsintervall hela tiden behålls) spånen blir 
smalare och tjockare (jfr fig ig-i). Alternativt manipuleras avståndet mellan 
avspaltningarna för att hålla en någorlunda konstant ryggmorfologi.

En annan viktig geometrisk egenskap hos cylindriska kärnor är de mot
stående plattformarna. En avspaltning, som löper i kärnans hela längd, ris
kerar att förstöra den motstående plattformen genom att kraften - istället 
för att sluta där avspaltningsfrontens längdutsträckning slutar - följer med 
in över den motstående plattformen med en överskärning som resultat (jfr 
fig id). En sådan överskärning förstör den motstående plattformen. Följden 
blir att material går förlorat när man reparerar kärnan och resultatet av det 
blir en oplanerad minskning av kärnlängden.

Ytterligare en viktig egenskap finns hos cylindriska kärnor i och med 
den raka avspaltningsfronten. Rent teoretiskt innebär denna egenskap, att 
de spån som produceras blir relativt raka och jämntjocka. Motsatsen utgörs 
av vissa koniska kärnor som antingen producerar böjda spån (till exempel 
mellanneolitisk TRB) eller spån som är oliktjocka i längdriktningen (till 
exempel Brommematerial). Att man faktiskt manipulerat avspaltningsin- 
tervallet indikeras av att en stor andel, men knappast alla, av spånen har 
flera ryggar.

En sista viktig egenskap hos cylindriska kärnor är plattformsvinkeln. I 
princip är denna nära 90 grader, men vinkeln manipuleras genom facet
tering av plattformen.

Nåväl, om vi tänker oss att formförändringar hos kärnan spelar en viss 
roll, följer logiskt av detta att diametern hos en cylinderkärna är en viktig 
parameter. Det är till exempel troligt, att man måste förhålla sig på ett helt
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Figl. Utvalda flintor från Skee 1598, a-c utjämnings av slag, d spån med motstående platt- 

formsrester, e-f cylindriska spånkärnor, g-i spån från en cylindrisk kärna med liten dia

meter.
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annat sätt till geometrin hos en kärna med en diameter på tio cm än hos 
en kärna med en diameter på 3 cm. Diametern är en funktion av två fak
torer, dels av utgångsmaterialet, dels av hur långt reduktionen fortskridit. 
Exempel på det första är kärnor tillverkade vid rik flinttillgång eller kanske 
rättare sagt i miljöer, där stora råämnen finns att tillgå. Som ett exempel 
kan nämnas att de största cylinderkärnorna i SHMs samling kommer från 
Danmark. I andra miljöer som till exempel norra Bohuslän är kärnorna 
mindre och detta kan höra ihop med mindre råämnen eller till exempel, 
att kärnor tillverkats av fragmenterade fyrsidiga yxor eller yxplankor som 
importerats (Visserligen kan yxor vara långa, men någon stor diameter på 
en kärna tillverkad av en sådan blir det inte). På samma vis är det troligt att 
kärnor reduceras längre i områden med mindre tillgång på flinta.

På grund av det ovan sagda är det tänkbart att det i Knutssons experi
mentserier saknas vissa beteenden, eftersom inga kärnor använts så långt 
som möjligt. I materialet från Västsverige är en plattformsdiameter på tre 
cm vanlig och mindre diametrar förekommer (jfr fig. 1 e-f). Problemet bör 
analyseras, men är i föreliggande arbete inte aktuellt.

Andra möjliga vägar till cylindriska kärnrester

Förutom de klassiska mellanneolitiska kärnorna finns exempel på andra 
tillvägagångssätt, som resulterar i en cylindrisk kärnrest.

Det självklara sättet utgår ifrån en kärna med plana plattformar som lutar 
något, det vill säga att man undviker problemet med en avspaltningsvinkel 
på 90 grader. Spånen från en sådan kärna kommer att ha kantpreparering. 
En kärna av det slaget måste hela tiden få sin plattform förnyad genom 
tväravslag (kärnskivor) för att åstadkomma rätt avspaltningsvinkel runt 
om hela kärnan. Genom detta blir metoden synnerligen slösaktig med rå
material, med andra ord relativt få spån och mycket korrigering av kärnan. 
Eftersom avspaltningsvinkeln hela tiden ligger nära 90 grader är risken att 
spånen inte går ur blocket på normalt sätt uppenbar. Avbrutna spån och 
gångjärnsbrott eller i värsta fall överskärning är vanliga problem

En annan möjlighet har presenterats i litteraturen (troligen av Becker). 
Kärnresten är i detta fall resultatet av en konisk kärna, där spånen inte gått 
ur blocket utan slutat i ett brott eller gångjärn innan kärnbotten. Fenomenet

154 Vistelser vid vatten



kan uppstå i slutet av reduktionen när plattformsvinkeln närmar sig 90 
grader och det inte finns nog med material för att kompensera för detta. 
Problemet kan lösas genom en liten räddningsplattform i botten av kär
nan från vilken ett avslag slås antingen mot spånens avspaltningsriktning, 
som på en cylinderkärna eller vinkelrätt mot spånens avspaltningsriktning. 
En annan mer radikal taktik, som troligen är ovanlig och används i fall av 
råmaterialknapphet för att trots allt få ut några flera spån från en uttjänt 
kärna, är att slå bort en del av kärnans bottendel genom ett tväravslag. En 
ny plattform skapas i botten och kärnresten blir cylindrisk med plana platt
formar (jfr fig. z).

Ytterligare en annan grupp utgörs av mindre regelbundna kärnor. 
Subcylindriska kärnor som begrepp introduceras av Bo Madsen i beskriv
ningen av kärnor från den danska Bromme-boplatsen Langå I. Begreppet 
definieras inte explicit utan används som beskrivande epitet kopplat till teck
ningar (Madsen 1983, s. 22 ff). Det är helt klart att Madsen använt begreppet 
för att särskilja de mera oregelbundna kärnorna i Brommematerialen från 
de mellanneolitiska spånkärnorna. Användningen skall också ses mot bak-

Fig 2. Förenklat reduktionsförlopp där en konisk kärna med avbrutna avspaltningar ges en 

ny plattform i den gamla kärnbotten, roteras och avspaltas i motsatt riktning. Kärnresten 

blir cylindrisk.
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grund av att såväl Sören H. Andersen som Bengt Salomonsson betecknat 
liknande kärnor från respektive Bro och Segebro som cylindriska.

Förutom de ändå relativt regelbundna kärnorna, som Madsen diskuterar, 
har jag tagit mig friheten att utvidga begreppet till ett antal andra kärnor 
som har formen närmast cylindrisk. Sådana kärnor har producerat både 
avslag, spånliknande avslag och spån. Plattformen har skapats antingen 
genom en avspaltning vid kärntillformningen (eventuellt uppfriskats med 
en avspaltning som förnyat hela plattformen) eller preparerats med avslag 
in över plattformen.

Cylindriska kärnor före mellanneolitikum

Under mellanmesolitikum förekommer en låg frekvens av cylindriska el
ler subcylindriska kärnrester. Eftersom system med en räddningsplattform 
i botten av koniska kärnor förekommer, kan man förvänta sig ett antal 
kärnrester som uppstått genom manipulering av koniska kärnor i sena re
duktionsfaser och som del av en ekonomisering med flintan. Ett exempel 
på en cylindrisk kärna med plana plattformar med oklar datering finns i 
materialet från Ageröd III i LUHM.

Vad de tidiga västnorska cylinderkärnorna representerar behöver stude
ras mer ingående. En del av dessa kärnor hänger otvivelaktigt samman med 
produktion av spån i tryckteknik såsom under mellanmesolitikum. Åsikten 
är baserad på en alltför kort titt i magasinet i Stavangers museum.

De äldsta exemplen på subcylindriska spånkärnor finns i Brom-mema- 
terial som det ovan nämnda Langå I (Madsen 1983, s. 22 ff), Bro (Andersen 
1972, s. 23 ff) och Bromme (Mathiassen 1946, s. 151). Kärnresterna hör sä
kerligen ihop med det relativt flexibla förhållningssätt, som finns inom tek
nologisystemet vad det gäller skillnaden och växlingen mellan enpoliga och 
tvåpoliga kärnor. Kärnresterna kan representera sena stadier i reduktionen. 
Ingen facettering av plattformen förekommer.

I senmesolitiska västsvenska och norska material har på sistone en subcy- 
lindrisk kärntyp identifierats. I materialet från Högdal 178 finns till exempel 
minst 26 sådana kärnor. Typen är även representerad i samtida material från 
Ostfold. Även i Ertebölle-materialet från Ringkloster förekommer kärnty- 
pen (Andersen 1974, s. 23). Hur vanlig kärnformen är, är vanskligt att ha
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en åsikt om. Äldre utgrävningsmaterial behöver gås igenom, om man ska 
komma vidare här.

Att atypiska cylinderkärnor förekommer i skånska tidigneolitiska mate
rial har länge kommenterats i litteraturen (jämför till exempel Salomonsson 
i960, s. 19 ff. och 1970, s. 65 f., Larsson 1984 och Knutsson 1995, s. 155). 
Fenomenet är oklart och även det behöver studeras mer ingående. Huruvida 
dessa kärnor är besläktade med ovan nämnda senmesolitiska subcylindriska 
kärnor är oklart. Cylinderkärnor förekommer även i danska tidigneolitiska 
material (Skaarup, 1975, s. 66).

Ytterligare en typ av subcylindrisk kärnrest förekommer i boplatsma
terial från tidig TRB/Fas 4/Tvärpilsgruppen i Västsverige och Ostnorge. 
Typen kan beskrivas som en närmast kubisk kärnrest, ett resultat av främst 
avslagsproduktion. Efter att den urskiljts i fas 4-material från Ostfold och 
Bohuslän av undertecknad, och beskrivits i ett föredrag, har den även på
träffats i TRB-material från Torslanda (Swedberg, 2005, s. 126).

Skee 1598

Materialet från Skee 1598 med sina båda flintkoncentrationer är ett lämpligt 
objekt för studier i mellanneolitisk flintteknologi. Dels kan det uppfattas 
som helt typiskt för västkustens GRK-flintmaterial, dels är flintkoncentra
tionerna små och utgör en stor del av vad som deponerats på platsen. De 
två undersökta koncentrationerna representerar flintteknologiskt korta epi
soder, där spåntillverkning har varit en dominerande aktivitet. Materialen 
representerar också typologiskt en ren och kortvarig fas i och med att endast 
spånpilspetsar av A-typ påträffats. Förutom en halv stenklubba med tim
glasformat skafthål finns inget i materialet, som tyder på någon inbland
ning av andra faser (vilket stenklubban troligen inte heller gör). Inget i 
flintmaterialet tyder på att någon kronologiskt äldre eller yngre teknologi 
använts på platsen.

En stor del av den använda flintan är av hög kvalitet och sannolikt impor
terad. Att flinta importerats till området antingen som stora noduler (min
dre troligt) eller i form av yxplankor, visas av ett fynd av en slagplats med 
avslag från framställning av två eller flera fyrsidiga yxor på den närbelägna 
platsen Liskekasberget (Munkenberg 2004 och i denna volym). Den vanliga
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åsikten bland fältarkeologer, att flintan på neolitiska boplatser i Västsverige 
ofta innehåller högkvalitativ flinta, stämmer i detta fall alltså helt.

Skillnader mellan yta A och B
Redan i sorteringen av föremålen var det uppenbart, att det finns en skill
nad i frekvenser av artefakttyper mellan de olika ytorna. Skillnaden kan 
uttryckas i tabell i.

Skillnaden kan självklart bero på att yta A i princip totalundersöktes, 
medan endast en mindre del av yta B undersöktes. Enligt min mening kan 
proportionerna mellan de olika typerna hellre tolkas som om materialet 
från yta A är mera fragmenterat. Speciellt tydligt är detta om man jämför 
andelen spånfragment eller relationen mellan hela och fragmenterade platt- 
formskärnor. Även relationen mellan avslag, övrig slagen flinta och split
ter går att tolka på ett motsvarande sätt. Om den eventuella skillnaden i 
fragmenteringsgrad mellan materialen påverkat de attribut som registrerats 
kommer att undersökas nedan.

Undersökningen av spånen
För varje artefakt sorterad som spån eller kort spånfragment enligt sorte- 
ringsschemat har ett antal attribut registrerats i en databas. Denna har se
dan använts för att analysera materialet med enkel statistik. En multivariat 
analys i form av en korrespondensanalys har utförts, men knappast gett 
något tolkbart resultat. Det var helt förväntat då attributen är en blandning 
mellan kvantitativa och kvalitativa storheter. Även om det ofta framhålls av 
humanister att metoden i sig hanterar data av skilda slag är detta en sanning 
med viss modifikation och mer problematiskt än man vill kännas vid. För 
att en multivariat analys skall vara meningsfull är det åtminstone en bra idé, 
att ha något slags föreställning om hur korrelerade de olika variablerna är 
med varandra. Det är självklart inte bra att välja variabler som uppenbart 
samvarierar. Ett exempel är variablerna längd, bredd och tjocklek, som tro
ligen är korrelerade i en överordnad storhet, nämligen storlek.

De variabler som registrerats är:
— Längd— uttryckt som största längd i avspaltningsriktningen. Måttet är 

rent beskrivande och mindre meningsfullt för fragment.
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Tabell 1. Flinta från de båda koncentrationerna på Skee 1598

Yta A Yta B

Spån 62 57

Spånfragment 160 92

Redskap av spån 25 26

Avslag 1571 1328

Övrig slagen flinta 1761 982

Plattformskärnor 8 10

Kärnfragment 17 9

Bipolära kärnor 2 0

Splitter 987 574

Avslag med slipning 6 1

— Bredd — uttryckt som största bredd vinkelrätt mot längden. Måttet är 
meningsfullt för både hela spån och fragment, även om det i det senare 
fallet är mindre klart vad det betyder.

- Tjocklek — uttryckt som största tjocklek på ett område som inte sam
manfaller med en eventuell slagbula. Den största tjockleken förekommer 
oftast strax nedanför slagbulan i slagriktningen. Det gör att man kan 
förvänta sig, att måtten från proximala spånfragment, det vill säga den 
delen av spånet som finns närmast plattformen, relativt väl representerar 
tjockleken hos hela det ursprungliga spånet.

- Avslutning— uttrycks som ett av värdena: Urgången (feathered), bruten 
(step), gångjärn, rakt brott, överskärning, eller oavgörbart. I princip kan 
inte ett spån avslutas i ett brott, men en sådan strikt definition har inte 
använts här. Ett spån har en avslutning, spånfragment har en eller två.

— Facetteradplattformsrest — uttrycks som förekomst eller inte. I förståel
sen av spånframställning från cylindriska kärnor ingår att plattformen 
prepareras med avspaltningar in över densamma. Eftersom det självklart 
kan vara så att spån framställda på andra sätt förekommer i materialet, 
har denna variabel ansetts vara relevant. Dessutom har Knutsson iaktta
git en viss frekvens av ofacetterade plattformar i experimentellt material 
(Knutsson 1995, s. no ff).
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— Kantreduktion i anslutning till plattformen - uttrycks som förekomst el
ler inte. På samma vis som i föregående variabel kan man säga, att det 
råder konsensus i förståelsen av tillverkningsmetoden, nämligen att kan
treduktion är inte vanlig i material framställda från cylindriska kärnor.

— Böjning- uttrycks som böjd eller rak. Självklart är detta en mycket sub
jektiv variabel. Det råder dock klar konsensus om att spån tillverkade 
från cylinderkärnor till största delen är raka.

— Motspår - uttrycks som förekomst eller icke. Det är självklart att spån 
tillverkade från tvåpoliga kärnor har en viss frekvens av motspår. Malmer 
kvantifierar inte förekomsten, men menar att fenomenet är normalt på 
A-spån och att åtskilliga av B-spånen uppvisar motspår (Malmer 1969, 
s. 27f).

— Motlängd — uttrycks som avståndet från plattformen till närmaste mot
spår i längdriktningen. Tanken är att få en uppfattning om hur nära 
den motstående plattformen spånen avslutats. I fallet där man får en 
överskärning kommer motlängden att vara o. Variabeln har självklart 
endast registrerats för spån som uppvisar motspår. Självklart kan varia
beln registreras även på proximala spånfragment (jfr fig. 3).

Spånfragmenten har delvis andra egenskaper än spånen och därför har två 
variabler registrerats endast för dessa:
— Fragmenttyp — uttrycks som proximal, medial eller distal, det vill säga 

närmast plattformen, mitt på spånet eller längst bort från plattformen.
Man bör påpeka att spån naturligtvis fragmenteras på flera olika sätt. Det 
är relativt vanligt med olika former av spontan fragmentering av spån vid 
experimentella reduktioner av cylinderkärnor. Brotten är i dessa fall tillverk- 
ningsbrott (accident) och oftast höghastighetsbrott av olika sorter. För att 
få en uppfattning om denna fragmentering har också för spånfragmenten 
dessa brott registrerats.
— Brott-typ — uttrycks som böjning, rak, höghastighet, languette, komplext 

eller oavgörbart.
Samtliga iakttagna skillnader i mätvärden mellan olika grupper av data 
till exempel mellan delytorna A och B har utvärderats med ett enkelt 
Kolgomorov-Smirnov- eller Kruskal Wallis-test (metod vald beroende på 
om två eller flera grupper utvärderas). Metoderna testar hypotesen att två 
eller flera datamängder avviker signifikant från varandra. Den förutsätter
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inget om hur data är fördelade inom mängderna, det vill säga normalför
delning behöver inte föreligga.

Resultaten är mycket upplysande. Det finns inga statistiskt relevanta 
skillnader mellan några grupperingar av spånmaterialet och de mätta di
mensionerna (längd, bredd, tjocklek och motlängd). Den enda statistiskt 
signifikanta skillnaden som kan iakttas är, att spånfragmenten är kortare än 
spånen. Att just detta är signifikant är ju knappast förvånande!

Spån och fragment
Totalt har 119 spån studerats. Fördelningen av längden hos spånen är miss
tänkt skev det är därför troligt att en mängd något längre spån har försvun
nit från materialet. Vad gäller storleken av de studerade spånen kan noteras, 
att de generellt är kortare än de som studerats av Knutsson. Medellängden 
för spån från Fiskevik och Anneröd är 56 respektive 50 mm (Knutsson, 
1995, s. 146, fig. 50-51).

Observeras bör att av de tre avslutningar som sorterats som överskärning 
kan två egentligen lika gärna betraktas som utgångna avslutningar i och 
med att de inte skurit in över den motsatta plattformen. Inga signifikanta 
skillnader i mått finns för olika avslutningar.
Vad det gäller avslutningar avviker materialet från Skee 1598 kraftigt från 
Knutssons resultat från Anneröd och Fiskevik (Knutsson 1995, s. 146).

I Motlängd

Fig 3. Förklaring till motlängd.
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Resultaten är så olika att vi troligen använt oss av olika kriterier vid sorte
ringen, möjligen i kombination med en annorlunda sortering av vad som 
är spån. En uppenbar och relevant skillnad är dock att överskärningar är 
ovanligare i materialet från Skee.

Tabell 4. Spån med motspår

Motspår Totalt

Antal 67

Andel °/o 56

Motlängd medel 19,4

Längd medel 40,3

Motlängd/längd medel 0,48

Som ses av fördelningen av motlängden ovan är variabeln inte lätt att tolka. 
En motlängd på noll motsvaras av en avspaltning som gått hela blockets 
längd. Det är dock klart att större delen av de motstående avspaltningarna 
slutat högst en cm från den motstående plattformen.

Även här finns betydande skillnader mellan materialet från Skee och 
Knutssons studie av Ånneröd och Fiskevik, där Knutsson approximativt 
har 85 resp 75 % (osäkerheten beror på att siffrorna skattats från diagram) 
(Knutsson 1995, s. 145). Skillnaden är svårbegriplig.

Tabell 5. Facetterade plattformar

Facettering Spån Proximalfragment

Antal 85 80

Andel % 71 70

Längd medel 39,1 34,1

Andelen facetterade plattformar liknar Knutssons värden (skattade) från 
Fiskevik 75 % och Ånneröd 85 % (Knutsson 1995, s. 147). Kantreduktion 
förekommer i endast fyra fall bland spånen och två bland proximalfragmen- 
ten, varför vidare diskussion är meningslös.
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Fig. 4. Diagram över spånens längd i millimeter.

Tabell 2. Längd, bredd och tjocklek hos spån och spånfragment

Mått Intervall mm Medelvärde mm Medianvärde mm

Längd 21-70 39,2 39

Bredd 7-26 12,6 12

Tjocklek 1-8 3,6 3

Tabell 3. Typ av avslutning hos spån och spånfragment

Avslutning Antal Andel %

Utgången 77 65

Avbruten 23 19

Gångjärn 11 9

Överskärning 3 2

Tabell 6. Rakhet för spån respektive fragment

Böjning Spån antal Spån andel °/o Spånfragment
antal

Spånfragment 
andel %

Raka 90 76 233 92

Böjda 29 24 19 8
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Den avsevärt högre andelen raka fragment hänger samman med att böjning
en hos spånen oftast är ringa och att fragmenteringen troligen oftast skett i 
anslutning till böjning. Siffrorna gör vidare uppdelning av spånfragmenten 
i raka och böjda jämfört med andra egenskaper poänglös.

Knutssons andel (skattad) raka spån är avsevärt lägre med Fiskevik 67 % 
och Anneröd 61 % (Knutsson 1995, s. 145).

Tabell 7. Olika kvalitativa variabler fördelade på rakhet

Antal Facett 0/0 Kantred % Motspår % Utgången avsl °/o

Raka 90 72 4 52 61

Böjda 29 69 0 69 76

Andelen (skattad) motspår hos Knutsson är högre oberoende av spånens 
böjning (Knutsson 1995, s. 145).

Tabell 8. Motspår fördelade på rakhet

Motspår Fiskevik % Ånneröd %

Raka 72 83

Böjda 80 85

Återigen är skillnaden mellan materialen svårbegriplig. På över hälften av 
spånen förekommer motspår. Var dessa spår avslutas blocket varierar kraf
tigt. I medeltal ligger avslutningen dock nära hälften av längden hos det 
avlösta spånet. Detta tillsammans med den i princip obefintliga avslut
ningen i form av överskärning kan tas som ett belägg för att spånlängden 
inte har maximerats i bloc-ken. Spånen har vanligtvis avslutats genom en 
normal utgång långt från den motstående plattformen. Detta kan synas 
stå i motsättning till den mer frekventa förekomsten av motspår i de av 
Knutsson presenterade materialet. En stor del av skillnaden beror antag
ligen av en skillnad i definitionen av vad ett spån är. Ett exempel är den 
nedan definierade prepareringsprodukten utjämningsavslag, som troligen 
ofta sorteras som spån.
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Spånfragment
Totalt 252 stycken spånfragment har studerats. De analyseras nedan på lik
nande sätt som spånen.

Tabell 8. Motspår fördelade på rakhet

Mått Intervall mm Medelvärde mm Medianvärde mm

Längd 6-48 21,9 20

Bredd 6-23 11,9 11

Tjocklek 1- 8 3,39 3

Det finns ingen signifikant skillnad i bredd och tjocklek mellan spånen och 
spånfragmenten. Det är till exempel inte så att fragmenten utgörs av tun
nare spån, som gått sönder oftare under tillverkning.

Tabell 10. Spånfragment fördelat på typ

Fragmenttyp Antal Andel %

Proximal 115 46

Medial 92 36

Distal 45 18

Andelen av de olika typerna är problematisk att tolka. Det är helt klart att 
proximalfragment är lättast att identifiera och att en del av distalfragmen- 
ten troligen finns bland medialfragmenten. Om proximalfragmenten är rätt 
identifierade borde det finnas lika många distal- som proximalfragment.

Sammanlagt har 343 brott registrerats.
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Tabell 11. Brott på spånfragmenten

Brott Antal Andel °/o

Böjning 101 29

Rak 43 12
Languette 9 3

Höghastighet 6 2
Komplex 184 54

Den stora andelen komplexa brott visar på tolkningssvårigheter. De kom
plexa brotten utgörs av brott som påverkats av termisk chock och/eller är 
mekaniskt komplicerade att förstå. En gissning är att en stor del av dem 
tillhör kategorin höghastighetsbrott.

Om avsiktliga brott förekommit i någon omfattning skulle man förvänta 
sig en större andel raka brott. Dessutom skulle de troligen vara tjockare 
än övriga fragment. Inget av detta är fallet. Medeltjockleken för spånfrag- 
ment med böjningsbrott respektive raka brott avviker inte signifikant från 
varandra.

En hög andel böjningsbrott är enligt min erfarenhet typiskt för spån till
verkning med mellanstock, vilket man kan förvänta sig ha varit den domi
nerande metoden i materialet.

Sammanfattningsvis kan sägas att inga av de registrerade variablerna 
kan användas för att indela spånmaterialet i statistiskt signifikanta grupper. 
Materialet är i denna mening homogent. Inget i analysen pekar mot distinkt 
olika sorters spån. Intrycket av teknologisk homogenitet, som skapades vid 
sorteringen av materialet, kvarstår.

De avvikelser som noterats jämfört med Knutssons analys av spånen 
från Fiskevik och Anneröd är svåra att tolka. De tydligaste avvikelserna 
gäller rakhet och motspår. Materialet från Skee 1598 är rakare och har färre 
motspår.

Eftersom ett av Knutssons resultat är att de böjda spånen är längre (detta 
är dock inte statistiskt testat), kan man tänka sig flera möjliga förklaringar. 
Kombineras detta med att spånen från Skee som helhet är kortare, är en 
möjlighet att en större mängd av de längre spånen försvunnit från plat
sen.
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En annan tanke som är svår att frigöra sig ifrån är, att delvis olika delar av 
debitagen har studerats. Eftersom Knutsson knappast har sorterat genom 
det stora Fiskeviksmaterialet utan analyserat vad som sorterats som spån 
av utgrävarna eller SHM, är det möjligt att vi här har en förklaring på feno
menet. Vad som sorterats som spån i Skee-materialet har självklart styrts 
av resten av debitaget. Medan det självklart är omöjligt att veta hur strikt 
morfologisk sorteringen av de andra materialen varit.

En annan möjlighet är skillnader i råmaterialtillgång. Materialet från 
Skee är mindre, vilket till exempel skulle kunna indikera längre gångna 
reduktioner.

En sista möjlighet är att materialen från Anneröd och Fiskevik repre
senterar ett större tidsdjup, något som bl.a. indikeras av pilspetsmaterialet 
och att teknologin ändras något över tid.

Som noterats ovan kan skillnaderna i sammansättning av typer mellan 
de två undersökta ytorna i Skee 1598 förstås som att flintan fragmenterats 
olika långt. En viktig del med analysen var därför att utvärdera denna idé. 
Om fragmenteringen hade varit olika kunde man förvänta sig att det skulle 
synas i storleksfördelningen hos spånen. Inga statistiskt signifikanta skillna
der mellan ytorna, i storlekar eller någon annan registrerad variabel, kunde 
påvisas. Den iakttagna skillnaden i fragmentering bör därför utvärderas på 
annat sätt.

Utjämningsavslag — delar av spåntillverkningen 
Vid sorteringen av materialet från Skee 1598 identifierades en restprodukt 
från spånframställningen som inte diskuterats tidigare i litteraturen. I brist 
på bättre term kallas den i fortsättningen för utjämningsavslag.

Avslag av denna typ uppstår när man behöver korrigera kärnfrontens 
geometri. Problemet som korrigeras uppstår när ett eller flera spån avspaltas 
från den ena plattformen. Spånen går till exempel ur blocket långt innan de 
når den motstående plattformen. Utgången är kanske inte helt perfekt och 
därför uppstår en ojämnhet i avspaltningsriktningen. Om ett spån skulle 
avspaltas från den motstående plattformen skulle det bli avsevärt tjockare 
i den proximala delen än de eftersträvade spånen som är mer eller mindre 
jämnt avsmalnande. För att jämna ut plattformskärnans topografi slås ett 
spånliknande avslag för att ta bort ojämnheten (jfr fig. 5). Detta har förutom
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längden och distaländens utseende i princip samma attribut som spånen. 
Möjligen kan man misstänka en större frekvens av facettering på grund av 
att mellanstocken måste vinklas något annorlunda för att kraften skall går 
ur blocket på rätt ställe (det vill säga att spånen skall avslutas där man tänkt 
sig). Den resulterande produkten är spånliknande och har motspår. Ett 
urval av sådana avslag presenteras i figur i. Förekomsten av ett större antal 
utjämningsavslag av denna typ i ett debitage kan tas som en god indikation 
på användning av cylindriska kärnor av mellanneolitisk typ.

Förekomsten av utjämningsavslag visar också att åtminstone en del av 
spånen i reduktionen gått ur blocket långt innan den motstående plattfor
men. Eftersom utgången i dessa fall inte är perfekt, kan man misstänka att 
syftet varit att spånen skulle gå något längre i blocket.

Förekomsten av utjämningsavslag tillsammans med motspåren på spå
nen kan också vara en indikation på att man inte försökt tillverka maximalt 
långa spån, utan försökt att få spånen att sluta på betryggande avstånd från 
den motstående plattformen.

Till sist är det troligt att en stor del av utjämningsavslagen sorterats som 
spån i andra material.

Några preliminära intryck av flintan från Sandhem

Nedanstående baseras på en mycket snabb genomgång av cirka halva flint
materialet från Sandhem. Det är möjligt att bilden varit annorlunda om det 
totala materialet genomgåtts. Mot detta talar dock att intrycken var stabila 
och inte förändrades nämnvärt under arbetets gång. De delar av materia
let, som inte studerats, kommer främst från de båda möddingarna. Sådant 
material är alltså underrepresenterat här. En förteckning över genomgångna 
enheter återfinns sist.

Om sönderdelningen av flintan
Materialet saknar i princip avfall eller produkter från den för GRK typiska 
cylindriska spånkärnan. De spån som finns är samtliga relativt smala, långa 
i förhållande till bredden och kommer från koniska spånkärnor, som har 
preparerats genom facettering av plattformen.
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Spånliknande avslag finns i större mängd, en del av dessa är påtagligt raka 
och kan utgöra tidiga stadier av reduktionen av cylindriska spånkärnor. 
Eftersom övrigt prepareringsavfall och färdiga spån saknas är detta dock 
mindre troligt. Bland dessa spånliknande avslag finns även partiell rygg- 
ning (ryggspån). Dessutom har flera av de spånliknande avslagen avsiktligt 
kortats (eventuellt på städ), för att åstadkomma vinkelräta eggar.

Den vanligaste sekundära modifieringen av flintor är, förutom de ovan 
nämnda avsiktliga brotten, inhak av olika slag. Avsiktliga brott finns på 
tjocka spånliknande avslag och breda spånfragment, som troligen också är 
spånliknande avslag och inte spån. Vad gäller inhaken finns flera exempel på 
att sådana åstadkommits genom en enda avspaltning (notch), eller genom 
retuschering. I båda fallen har en relativt trubbig eggvinkel eftersträvats. 
Dessa framställda eggar har troligen främst varit avsedda att bearbeta hårda 
råmaterial såsom ben eller horn.

Vad gäller övriga kärnor finns ett antal närmast koniska, regelbundna 
avslagskärnor med en diameter som är stor i förhållande till höjden. Man 
har där avspaltat avslag in över plattformen radiellt in mot masscentrum. 
De är alltså ett slags rundkärnor, som i slutskedet producerat både böjda 
avslag från en konisk avspaltningsfront och platta raka avslag från plattfor
men. Detta stämmer väl med en mindre frekvens avslag med facetterade

O o

Fig 5. Utjämningsavslag, principiellt förlopp.

Något om spån, cylindriska kärnor och meilanneolitikum 169



plattformar, där facetterna åstadkommits på detta sätt. I övrigt saknas platt- 
formspreparering till exempel i form av kantreduktion. Slagpunkten har ofta 
placerats i samma riktning som tidigare avspaltningar men mellan ryggar, 
vilket leder till flacka avslag som breder ut sig relativt mycket.

Ett antal rundkärnor är restprodukter av en delvis annan strategi. Kärnan 
har roterats med avspaltningar, som tagit bort större delen av avspaltnings- 
fronten. Dessa kärnor är mera kubiska i formen och kan beskrivas som 
subcylindriska. Avslagen blir raka, jämntjocka och relativt kvadratiska i 
formen.

De bipolära kärnorna är den vanligaste kärntypen. De flesta verkar vara 
resultat av bipolär sönderdelning av avslag och inte nödvändigtvis ett av
slutande reduktionssteg.

I materialet finns en påtagligt stor mängd stora avslag och avslag med 
krusta. Vad det gäller avslagen med krusta förefaller de flesta vara resultat 
av uträtning av ojämna flintnoduler. De stora avslagen visar att inte bara 
små noduler varit tillgängliga, eftersom en del av dem uppenbarligen är från 
reduktionsstadier senare än en eventuell uträtning av noduler.

Flintkvaliteten är blandad, flinta av hög kvalitet är relativt ovanlig jäm
fört med andra neolitiska material.

Materialets tidsställning
Flintmaterialet är helt homogent. Rent teknologiskt finns ingen anledning 
att anta, att flera faser finns representerade. Övriga daterande artefakter är 
keramiken samt en B-spets och två C/D-spetsar.

Spåntillverkningen liknar den som finns representerad i stridsyxgravar 
med relativt små koniska kärnor med facetterad plattform. Med sådana spån 
hänger D-spetsar intimt samman, då helretuscheringen av dessa är ett sätt 
att räta ut de böjda spånen.

Slutligen saknas A-spetsar och reduktion av cylindriska kärnor helt i 
materialet.

Slutsatsen blir därför att materialet tillhör en sen del av GRK. Sådana 
material har inte beskrivits i Västsverige och detta torde sammanhänga 
med att de flesta GRK-lokaler representerar en längre tidsrymd än denna.
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Exempelvis förekommer större mängder spån, cylinderkärnor och A-spetsar 
i de båda övriga kända möddingarna Änneröd och Daher.

Sammansättningen av flintmaterialet är unik och har därför en stor 
potential för förståelsen av sluttampen av GRK. Om den typologiska da
teringen är felaktig är materialet ändå unikt och i så fall ett uttryck för en 
funktionell skillnad mellan möddingarna. I vilket fall har flinmaterialet en 
mycket stor vetenskaplig potential.

Mellanneolitisk spånteknologi

Under mellanneolitikum brukar man i Sydvästskandinavien laborera med 
tre olika teknokomplex: TRB, GRK och SYK. TRB är definierad utifrån 
fynd påträffade i såväl grav- som boplatssammanhang, GRK från boplats
material och SYK utifrån gravfynd. Detta faktum leder omedelbart till 
problem vid jämförelser mellan komplexen eftersom de flesta spånen utan 
tvivel deponerats i boplatssammanhang. Vad gäller spånteknologin i de 
olika grupperna är den dessutom studerad i olika grad.

Sämst känd är väl TRB och här bygger min förståelse på Munkenbergs 
studie av megalitgravsmaterial från Västergötland (Munkenberg 1991 och 
2001, s. 271 ff) och egna studier av megalit- och boplatsmaterial från Skåne 
och Västergötaland i SHMs magasin.

Karaktäristiskt för TRB är att spån tillverkade från koniska kärnor do
minerar materialet. Exempel finns på relativt långa och breda spån och 
kantpreparering är ovanlig. Facettering av plattformen däremot är frekvent 
förekommande. Ett mindre antal spån från cylindriska kärnor förekommer 
i materialet. Spån tillverkade från koniska kärnor med liten diameter och 
facettering av plattformen verkar vara relativt frekventa i sena TRB-mate- 
rial i Danmark (Davidsen 1978, till exempel P1 73 o 75). I detta fall verkar 
spånen vara tillverkade på ett liknande sätt som beskrivits av Callahan och 
Knutsson vad gäller SYK (199$). I Skåne tycks materialet från hägnadssys- 
temet vid Stävie indikera ett samband mellan cylindriska spånblock och 
MN V. (Larsson 1982, Karsten 1994, s. 93 f).

GRK har för Sverige i princip definierats i Malmers klassiska monografi 
(Malmer 1969), där dock spånmaterialet inte studerats särskilt ingående. 
Nordqvist har senare gjort en begränsad studie av spånmaterial (Nordqvist
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1999) och till sist har Knutsson studerat spånmaterial från ett antal GRK- 
lokaler (Knutsson 1995). En överväldigande konsensus råder om att spån 
tillverkats från cylindriska kärnor.

SYK har studerats av Knutsson och Callahan (Callahan 1995) på sedvan
ligt imponerande vis vad gäller teknologin. Problemet här är väl Callahans 
bristande kunskap om resten av kontexten samt det självklart magra mate
rialet. Spån har tillverkats från koniska kärnor med relativt liten plattforms- 
diameter. Spånen de är relativt smala, långa och böjda. Plattformen har pre
parerats genom facettering och kantreparering förekommer. Uppenbarligen 
har ett visst avspaltningsintervall eftersträvats för att erhålla en speciell 
ryggmorfologi. Ett enstaka exempel finns på spån tillverkat från en cylin
drisk kärna.

Ett viktigt resultat av Callahans analys av teknologin har med den speci
ella morfologi, som finns hos de spån som deponeras i gravar att göra. För 
att uppnå den formen har spån med en helt annan geometri producerats 
som ett sätt att korrigera kärnans geometri (Callahan 1995, s. 226 ff). En 
större mängd sådana spån med en rygg eller mindre böjning borde därför 
ingå i ett komplett debitage från SYK. Det är uppenbart att dessa spån de
ponerats i andra sammanhang än gravar.

Det andra viktiga resultatet är trots allt förekomsten av ett spån tillverkat 
från en cylindrisk kärna. Det är uppenbart från Callahans analys att spån, 
som deponerats i gravar, är ett väldigt speciellt urval ur de debitage de re
presenterar. Jag har i ett annat sammanhang diskuterat möjligheten för att 
materialet i gravar inte nödvändigtvis är representativa för den teknologi 
som använts i samhället (Thorsberg 1997).

Ett antal argument kan ges för att SYK:s spåntillverkning varit mer 
varierad än vad som framgår av gravmaterialet. För det första har vi spån- 
pilspetsarna av typ C och D, vilka diskuteras mer ingående nedan. I detta 
sammanhang räcker det att påpeka, att de spån som deponerats i gravar 
troligen inte varit utgångspunkten för spetsarna. I det teknologiskt system 
som Callahan rekonstruerat är utgångspunkten för spetsarna snarare de 
enryggade korrigeringsspånen eller tillformningsavslag.

Ett bättre argument är dock de två jylländska SYK-boplatser Kalvø och 
Mortens Sande. I materialet från Kalvø finns spån om än få, D-spetsar och 
cylindriska spånkärnor. Efter en genomgång av debitaget menar Andersen
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att spånen som använts för att producera D-spetsarna slagits från en speci
ell sorts korta cylindriska kärnor. Spånen är korta, har en kraftig rygg och 
är triangulära i genomskärning (Andersen 1983, s. 71 ff).

Materialet från Mortens Sande är torftigare i fråga om typinnehåll. En 
viktig del av förståelsen av skillnaden är att moränflinta använts som rå
material. Kärnorna är oregelbundna och hård teknik har använts, 12 av 68 
kärnor har producerat breda spån (Liversage 1988, s. 113 ff).

Det är från denna korta genomgång helt uppenbart att spåntillverk- 
ningen inom SYK är betydligt mer varierad än vad majoriteten av spånen i 
gravarna indikerat. Spån har tillverkats från koniska, cylindriska och oregel
bundna kärnor. Hur vanlig den teknologi som Callahan rekonstruerat är, är 
omöjligt att utvärdera. Det kan mycket väl vara en teknologi, som avsevärt 
skiljer sig från andra kontexter. Att använda den för att isolera SYK-mate- 
rial i andra kontexter än gravar leder troligen till misstag.

Pilspetsar och spån

Enligt min mening föreligger en del förvirring vad gäller spånpilspetsar 
av typ C och D. För det första är det klart utifrån geometri att retusche
ringen av avspaltningssidan i spetsänden på C-spetsar är ett sätt att räta ut 
ett böjt spån. Skillnaden mellan C- och D-spetsar blir med denna förstå
else en produkt av hur böjda spånen är. Ett spån som böjer relativt långt 
bort från plattformsänden kommer att få en kortare retusch och därmed 
bli en C-spets. Ett spån som böjer närmare plattformsänden kommer att 
retuscheras längre, eventuellt med en liten bit i mitten oretuscherad, och 
riskerar därför att sorteras som en D-spets. Att problemet i själva verket 
är mer komplicerat visas av Andersens tolkning från Kalvø (jfr ovan). Den 
kulturella innebörd man oftast ger skillnaden mellan C- och D-spetsar blir 
härmed mer problematisk.

Att skillnaden måhända är en senare tids artefakt (ett resultat av våra defi
nitioner) visas dessutom av SYK-gravarna från Sannagård (Artelius & Thors- 
berg 1990, s. 33 ff) och Ausås (Malmer 1962, s. 487 och 538 ff). Jylländska 
exempel finns också (Davidsen 1978, s. 166). Redan Löfstrand försöker 
definiera en särskild teknokrets för C-spetsarna för att bli av med kultur- 
gruppsproblemen (Löfstrand 1974, s. 30 f). I de båda svenska fallen finns
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pilspetsar av båda typerna i samma grav och åtminstone i Sannagårdsfallet 
sammanfaller retuschen av avspaltningssidan med uträtning av en ursprung
lig böjning av spånet.

Om ovanstående tolkning av retuschens funktion är riktig innebär detta 
att C-spetsar sammanhänger med spån, som böjer i spetsänden. Detta i sin 
tur indikerar med stor sannolikhet koniska spånkärnor av den typ som finns 
i sen TRB och i SYK. Alltså finns i sena GRK-material troligen en tillverk
ning av spån från sådana kärnor.

Slutord

Syftet med detta arbete kom att bli mångfaldigt. En del av det innebar att 
studera om de komponenter som finns i Sandhemsmaterialet även finns i 
ett äldre material. En andra del var att utvärdera föreställningen om att flin
tan från kökkenmöddingen Sandhem är annorlunda än traditionella GRK- 
material. En tredje del innebar att utvärdera förståelsen för vad ett typiskt 
gropkeramiskt debitage består av. En fjärde del var tanken att använda de i 
texten beskrivna resultaten för att polemisera mot uppfattningen att cylin
driska kärnor är exklusivt gropkeramiska. Låt oss då gå igenom dessa delar 
en och en, men i en annan ordning.

Vad består ett typiskt gropkeramiskt debitage av?
Frågan kan formuleras annorlunda: Om tolkningen av debitaget från 
Sandhem är riktig, vad är då ett typiskt gropkeramiskt debitage?

Ofrånkomligt domineras ett GRK-material av spåntillverkning. Troligen 
har vi inom GRK att göra med två olika system för tillverkning av spån som 
råämnen för pilspetsar. Det verkar troligt att man under en tidig fas (repre
senterad av Skee 1598) tillverkat spån uteslutande från cylindriska kärnor. 
Vad gäller en eventuell senare fas saknar vi material för att utvärdera idén.

Är cylindriska kärnor exklusivt gropkeramiska?
Cylindriska kärnor betraktas traditionellt som en ledartefakt för mellan- 
neolitikum och framför allt teknokomplexet GRK i Västsverige. Emellertid 
har denna genomgång visat att den cylindriska eller subcylindriska kärnan 
förekommer under perioden senpaleolitikum-mellanneolitikum i olika
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skepnader. När den typ av cylindrisk spånkärna vi normalt förknippar med 
begreppet dyker upp i materialet, är en öppen fråga. Om vi bortser från 
Västnorge, som bör studeras mer ingående, hör typen troligen samman med 
de subcylindriska och cylindriska kärnor, som finns från senmesolitikum 
och tidigneolitikum. I och med att tillverkning av fyrsidiga yxor börjar un
der tidigneolitikum finns hela idékomplexet med raka avspaltningar och 
facettering av plattformen i större utsträckning.

Under mellanneolitikum finns flera indikationer på att man inom tek- 
nokomplexen TRB, GRK och SYK har använt såväl cylindriska som ko- 
niska kärnor. Dessutom finns ett mönster, som också redan verkar finnas 
under TN, som innefattar en variation i vad som deponerats i gravar och 
på boplatser, men också en tydlig variation mellan fångstboplatser vid kus
ten och andra boplatser.

Finns komponenterna i Sandhemsmaterialet 
även i ett äldre material?
För Västsveriges del finns ett problem med att sena GRK-boplatser är ovan
liga. En viss frekvens av sena pilspetsar finns i de flesta av de stora klassiska 
materialen, men dessa är deponerade under lång tid och dessutom ofta 
blandade med de övriga teknokomplexen.

För att utvärdera tolkningen av materialet från Sandhem och tanken om 
en sen fas av GRK med produktion av spån från koniska kärnor, behövs en 
sådan sen lokal. Sandhem kommer dock troligen inte att undersökas vidare 
under överskådlig tid.

Bland grävda men opublicerade material finns lokalen Ljung 71, som 
enligt slutanmälningsblanketten innehåller GRK och SYK-material. 
Spetsmaterialet domineras av sena typer och det finns koniska kärnor. Jag 
sätter en femma på att den blir en viktig lokal framöver!

Ar flintmaterialet från kökkenmöddingen Sandhem 
annorlunda än traditionella gropkeramiska material?
Sandhemsmaterialet är hittills en absolut särling med sin sammansättning 
av flintsönderdelning och av artefakttyper. Det finns få likheter med ett ti
digt GRK-material som Skee 1598. Frågan om vad materialet representerar 
i termer av arkeologiska teknokomplex är fortfarande helt öppen.
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En mera realistisk syn?
Genomgången av teknologi, mellanneolitikum och de två materialen Skee 
1598 och Sandhem har (åtminstone för mig) ökat förvirringen.

Det finns inga absoluta gränser mellan de olika teknokomplexen un
der mellanneolitikum om gränserna sätts med hjälp av ledartefakter. De 
definierade och därmed upplevda och konstant bekräftade skillnaderna 
mellan teknokomplexen kan ifrågasättas vad gäller flintteknologin. Om vi 
dessutom tar hänsyn till den variation som finns inom de olika grupperna, 
till exempel vad gäller skillnader mellan gravar och boplatser eller mellan 
jaktstationer och huvudboplatser, ökar förvirringen.

En mer realistisk syn är att teknokomplexen inte är så klart avgränsade 
från varandra som vi måhända önskar.

Referenser

Andersen, S H 1972. Bro. En senglacial boplads på Fyn. Kumi 1972. 
Andersen, S H 1974. Ringkloster, en jysk indlandsboplads med Ertebølle- 

kultur. Kumi 1973—4.
Andersen, S H 1983. Kalvø - A Costal Site of the Single Grave Culture.

Journal of Danish Archaeology. Volume 2.
Artelius T och Thorsberg K 1990. Stridxyxegraven vid Sannagård. Populär 

arkeologi 8:1.
Callahan E 1995. Blades from Middle Neolithic Battle Axe Culture graves 

in Sweden. A preliminary technological study. I: Knutsson, H. 1995. 
Slutvandrat? Aspekter på övergången från rörlig till bofast tillvaro. AUN 
20. Uppsala. S 225 ff.

Davidsen, K1978. The Final TRB Culture in Denmark. A Settlement Study. 
Arkeologiske Studier 5.

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

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

176 Vistelser vid vatten



Larsson, L 1982. A Causewayed Enclosure in a Site with Valby Pottery at 
Stävie, Western Scania. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska 
Museum 1981-2.

Larsson, M 1984. Tidigneolitikum i Sydvästskäne. Kronologi och bosättnings
mönster. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 40. No 17. Lund.

Liversage 1988. Mortens Sande 2 — A Single Grave Camp Site in Northwest 
Jutland. Journal of Danish Archaeology. Volume 6.

Löfstrand L 1974. Yngre stenålderns kustboplatser. Undersökningarna vid As 
och studier i den gropkeramiska kulturens kronologi och ekologi. AUN i. 
Uppsala.

Madsen, B 1983. New Evidence of Late Paleolithic Settlement in East 
Jutland. Journal ofDansih Archaeology, Volume 2.

Malmer, M P 1962. Jungneolitische Studien. Acta Archaeologica Lundensia. 
Series in 8°. Nr 2. Lund.

Malmer, M P 1969. Gropkeramikboplatsen Jonstorp RÄ. Antikvariskt Arkiv 
36. Stockholm.

Mathiassen, T1946. En senglacial Boplads ved Bramme. Aarbøgerfor nord
isk Oldkyndighed og Historie.

Munkenberg, B-A 1991. Gånggrifter, spån och brända flintor. En studie av 
flintmaterialet från mynningsområdena på tre av Falbygdens gånggrifter. 
C-uppsats. Göteborg.

Munkenberg, B-A 2001. Spån och brända flintor vid gånggrifternas myn- 
ningsområden. I: P Persson och K-G Sjögren 2001. Falbygdens gång
grifter Del i. Undersökningar 1985-1998. GOTHARC Ser. C. Nr. 34. 
Göteborg.

Munkenberg, B-A. 2004. Neolitikum på Liskekasberget. UV Väst, Dokument
ation av fältarbetsfasen 2004:3. Riksantikvarieämbetet. Mölndal.

Nordqvist, B 1999. Spån och spånkärnor som kronologiska markörer. In 
Situ. Västsvensk Arkeologisk Tidskrift.

Salomonsson, B i960. Eine neuenteckte steinzeitliche Siedlung auf der Bjäre 
Halbinsel. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum. 
Lund.

Något om spån, cylindriska kärnor och mellanneolitikum I77



Salomonsson, B 1970. Die Värby-Funde. Ein Beitrag zur Kenntnis der älte
sten Trichtenbecherkultur in Schonen. Acta Archaeologica VOL XLI.

Skaarup, J 1975. Stengade. Meddelelser fra Landelands Museum 1975.
Swedberg, S. 2005. Fornlämning Torslanda 108 och 260. Arkeologisk slut

undersökning, boplats. I: Olsson, L. och Svedberg, S. 2005. Boplatser 
i Ambult. Arkeologiska undersökningar av To pp, To 105, To 107, To 108, 
To no, To 257 och To 278. Del 1 Tekniska rapporter. Arkeologisk rapport 
2005:45. Göteborgs stadsmuseum.

Thorsberg, K1997. Den Gropkeramiska kulturens o-väsen. I: Åkerlund, A., 
Berg, S., Nordbladh, J. och 'laffinder, J. I: Till Gunborg. Arkeologiska 
samtal. Stockholm Archaeological Reports Nr 33. Stockholm.

178 Vistelser vid vatten



Sandhem
PRESENTATION OCH TANKAR KRING 

EN NYFUNNEN KÖKKENMÖDDING 

ROBERT HERNEK, BOHUSLÄNS MUSEUM

Inledning

Sommaren 2003 gjordes en uppseendeväckande upptäckt i norra Bohuslän. 
Vad som hittades var en mellanneolitisk kökkenmödding med inbland
ning av bland annat ostronskal och obrända ben. Det var mer än femtio 
år sedan man hittade något motsvarande och fyndet är det fjärde i sitt slag 
som man känner till i Sverige. De tre övriga ligger märkligt nog även de i 
norra Bohuslän. Den nyfunna ligger vid Sandhem cirka en mil söder om 
Strömstad och kökkenmöddingen upptäckten då platsen skulle förunder
sökas. Anledningen till undersökningen var att man i samband med projek
teringen för ny E6 ämnade lägga om Bohusbanan inom en kortare sträcka. 
De arkeologiska åtgärderna vid Sandhem omfattade två förundersökningar, 
samt en kompletterande utredning invid två megalitgravar. Allt finns redo
visat i en teknisk rapport från Riksantikvarieämbetet (Hernek, Jonsson & 
Streiffert 2004). Eftersom kökkenmöddingarna är en så speciell arkeologisk 
företeelse gavs här tillfälle att i korthet presentera platsen än en gång, men 
mer kortfattat och i lite friare text.

Artsammansättningen från kökkenmöddingarnas beninnehåll har ofta 
varit en viktig utgångspunkt då man försökt rekonstruera ekonomin un
der mellanneolitikum. Detta är inte förvånande med tanke på att det i 
övrigt nästan saknas sådana material. Resonemangen förutsätter givetvis 
att boplatser med kökkenmöddingar varit förhållandevis representativa för 
en stor mängd andra boplatser där det organiska materialet saknas. Frågor 
av det här slaget har också formulerats i en artikel om förhistoriskt fiske i 
Bohuslän där det sägs att:

”Ett problem är hur dessa boplatser med kökkenmöddingar skall tolkas. 
Ar de representativa även för boplatser där man enbart finner flinta och 
keramik? Det finns dock vissa skäl att misstänka att platser som Ånneröd,
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Rörvik, Dafter och Sandhem (boplatser med kökkenmöddingar, förf. kom.) 
är speciella företeelser, som kan ha ingått i rituella sammanhang. Om det 
varit frågan om vanliga boplatser borde kökkenmöddingar rimligtvis ha 
hittats på betydligt flera platser. Att dessa boplatser varit speciella antyds av 
att de i vissa förekommer ben av människa. Det tycks också förhålla sig så 
att kökkenmöddingen vid Ånneröd anlagts på ett lager av rödockra. Detta 
färgämne är starkt förknippat med religiösa föreställningar och är vanligt 
förekommande i gravar. I Rörvik fanns flera exemplar av en ovanlig typ av 
stenhackor som av en del forskare anses ha tillverkats enbart för rituella än
damål. Kanske var det fråga om speciella samlingsplatser för fest och utö
vande av religiösa handlingar” (Hernek & Jonsson 2003:95).

I denna artikel kommer just frågan om kökkenmöddingarnas represen
tativitet att diskuteras. Ett sådant resonemang måste i hög utsträckning 
grunda sig på det oförgängliga stenmaterialet och, vilket kommer att framgå, 
att vissa föremål kvantitativt sett är överrepresenterade på boplatser med 
kökkenmöddingar. Den senare kategorin tycks också innehålla flera föremål 
av så kallad exotisk karaktär. Med hänsyn till den begränsade tid som stått 
till förfogande för denna artikel, har det inte varit möjligt att göra några 
djupdykningar vare sig i material- eller litteraturstudier. Detta har heller 
inte varit ambitionen utan syftet har varit att ställa frågor och i någon mån 
fokusera på det mer ordinära stenmaterialet, vilket kommit lite i skymun
dan på dessa platser.

Som en bakgrund ges också en kortare redovisning om kökkenmöd- 
dingarna vid Ånneröd, Dafter och Rörvik. En hel del uppgifter om dessa 
platser finns också i Leif Jonssons och Betty-Ann Munkenbergs båda artik
lar i denna publikation.

Sandhem — en nyupptäckt kökkenmödding

Nedan följer en presentation av vad vi hittills känner till om Sandhem, 
den som också betecknas som fornlämning 1617 i Skee socken, men först 
ett litet klargörande.

Med kökkenmödding menas vanligen ”boplatser där fyndlagret helt el
ler delvis har karaktären av en avfalls- eller avskrädeshög, som förutom den 
sedvanliga förekomsten av stenföremål och kolrester även innehåller, i mer
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eller mindre riklig mängd, skal av musslor och snäckor jämte djurben samt 
redskap av horn och ben” (Janson 1936:57). I inledningen till Leif Jonssons 
artikel ges en närmare definition och en historisk bakgrund till den kate
gori som brukar kallas för kökkenmöddingar. Begreppet kan dock ibland 
vara lite förvirrande. Ofta blir hela boplatsen synonym med kökkenmöd- 
dingen, medan man ibland enbart åsyftar själva skalhögen. Detta kan bli 
särskilt problematiskt om en boplats innehåller mer än en skalmödding. 
Även i denna artikel kan begreppen variera men av texten lär det ändå 
framgå vad som avses.

Miljön kring Sandhem
Sandhem ligger i norra änden av ett vidsträckt och höglänt bergsområde. 
Boplatsen ligger på en sandig terrassering vid foten av berget. Norr därom 
möter ett småbrutet landskap med åkrar och mindre bergspartier. Området 
har uppenbarligen varit betydelsefullt under hela neolitikum. På en flack 
sandig avsats lite drygt 500 meter nordost om Sandhem ligger två stycken 
megalitgravar (Skee 273) och avståndet dem emellan är bara tjugo meter. 
Enligt fornminnesregistret rör det sig om en hällkista i stensättning och en 
hällkista i hög. Båda anläggningarna är skadade varför bestämningen som 
hällkistor inte är fullkomligt säkerställd.

Högre upp i terrängen i sydostlig riktning finns ett område som ut
görs av flack sandig åkermark. Här har man bland annat hittat neolitisk 
keramik och i kanten av en åker finns en dös (Skee 272). Den ligger i en 
ovalformig hög av 15x8 meters stosrlek och själva dösen har en rektangulär 
kammare av 2,3x1,! meters storlek. Den har takhall och innanför högens 
kant finns sju resta stenar. Omkring tvåhundra meter öster om dösen finns 
en liten ”torvhåla”, i vilken man tidigare tagit bränntorv. Enligt uppgifter 
från Göteborgsinventeringen har man i denna funnit ett par flintyxor, ett 
par pilspetsar och ”sågar”. De senare torde vara senneolitiska skäror och 
allt tyder på att det rör sig om en offerplats. Området som helhet är utta
get som speciellt skyddsvärd fornlämningsmiljö för Strömstads kommun 
(Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län 1984).

Boplatsen Sandhem ligger mellan 19 och 22 meter över havet. I figur 1 
nedan samt i figur 12 i Munkenbergs artikel får man en uppfattning om 
hur platsen legat i förhållande till den neolitiska havsnivån.
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Fig. 1. Karta över Strömstadsområdet med läget för Ånneröd, Dafter och Sandhem mar

kerade. Av bilden framgår också hur de legat i förhållande till den mellanneolitiska havs

nivån. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-07-10.

Dm 601-2007/1314.

Hur möddingen upptäcktes

Att finna en ny och tidigare okänd kökkenmödding är en sällsynt händelse. 
Senaste gången man hittade en neolitisk kökkenmödding var 1948 och åt
minstone under de senaste trettio åren har en sådan stått mycket högt på 
stenåldersarkeologernas önskelista. Därför kan det också vara av intresse att 
också berätta lite om dess upptäckt.

Kökkenmöddingen låg till en början inom den cirka 200 meter bre
da vägkorridoren för ny E6, som utreddes inför sträckan Lugnet—Skee.
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Utredning gjordes under hösten 2001 som ett samarbetsprojekt mellan Riks
antikvarieämbetet UV Väst och Bohusläns museum (Hernek & Streiffert 
2003). Måndagen den 24 september 2001 grävde artikelförfattaren sökschakt 
med traktorgrävare inom ett sandigt långsträckt område intill Bohusbanan. 
Området, vars bredd på sina ställen understiger tio meter, ligger mellan ett 
berg i söder och järnvägen i norr. Här hittades två tidigare okända stenål- 
dersboplatser. Den ena, registrerad som Skee 1618, ligger i en liten åkerlycka 
invid en torpgrund. Torpet har gått under namnet Stenli och låg under 
gården Västra Hedängen. Platsen har senare blivit förundersökt och bland 
fynden finns bland annat en cylindrisk kärna samt en spånpilspets av typ 
B och en av typen C/D.

Den andra boplatsen, den med kökkenmöddingen, som blivit registrerad 
som Skee 1617, ligger lite drygt sextio meter väster om torpgrunden. Vid 
utredningen grävdes bara tre schakt och ett drogs i kanten av en täkt strax 
utanför vad som senare skulle visa sig vara en skalmödding. Schaktet inne
höll rikligt med flinta och i rapporten anges att: ”.ytan närmast järnvägen 
är skadad av sandtäkt och i kanten av takten observerades en del skalgrus. 
I vilken utsträckning som skalgrus förekommer är oklart men blotta när
varon innebär att det kan finnas organiskt material, såsom obrända ben,
1 lagren. Den intakta ytan invid det grävda schaktet är cirka 40x10 meter. 
Dateringen är oklar men kan möjligen hänföras till tidigneolitikum eller 
äldre mellanneolitikum” (Hernek & Streiffert 2003:61).

Denna plats kommer dock inte att beröras av själva motorvägen, som 
kommer att gå ett stycke öster därom. För att undvika att bygga en lång 
viadukt över Bohusbanan ämnade man dock flytta järnvägen en bit söder
ut, närmare berget. Detta var orsaken till att Skee 1617 och 1618 kom att 
förundersökas sommaren 2003. Övriga förundersökningar längs sträckan 
Lugnet-Skee gjordes först 2005.

I undersökningsplanen inför förundersökningen av Sandhem, daterad
2 juni 2003 anges att:

”Störst intresse tilldrar sig den cirka 10x40 meter stora ytan på krönläget. 
Här fanns mycket rikligt med flinta och bl.a. frånvaron av spån antyder att 
boplatsen kan dateras till äldre neolitikum. En inte ringa del av boplatsen är 
skadad genom sandtäkt men kan trots detta ha mycket stor potential. I kan
ten av den gamla takten finns nämligen skalgrus vilket innebär att det kan
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finnas bevarat benmaterial. Den viktigaste frågan är att utröna om benma
terial finns och därför kommer mycket av arbetet att bestå av sållning”.

Grävningen började tisdagen den i juni 2003 och inledningsvis grävdes 
ett antal kvartsmeterstora rutor inom ett plant område närmast bergskanten 
(fig. 4). Här arbetade vi i två dagar och fynden utgjordes av flinta, keramik 
och en del brända ben. Under torsdagen förundersöktes den närbelägna 
boplatsen Skee 1618, där också en grävmaskin bistod i arbetet. På fredagen 
flyttades maskinen till Skee 1617 och tanken var att avgränsa boplatsen med 
hjälp av några mindre schakt. Första schaktet grävdes i en liten vildbevuxen 
slänt helt nära järnvägen. Jörgen Streiffert, som dirigerade maskinen, på
kallade strax uppmärksamhet, eftersom det fanns hela ostronskal och i sin 
hand höll han ett par stora ryggkotor.

Kotorna var lätta att känna igen eftersom många sådana hade grävts fram 
vid undersökningarna i Huseby Klev på Orust. Av allt att döma var det 
fråga om ryggkotor till delfin och detta blev också snabbt bekräftat genom 
ett telefonsamtal till osteolog Leif Jonsson. Via telefon gick det också att 
bestämma en annan karaktäristisk kota, nämligen från en tonfisk. Genom

Fig. 2. Bilden är från LeifJonssons besök på Sandhem den 11 juni 2003. Här gräver han 

i en av skalmöddingarna och intresserade åskådare är Kalle Thorsberg och Karl-Göran 

Sjögren (till höger). Foto: Robert Hernek.
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att dessa ben kunde identifieras stod det klart att schaktet hade grävts i en 
kökkenmödding. Det rådde dock osäkerhet om möddingens ålder och olika 
möjligheter inom perioden äldsta neolitikum till äldre bronsålder diskute
rades. Det var egentligen först i samband med att den första spånpilspetsen 
dök upp, som vi fick en säkrare fingervisning om åldern. Avsaknaden av 
cylindriska kärnor och spån passade dock inte riktigt in i bilden. På månda
gen följande vecka hittades också fästedelen till en karaktäristisk fiskekrok 
(fig. 7), eller som Fredsjö uttrycker saken; ”den västsvenska gropkeramiks- 
kulturens metkroksform” (1963:56).

På fredagen samma vecka hade Leif Jonsson äntligen möjlighet att besöka 
platsen. Nästan omgående dök han ner i möddingen och det dröjde bara 
någon minut innan vi fick beskåda en mycket exalterad osteolog. Vad han 
skrapat fram med kniven var några ryggkotor från den exotiska oxögonfis- 
ken. Just denna art förekommer i stort antal i Anneröd, Dafter och Rörvik 
och verkar alltså vara kännetecknande för de gropkeramiska boplatserna.

Fig. 3. Vy över boplatsen i Sandhem hösten 2005. Den ena skalhögen ligger framför berg

knallen i bildens mitt och den andra i förgrunden. Foto: Robert Hernek.
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Därmed hade de sista tvivlen undanröjts och mer än femtio års sökande var 
över - ännu en kökkenmödding från yngre stenålder var funnen.

Undersökningen
Boplatsen ligger i ängsmark mellan en bergsbrant och Bohusbanan. De 
centrala delarna ligger på ett litet flackt krön invid en till stora delar bort
sprängd bergknalle. Området består i huvudsak av ren sand, men det finns 
också partier, speciellt närmast berget, som har inblandning av grus. Inom

90^c_,

I Q 50015

^□3 Q

I™ i Förekomst av brända 
i—i och obrända ben

samt enstaka musselskal

■ Koncentration av ostronskal 
och obrända ben

Stenig terräng

Fig. 4. Plan över boplatsen vid Sandhem gjord utifrån en fältritning. Skala 1:200. 

Renritning: Anders Andersson.
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vissa mindre partier finns också inslag av naturligt skalgrus. Över boplatsen 
och parallellt med järnvägen går en liten igenväxt markväg men denna har 
inte påverkat lämningarna annat än marginellt (fig. 4). Såväl på boplatsen 
som på andra sidan Bohusbanan finns spår av täktverksamhet. Platsen lig
ger sedan länge i en igenväxande vall. Här växer enstaka träd av gran, tall, 
ek, rönn, björk samt en- och nyponsnår.

Bara en mycket liten del av Sandhem har undersökts. Kännedomen om 
platsen grundar sig alltså enbart på små titthål i marken. Sammanlagt gräv
des 25 provgropar om o,5x0,5 meters storlek. En stor del av undersökningen 
koncentrerades på att frilägga det schakt, som innebar att själva kökken- 
möddingen upptäcktes. Inom detta schakt grävdes två 1x1 meter stora rutor 
medan en ruta om 1,0x0,5 meter grävdes i orörd mark vinkelrätt mot detta 
schakt (fig. 4). Huvuddelen av benfynden och de flesta iakttagelserna om 
kökkenmöddingens struktur härrör från dessa tre rutor.

Hela området har varit plöjt och ploglagret utgörs av grå sand som 
sträcker sig till 0,10-0,20 meters djup under grastorven. Därunder vidtar ett 
fyndförande lager av brun sand som kan kallas för kulturlager. Detta lager 
visar dock stora variationer vad gäller djup, fyndfrekvens och sotinnehåll. 
Lagret var som mörkast inom möddingarna och det var också här som det 
fanns inblandning av skal eller koncentrationer av skal.

Inom boplatsen finns två stycken kökkenmöddingar med skal och 
obrända ben. Dessa ligger nästan dikt intill varandra och har betecknats 
som mödding I och mödding II (fig. 4). Mödding I är delvis belägen i slut
tande mark och har legat något skyddat bakom en numera bortsprängd 
bergknalle. Möddingen är oval till formen och cirka 7x5 meter stor, vilket 
innebär en yta av omkring 30 nT. Det finns också ett område utanför och 
söder om möddingen som innehåller en del obrända ben (se streckad linje 
på fig. 4). Till en del kan detta bero på att även det underliggande finkor
niga bottengruset på sina ställen innehåller en del finfördelade men natur
ligt ansamlade skal.

Kulturlagret i möddingen innehöll sotig sand, skal och rikligt med 
obrända ben. Skalen dominerades av ostron (Ostrea edulis) men det fanns 
även vanlig hjärtmussla (Cardium edule), stor skålsnäcka {Patella vulgatd) 
och vanlig strandsnäcka {Littorina littorea). Likaså fanns blåmussla {Mytilus 
edulis), men mest i mycket fragmenterad form. Koncentrationen av skal va-
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rierade dock högst avsevärt även inom den lilla sammanhängande yta, som 
grävdes. Detsamma gäller de obrända benen som fanns koncentrerade, eller 
snarare bevarade, kring skalansamlingarna. Minst andel skal fanns i den ruta 
som i figur 4 betecknas som R3. Här låg istället en ansamling skörbrända 
stenar, som möjligen kan vara rester efter en eldstad in situ (fig. 5).

Den andra skalmöddingen, kallad mödding II, är omkring 45 m2 stor. 
Den är emellertid skadad genom täkt och uppskattningsvis har denna 
raderat bort närmare en tredjedel av möddingens ursprungliga storlek. 
Lagerföljden var likartad i båda möddingarna. Överst fanns ett 0,10—0,15 
meter lager med grästorv och matjord följt av ett kulturlager av 0,20—0,25 
meters tjocklek. Botten består av ljus grusinblandad sand och småsten. Detta 
gäller i stora drag även i de områden som saknar skal. Båda möddingarna 
tycks bestå av ett antal mindre skalkoncentrationer, vilket bör motsvara ett 
antal enstaka och även i tid skilda depositioner av skal. Varje sådan koncen
tration kan närmast betecknas som måltidsrester (jfr Andersen 2001:34).

Underlaget är förvisso litet, men det mesta talar för att mödding I och 
mödding II har tillkommit samtidigt eller vid ungefär samma tid. Det gick

Fig. 5. Bilden visar de grävda rutorna inom möddingen. Den eventuella eldstaden ses längst 

till höger. Foto, mot söder: Robert Hernek.
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inte att påvisa några skillnader vad det gäller föremål, skalsammansättning 
eller arter i det osteologiska materialet.

Fynden
Fynden från förundersökningen utgörs av brända och obrända ben, kera
mik, flinta, skiffer, diabas, kvartsit, lerskiffer och pimpsten. Dessutom finns 
två fynd som bedömdes vara harts. Eftersom en 14C-analys (Ua-26748) av 
den ena biten gav en datering till glacial tid är bestämningen som harts 
dock tveksam. Ett litet urval av musslor och snäckor har också tagits till
vara. Nedan följer en kort beskrivning av fynden.

Ben
Sammanlagt har 1299 benfragment, inklusive benartefakter tillvaratagits 
och huvuddelen består av obrända ben. Det obrända materialet förekom 
med vissa enstaka undantag enbart i anslutning till de båda kökkenmöd-

Figur 6. En yxa av älghorn som Leif Jonsson just lyfi upp från en provgrop i en av skalmöd-

dingarna. Foto: Marcus Keinänen.
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dingarna. Ett exempel är från provgrop 312, som grävdes precis i kanten 
av mödding II. Samtliga trettio ben från denna provgrop är brända. Inte 
mindre än 978 benfragment har kunnat identifieras till art eller djurgrupp. 
De marina inslaget dominerar stort men det finns även enstaka ben från 
fåglar och av större landdäggdjur finns svin, rådjur och kronhjort. En lista 
över förekommande arter redovisas av Leif Jonsson på annan plats i denna 
publikation.

I ben och horn finns tre klart urskiljbara redskap samt ytterligare fyra 
som uppvisar spår av bearbetning. Ett av dessa utgörs av en skafthålsyxa 
tillverkad av älghorn (fig. 6). Den påträffades lite drygt 0,10 meter ner i kul
turlagret i en provgrop inom mödding I. Yxan är fragmenterad och består 
av två delar (fig. 6). Den är spjälkad i längdriktningen och dessutom sak
nas en bit av nackpartiet. De båda delarna låg tätt tillsammans, men det är 
notabelt att eggdelarna låg vända i helt motsatta riktningar (fig. 17). Detta 
bör innebära att yxan var spjälkad redan vid depositionstillfället och det 
är en inte helt orimlig tanke att placeringen av de båda delarna är resulta
tet av en medveten handling. Ett annat fynd är skaftdelen till en fiskekrok 
som låg ner mot bottensanden i Ruta 321:3 (fig. 7). Utformningen av själva 
linfästet är mycket karaktäristiskt för perioden. Det tredje redskapet är en 
liten bennål som hittades i mödding II (fig. 7).

Fig. 7. Två benredskap från Sandhem. Till vänster är 

en nål och till höger skaftdelen av en tidstypisk fiskekrok. 

Teckning: Anette Olsson.

— o

Keramik
Av keramik tillvaratogs 270 bitar varav 13 är mynningsbitar. Nästan all kera
mik, 251 stycken, härrör från orörda lager och av dessa kommer 126 skärvor 
kommer från de tre grävda rutorna inom mödding I. Keramiken är mycket 
fragmenterad. Huvuddelen är spjälkad och skärvorna är med enstaka undan
tag 5-25 mm stora. En stor del av keramiken är av karaktäristisk neolitisk
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typ med grov magring. Det finns emellertid en hel del keramik med mindre 
och färre magringskorn och som har en slät brunröd utsida. Sådana skärvor 
bedömdes först vara yngre inslag på platsen. Sedan materialet registrerats är 
detta betydligt mera osäkert, eftersom den finmagrade keramiken också fö
rekommer i säkerställda neolitiska lager. Ett exempel på detta är keramiken 
från kulturlagrets botten, stick 4 i ruta 321:3, där båda typerna förekommer. 
Mycket lite kan sägas om kärlformerna, men ett par mynningsbitar visar att 
stora kärl har förekommit. En skärva härrör möjligen från ett spetsbottnat 
kärl. Maximalt sex skärvor har dekor. Gropintryck under mynningen finns 
på två skärvor medan annan dekor består av korta vertikala intryck.

Tabell 1. Flintan från Skee 1617

Typ Antal, totalt Antal, brända

Fragment av slipad yxa 1 0
Pilspets, typ B 3 0
Pilspets, typ C/D 3 0
Förarbete till tresidig pilspets? 1 0
Avslagsskrapa 3 0
Avslag med retusch 28 2
Avslag med inhak 9 0
Borr 2 0
Stickel 5 0
Knacksten 1 0
Spån och spånfragment 3 1
Spånliknande avslag 23 2
Spånliknande avslag med retusch 3 0
Bipolär kärna 13 2
Övrig stötkantskärna 7 1
Övrig kärna 34 1
Kärnfragment 8 0
Plattformsfragment 3 0
Avslag 858 103

Övrig slagen flinta 715 242

Splitter 642 ?
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Flinta
Från förundersökningen tillvaratogs sammanlagt 2 365 flintor. Av dessa här
rör 152 stycken från grävda schakt, 462 från ploglager och matjord medan 
huvuddelen, 1 751 stycken härrör från lager med brun sand och mörka kul
turlager. Flintan har registrerats enligt tabell 1. Flintmaterialet skiljer ut sig 
från vad som hittas på boplatser av klassik gropkeramisk kultur. Det finns 
likheter med Dafter och kanske även med Ljung 71 i mellersta Bohuslän.

Fig. 8. Två fragmentariska pilspet

sar av skiffer. Skala 1:1. Teckning 

Anette Olsson.

Fig. 9. Del av enfyrsidigyxa av diabas. Yxan, 

som förefaller ha varit håleggad, hittades i möd- 

ding I Skala 1:1. Teckning: Anette Olsson.
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I övrigt tycks det inte finnas några jämförbara material. Mest utmärkande 
är avsaknad av spån av klassiskt snitt och därmed också spånkärnor av cy
lindrisk typ. Det är därför logiskt att också enkla spånpilspetsar av typ A 
saknas.

Bergart
Det finns även bergarter representerade. Av skiffer finns tio fynd och samt
liga kan knytas till pilspetsar eller tillverkning av sådana. Fyra bedöms vara 
av den senare kategorin medan pilspetsarna utgörs av en spetsdel och fem 
mittfragment. Tvärsnitten är i samtliga fall rombiska (fig. 8). Inom kategorin 
övrig bergart ingår diabas och lerskiffer. Enda redskapet av diabas utgörs av 
en fyrsidig yxa (fig. 9). Den är avslagen vid eggen men den förefaller ha varit 
håleggad. Den bevarade delen visar inga tecken på slipning, men förmod
ligen har den saknade eggdelen varit slipad. Av diabas finns annars fjorton 
avslag och av lerskiffer finns fyra bitar, vilka troligtvis är slagna. Det finns 
även fyra avslag av kvartsit samt tre bitar av pimpsten. De senare har alla 
rundad form men en har ett cirkulärt format inhak, vilket tyder på någon 
form av bearbetning.

Datering
Det litiska materialet visar att Sandhem är en sen gropkeramisk boplats. 
Bland pilspetsarna finns enbart B- och C/D-spetsar representerade. Mest 
utmärkande är avsaknad av spån av klassiskt snitt och därmed också spån
kärnor av cylindrisk typ. Kalle Thorsberg diskuterar dessa förhållanden 
närmare på annan plats i denna publikation. Det i förhållande till flint
spetsarna stora antalet skifferspetsar är troligtvis kronologiskt betingat men 
kan, vilket framgår längre fram, också ha andra orsaker. Den fragmentariska 
bergartsyxan förefaller ha varit håleggad vilket också pekar på en sen mel- 
lanneolitisk datering.

Från platsen föreligger tre I4C-dateringar, men enbart ett korresponderar 
med fyndmaterialet. Det gäller en datering av ett obränt ben från svin från 
mödding I, där analysresultatet blev 3770^45 BP (Prov nummer Ua-26747, 
Angströmlaboratoriet vid Uppsala universitet). Det daterade benet har en 
I3C-halt av -25 %o. Detta anger ett högt terrestriskt värde vilket tyder på att 
det varit fråga om ett vildsvin.

Sandhem 193



Anneröd
;trömståd

Datter

Sandhem

Rörvik

Dammen
- #UDDEVALLA

W ■ L
Rottjärnslid

Huseby Klev

STENUN^SUND

Fig. 10. Karta över norra och mellersta Bohuslän där boplatser med kökkenmöddingar är 

markerade. De som markerats med stjärna vid namnet är från neolitikum medan övriga

är mesolitiska.
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Ett annat prov gällde en bit harts som erhöll en datering till 21 0801240 
(Ua-26748), det vill säga inom en period då platsen var täckt av is. Analys
materialet kanske inte bestod av harts, alternativt har hartsen varit uppblan
dad med annat material. För att få en indikation på den del av boplatsen 
som ligger utanför skalhögarna analyserades ett hasselnötsskal och resultatet 
gav 1560135 BP (Ua-26749), vilket innebär romersk järnålder. Detta kan 
möjligen indikera yngre aktiviteter på platsen.

Sammanfattningsvis kan Sandhem dateras till en sen fas av gropkeramisk 
kultur. Att den dateras inom stridsyxetid ställer också frågan om hur strids- 
yxekulturen egentligen ser ut i Västsverige. Allt pekar också på att Sandhem 
utnyttjats under en kort period och att såväl materialet som de båda köken- 
möddingarna är samtida. Benmaterialet uppvisar stora likheter med de tre 
övriga västsvenska kökkenmöddingarna, framförallt med Ånneröd.

Neolitiska kökkenmöddingar — en kort översikt

Från Västsverige finns sammanlagt åtta kända boplatser med kökkenmöd
dingar och detta antal gäller även för landet som helhet. Det finns allt
så ännu ingen känd kökkenmödding från stenåldern utanför Bohuslän. 
Rottjärnslid på Bokenäset, som undersöktes 1934 och 1945, var länge den 
enda från mesolitikum men under senare år har sådana även påträffats i 
Dammen/Röe och Sötorp i Bro socken och i Huseby Klev i Morlanda 
socken (för närmare uppgifter och referenser till dessa platser se Jonsson, 
denna publikation). I angränsande delar av Norge känner man endast till 
en enda kökkenmödding. Den är från Skoklefald, Nesodden, i inre delen 
av Oslofjorden och har en ålder kring 7000 BP (Jaksland 2000).

I och med den boplats, som upptäcktes 2003, finns sammanlagt fyra 
neolitiska kökkenmöddingar, nämligen Sandhem, Dafter, Änneröd och 
Rörvik. Samtliga ligger i norra Bohuslän och alla har fynd som knyter dem 
till gropkeramisk kultur. Nedan följer en kort redogörelse över de neolitiska 
platserna. En enkel översikt av de olika djurarter som identifierats på dessa 
platser finns redovisat i en artikel i Bohusläns museums årsbok (Kindgren 
1991:100). Ytterligare historik, framförallt kring benmaterialen, finns också 
i Leif Jonssons artikel i denna publikation.
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Annerod
Ånneröd, fornlämning 42 i Skee socken, ligger en bit norr om Strömstad 
och var då den upptäcktes 1905 landets enda kända kökkenmödding (fig. 1). 
Boplatsen har legat strategiskt mellan två djupt inskurna och ganska grunda 
vikar. Själva kökkenmöddingen var delvis förstörd, men man uppskattar att 
den varit omkring 75 m2 stor. Ånneröd har vid flera tillfällen varit föremål 
för olika slag av antikvariska åtgärder. Första undersökningarna ägde rum 
1905 och 1906 och därefter har fynd samlats in åren 1921 och 1935 i samband 
med olika besiktningar (fig. 11). Små undersökningar eller schaktkontroller 
har utförts under åren 1977,1978,1981, 1988, 1991 och 1992 (Jonsäter 1982, 
1994, se även Strinnholm 200i:65f och Algotsson 1998).

Ånneröd upptäckes år 1905 av Gustav Hallström och Otto Frödin som 
var i Strömstadtrakten just för att dokumentera och beskriva fornlämning- 
ar (Sarauw & Alin 1923:18). I en liten rasbrant intill en väg vid Ånneröds 
skola fann man sotiga lager med flinta och ostronskal. Platsen var dock 
inte okänd för ortsbefolkningen och det lär ha varit deras upplysningar, 
som gjorde att Hallström och Frödin kom själva skalförekomsten på spå
ren. Frödin och Hallström grävde samma år fyra m2 i de skalförande lag-

Fig. 11. Plan över undersökningarna i Ånneröd. Nummer ett anger 1905 och 1906 års un

dersökningar, nummer två 1978 års undersökning medan nummer tre visar 1981 års under-

sökning. Ur: Strinnholm 2001:66, fig. 18.
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ren och året därpå, 1906 grävdes ytterligare tre m2 (Strinnholm 2001:65). 
Detta var för övrigt en av de första boplatsundersökningarna, som företogs 
i Bohuslän. Boplatsen vid Anneröd bedöms omfatta en yta mellan 15 000 
och 360 000 m2 (Munkenberg denna publikation).

När det gäller dateringen av Anneröd har Jonsäter gått igenom 37 av de 
drygt 50 spånpilspetsarna av flinta, som hittats på boplatsen. Fördelningen 
mellan de olika typerna visar, med hänvisning till C. J. Beckers pilspetsty- 
pologi, att; ”boplatsen sannolikt är från den gropkeramiska kulturens yngre 
skede, men inte från den allra yngsta” (Jonsäter 1994:28). Strinnholm anger 
att det på platsen finns 19 stycken A-spetsar, 14 eller 15 av typ B samt tio 
eller elva av typ C och drar slutsatsen att; ”dateringen ej bör vara alltför ti
dig, utan snarare relativt sen, i den gropkeramiska sekvensen” (Strinnholm 
2001:67). Strinnholm redovisar även åtta ‘4C-dateringar som analyserats 
inom forskningsprojektet Kust till kust. Analysmaterialet utgjordes av träkol 
samt ben från såväl fisk- som landlevande däggdjur. De mest tillförlitliga är 
tre dateringar där analysmaterialet utgjordes av ben från landlevande djur. 
Dessa erhöll analysresultaten 3970150 BP samt två som båda erhöll värdet 
4050150 BP (a.a.:74f).

Rörvik
Boplatsen Rörvik, den numera borttagna fornlämning 442 i Kville socken, 
ligger ute i havsbandet cirka en kilometer söder om Hamburgsunds sam
hälle (fig. 10). Rörvik har undersökts i omgångar, dels åren 1934—1936 av 
Sverker Janson, dels åren 1937 och 1939 i regi av Åke Fredsjö.

Boplatsen låg i en sydvästsluttning och har varit exponerad för väder och 
vind. Om upptäckten av platsen skriver Janson att; ”Upptäckten gjordes 
på föråret 1934, då hemmansägare Carl Christiansson i Rörvik vid grus
tagning strax öster om sin gård fann redskap av flinta och sten. Då både 
han och sonen Knut Christiansson äro mycket intresserade av sin trakts 
fornminnen, togo de vara på fynden, och då man dessutom strax efteråt 
påträffade ostronskal och ben tillsammans med fornsakerna, stoppade de 
genast grustagningen och satte sig i förbindelse med Göteborgs museums 
medarbetare herr K. Tinnberg, som vid tillfället uppehöll sig i trakten” 
(Janson 1936:570.
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Delar av boplatsen, inklusive kökkenmöddingen, var redan förstörd genom 
grustäkten. Kulturlagret, som mötte direkt under grastorven, var upp till 40 
centimetertjockt. I vad som antas ha varit boplatsens centrum var kultur
lagret något mörkare och det var också här, som själva kökkenmöddingen

Beteckningar:
------- 193 R och 13 3 € års grävningar.
----- - 1935 års grävning.
------- 1937 — —
V///A SkaJ/oger.

RÖRVIK, KVILLE S:N.
Pion över det utgrävda 
området, åren 1936 -36.

av Sverker Janson. 
Pompi 1937 av Me Fredsjö.

t___

Grustag

Grustag

Fig. 12. Plan över boplatsen i Rörvik i Kville socken, där det framgår vilka år som de olika 

ytorna undersöktes. Det mörkaste partiet markerar skalhögen medan den de tonade rutorna 

visar 1937års undersökning. Den som gjordes år 1939 synes dock inte vara med. Ur: Alin 

1955:209, fig. 66.
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låg. Skallagrets tjocklek varierade från 5—40 centimeter. Det undersökta 
området i Rörvik omfattar 115 irr varav själva kökkenmöddingen utgjorde 
25 m2. En plan utvisar att kökkenmöddingen hade en långsträckt, något 
oregelbunden form (fig. 12). En detalj som kan vara betydelsefull är att det i 
botten av kulturlagret på flera ställen fanns mindre stenläggningar. En teori 
var att det skulle kunna ha rört sig om ett hyddgolv (Janson 1936:62). En 
lite märklig omständighet är att man i kökkenmöddingen placerat ett jät
telikt ben, nämligen bakhuvudet till en större bardval (Hernek & Jonsson 
2003:91).

När det gäller dateringen har lite olika förslag framförts under åren. 
Utifrån likheter i dekormönster från bohuslänska megalitgravar har Rörvik 
placerats i gånggriftstidens äldsta skede (Alin 1955:220). Lili Kaelas har på 
grundval av de många A-spetsarna placerat boplatsen i äldre gropkeramiks 
kultur, men tillägger att det finns dekorer som pekar på ”ett senare utveck
lingsstadium” (Kaelas 1973:66). Cullberg har velat synkronisera platsen med 
Hasslingehult, där båda placeras i mellanneolitikum, period III (Cullberg 
1972:429). Rörvik har också, åtminstone till delar, placerats inom perioden 
tidigneolitikum—mellanneolitikum, period I (Mikkelsen 1984:110). Det skall 
tilläggas att även stridsyxekulturen finns representerad i form av några ke
ramikskärvor samt ett nackfragment av en stridsyxa av Sösdalatyp (Kaelas 
1973:66). Kaelas påpekar dock att det inte finns några kronologiska hinder 
för materialets samtidighet på Rörvik (a.a.:67).

Strinnholm redovisar fem I4C-dateringar som gjorts inom projektet 
”Kust till kust”. Analyserna är gjorda vid Universitetet i Groningen och de 
mest tillförlitliga är tre analyser på ben från kronhjort, hund respektive nöt. 
Analysresultaten är 3695+35 BP, 3800+50 BP respektive 3990+50 BP, det vill 
säga att samtliga ligger i mellanneolitikum (2001:107,125)-

Dafter
Kökkenmöddingen vid Dafter ligger knappt sex kilometer nordväst om 
Sandhem (fig. 10). Denna fornlämning, Skee 592, upptäcktes senhösten 
1948 i samband med att man hittade några större ben i ett grustag. Själva 
boplatsen var dock känd och hade omnämnts i Göteborgs musei årstryck 
1949/50. De stora benen väckte uppmärksamhet i orten och platsen besöktes 
av riksantikvariens ombud i Strömstad, kapten Gösta Berndes, som sedan
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kontaktade Göteborgs arkeologiska museums chef Nils Niklasson. Denne 
begav sig omgående till platsen (Fredsjö 1963:47).

Benen man funnit bestod huvudsakligen av kotor, som hittats i en sand- 
sträng belägen cirka en meter under markytan. Vid rengöring och analys 
visade sig kotorna vara från vitnosdelfin och ett annat fynd utgjordes av en 
skafthålsyxa av älghorn (a.a.:48). När det stod klart att det rörde sig om en 
kökkenmödding avtalade man med markägaren att upphöra med täktverk- 
samheten. Boplatser var ju vid den här tiden inte skyddade enligt lag.

En undersökning utfördes av Åke Fredsjö mellan den 13 och 17 decem
ber 1948. Han var vid den tidpunkten amanuens vid Göteborgs arkeolo
giska museum. Året därpå, under perioden 12-24 september, gjordes en 
mer omfattande undersökning. Fredsjö hade vid båda tillfällena hjälp av 
förre ägaren till gården Dafter, men med tanke på hur tidskrävande det är 
att gräva i lager av den här typen, måste det i hög utsträckning ha handlat 
om något liknande rovgrävningar. Det är ändå imponerande hur mycket 
information man lyckades få fram under denna korta tid.

Området var till stora delar redan förstörd genom grustäkten, varför 
det är svårt att avgöra hur omfattande lämningarna en gång varit. Kanske 
bara en mycket liten del av boplatsen blev undersökt (Strinnholm 2001:61). 
Munkenberg uppskattar att enbart området med kökkenmöddingarna bör 
ha omfattat 1 200 till 1 800 m2, vilket innebär att högst 6% är undersökt 
(Munkenberg, denna publikation). Fredsjö identifierade fyra olika skalmöd-

Fig. 13. Plan över boplatsen i Dafter med de fyra skalmöddingarna, A, B, C och D, marke

rade. Ur: Fredsjö 1963:51, fig. 3.
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dingar av tre till åtta meters storlek (fig. 13), men som Nordqvist påpekat 
kan det mycket väl ha rört sig om sex stycken. Den tolkningen innebär att 
den största möddingen, den som benämnts som C, i själva verket bestått 
av tre delvis överlappande möddingar (Nordqvist 1997:154). Möddingarna 
vid Dafter skiljer sig också från de andra platserna såtillvida att flintan i hu
vudsak inte förekom i skalhögarna utan områdena utanför dessa (för sprid- 
ningsbild se Strinnholm 2001:61). Antalet tillvaratagna djurben uppgår till 
endast 961 stycken (Fredsjö 1963).

Dafter är, precis som Sandhem, en sen gropkeramisk boplats som saknar 
cylindriska kärnor. Fredsjö menade att detta beror på att det var flintbrist i 
området och att dessa kärnor därför utnyttjats till det yttersta, det vill säga till 
oigenkännlighet (Fredsjö 1963:57). Strinnholm redovisar sex I4C -dateringar 
som gjorts inom forskningsprojektet ”Kust till kust”. Analyserna är utförda 
på obrända ben och de fyra som inte varit påverkade av reservoareffekten 
fick dateringar mellan 3725 BP och 4150 BP (Strinnholm 2001:63, 125).

Exotiska föremål i kökkenmöddingarna

I det följande skall vi se på några föremål som har det gemensamt att de i 
någon mening kan beskrivas som exotiska. Föremålen härrör från en eller 
flera kökkenmöddingar.

Skiffer
Ett sådant exotiskt inslag är redskap av skiffer. Något onyanserat kan man 
säga att skiffer är utmärkande för fångstkulturerna i Nordskandinavien, 
vilket står i motsats till det sydskandinaviska området där man i huvudsak 
använt sig av flinta.

Gemensamt för Sandhem, Anneröd, Rörvik och Dafter är det relativt 
stora inslaget av pilspetsar tillverkade i skiffer. Denna omständighet skiljer 
också ut dem från flertalet andra gropkeramiska boplatser. Från Rörvik finns 
ett tjugotal skifferspetsar. De är genomgående små, har rombiskt tvärsnitt 
och saknar hullingar. Det finns också avfall och förarbeten med bland an
nat tunna plattor med märken efter sågning och utsågade ribbor. Spetsar i 
flinta uppgår till cirka 160, varav 90 är hela. De flesta är A-spetsar, men det 
finns även B-spetsar och några av typen C/D (Janson 1936:670.
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[ZI Skiffer

Ånneröd Dafter Rörvik Sandhem

Fig. 14. Stapeldiagram som visar förhållandet mellan pilspetsar i skiffer och pilspetsar i 

flinta från de västsvenska kökkenmöddingarna. Antalet skifferspetsar harför Ånneröds del 

uppskattats till åtta stycken. För Sandhems vidkommande bör noteras hur lite som egentli

gen har grävts.

Fig. 15. Sex stycken skifferspetsar från Rörvik. Skala 1:1. Ur: Janson 1936, fig. 12.
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Från Dafter representeras skiffer av två spjutspetsar, femton pilspetsar, nitton 
ämnen till pilspetsar, arton bitar med sågmärken och sju obearbetade bitar. 
Flintspetsarna uppgår till nio, varav sju är tresidiga (Fredsjö 1963:525).

Det exakta antalet skifferspetsar från Anneröd är något oklar. Från 1978 
års undersökning finns två förarbeten till skifferspetsar (Jonsäter 1994:17). 
Från 1981 års undersökning föreligger ett mittfragment och ett förarbete och 
från en schaktövervakning tio år senare hittades en skifferbit med två mot
stående skärspår (a.a.:25, 36). I anslutning till 1981 års undersökning anger 
Jonsäter, att det sammanlagt hittats ett 50-tal pilspetsar eller fragment av 
pilspetsar i flinta samt ett mindre antal i skiffer. Strinnholm anger att man 
från undersökningarna vid Anneröd hittat ”fem stycken tångepilspetsar 
samt ett stycke med en slipad kant” (2001:67).

Skifferspetsarna är totalt sett inte många, men sett i relation till anta
let spetsar i flinta utgör de på två platser en mycket hög andel. Hälften av 
spetsarna från Dafter är av skiffer och i Sandhem är andelen nästan lika 
stor, givetvis med reservation för de små ytor som undersökts. Fredsjö anger 
dock i texten att Dafter är; ”den första boplats i Västsveriges kustbälte där 
skifferspetsarna dominerar över flintspetsarna” (1963:58). Andelen skiffer
spetsar i Rörvik är 12,5% och i Anneröd cirka 16% (fig. 14).

Det finns även andra boplatser med gropkeramiskt material, där man 
hittat fler än någon enstaka skifferspets. Från mellersta Bohuslän finns bo
platserna Fiskevik/Cederslund i Skredsvik socken (Bagge 1955:297, se även 
Kaelas 1957:1175), Lyse 13 i Lyse socken (Jonsäter 1977), Hakeröd i Kville 
socken (Bagge 1955:223) samt fornlämning 71 i Ljung socken som undersök
tes år 2000 (opublicerad). Andelen skifferspetsar från dessa platser är dock 
avsevärt mindre än på kökkenmöddingarna, men platserna har det gemen
samt att de också innehöll rikligt eller förhållandevis rikligt med keramik.

Vänder man sig till den norska sidan av gränsen finns en intressant plats 
vid Rødsmyr på Kråkerøy, som ligger cirka 40 kilometer norr om Strömstad. 
Från platsen finns tolv hela eller fragment av skifferspetsar samt ett tret
tiotal ämnen med sågmärken och liknande (E. Johansen 1957:5115, se även 
Oldsaksamlingen, tilveksten C. 27601). Tångespetsarna av flinta är uteslu
tande av typerna B och C/D och fyndmaterialet som helhet dateras till tidig- 
och mellanneolitisk tid med en viss övervikt för yngre mellanneolitikum 
(K. B. Johansen 2003:1060). På platsen undersöktes också två hyddgrunder
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och i närområdet hittade man vid ett senare tillfälle ett mansskelett som låg 
inbäddad i lera. Man antar att detta skelett är från neolitikum (E. Johansen 
1957:581). Vid en mindre forskningsgrävning på platsen år 1999 hittades yt
terligare spetsar. Från en sammanlagt fem m2 stor yta påträffades fyra spet
sar i flinta och åtta spetsar i skiffer (K. B. Johansen 2003:112).

En annan plats lite längre norrut i Østfold är Fuglevik på Jelsøya utanför 
Moss. Någon undersökning har inte företagits utan fynden har samlats in 
från markytan under en följd av år. I Oldsaksamlingens tilvekst (C.37616a- 
bl) nämns 35 hela eller fragment av skifferspetsar och ungefär lika många 
förarbeten eller tillverkningsrester. Det övriga materialet, där också keramik 
ingår, förefaller ha utpräglad gropkeramisk karaktär. Det skall poängteras 
att det stora inslaget av skiffer vid Rødsmyr och Fuglevik inte är någon fö
reteelse, som är utmärkande för denna del av Norge.

Det tycks som om skifferspetsar framförallt förekommer i norra Bohuslän 
och minskar i antal ju längre söderut man kommer. Möjligen fanns det nå
gon kulturhistorisk gräns någonstans i mellersta delen av landskapet, men 
den har ännu inte kunnat beläggas. I Arvid Enqvists översikt över stenål
dern på Orust och Tjörn anges totalt tre stycken ”fragment av pil- eller 
spjutspetsar” (1922:106). På den gropkeramiska boplatsen Fiasslingehult i 
Göteborg hittades inga skifferspetsar överhuvudtaget (Gullberg 1972:408). 
Beträffande norra Ff alland kan man hänvisa till två amatörarkeologer som 
har utomordentligt stor kännedom om stenålder och som gjort omfattande 
inventeringsarbeten i området. De känner emellertid inte till något enda 
fynd av en skifferspets i den regionen (muntliga uppgifter, Bengt Bengtsson 
och Göran Bengtsson). Skiffer tycks heller inte vara speciellt frekvent i 
områdena längre österut. I en översikt av neolitiska lösfynd från Värmland 
finns en tabell med stenåldersredskap av ”nordskandinavisk karaktär”, vilket 
innebär föremål av kvarts, kvartsit och skiffer. Antalet spjut- och pilspetsar i 
skiffer uppgår till tjugoåtta stycken och dessa är jämt fördelade på de båda 
typerna (Ffeimann 2005:56, tabell 3.2).

Förutom vissa regionala skillnader står det ganska klart att förekomst av 
skifferspetsar också är kronologiskt betingat. Daffer och Sandhem är tveklöst 
boplatser från mycket sen gropkeramisk kultur. Detsamma gäller Lyse 13 
(Persson 1998:69) och Ljung 71. På den sistnämnda platsen hittades ett flertal 
flintspetsar och alla var av typen C/D. Den överväldigande majoriteten av
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de bohuslänska skifferspetsarna är raka och slanka, har rombiska tvärsnitt 
och saknar mothakar. Dessa dateras för Västnorges vidkommande till sen 
mellanneolitisk/tidig senneolitisk tid (Nærøy 1993:78!!). Att skifferspetsar 
alltid skulle finnas på de sena gropkeramiska boplatserna motsägs dock av 
en med Sandhem samtida boplats, nämligen Skee 54 belägen vid Starekilen 
strax norr om Dafter. I det rikliga fyndmaterialet påträffades bara en, eller 
möjligen två, pilspetsfragment i skiffer (Toreld 2003:35).

I Anneröd, Rörvik, Dafter och Sandhem har man också funnit bear
betade skifferstycken och skifferavfall, vilket visar att också tillverkning av 
skifferspetsar förekommit. Det finns annars mycket få platser där man hit
tat förarbeten och/eller tillverkningsrester. Jacqueline Taffinder nämner i 
en översikt av det västsvenska materialet ytterligare fyra platser, nämligen 
Hakeröd och Brattbergstorpet, båda i Kville socken, Lyse 13 samt en boplats 
från Hunnebostrand i Tossene socken (1998:122) och från Göteborgsområdet 
nämns Toftaåsen i Västra Frölunda socken (a.a. :124b

Exemplen ovan visar med all tydlighet att skifferspetsarna inte enbart 
utgjort ett slags import eller utbyte av exotiska föremål. Frågan är då var
för man börjar använda sig av skiffer. Erling Johansen anger apropå fynden 
från Kragerøy att; ”Skifer er et sjeldent redskapsmateriale sør i landet, og 
den store mengden av skiferspisser fra Rødsmyra er derfor et overraskende 
innslag blant funnene. Man har tenkt seg at skiferen skulle være en slags 
ersatning for flinten, men det er det ikke tal om her hvor det ikke har vært 
noen mangel på flint” (Johansen 1957:54).

Frågan är om det kan ha funnits andra funktionella orsaker till varför 
man även tillverkade spetsar i skiffer. Viss vägledning ges i en artikel av 
Tomas Johansson där han redovisar en del praktiska experiment med skif
ferspetsar både vad gäller tillverkning och funktion (1978). Han diskuterar 
bland annat frågan om skifferspetsarna varit mer praktiska i förhållande till 
pilspetsar i kvartsit och flinta avseende tillverkningstid och hållbarhet.

Han menar att en medelstor pilspets i skiffer med rombiskt eller spets- 
ovalt tvärsnitt knappast kan tillverkas på kortare tid än 2-2,5 timme. Slip- 
ning och sågning är det mest tidsödande momenten och den angivna tiden 
torde närmast vara i underkant (a.a.142). Detta skall jämföras med tillverk
ningstiden för en flathuggen pilspets i flinta eller flintliknande material som 
uppskattades till maximalt en halvtimma. Det fanns heller inga påtagliga
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funktionella skillnader när det gäller de olika spetsarnas inträngningsför- 
måga eller inträngningsdjup i en djurkropp. Flint- och kvartsitspetsar visar 
sig dessutom ha en högre hållfasthet än skifferspetsar. Johansson kommer 
således fram till att skifferspetsar är mer tidsödande att tillverka, är mind
re hållbara men inte mer funktionella jämfört med motsvarande spetsar i 
hårdare material (a.a.:i43).

Jacqueline Taffinder har också varit inne på frågan spetsarnas funktion 
— ”Det faktum att invånarna i Fiskevik hade tillgång till utmärkta flintspet
sar kan vara en indikation på att skifferspetsarna i Bohuslän inte bara varit 
funktionella redskap” (Taffinder 1998:144). För att sammanfatta är det alltså 
mycket, som tyder på att skifferspetsarna stått för någonting speciellt och 
har haft betydelse utanför det rent funktionella. Det faktum att de ibland 
förses med dekor, djurhuvuden eller ges andra speciella utformningar stöder 
en sådan idé. Skiffer har på andra håll också fungerat som starka kulturhis
toriska eller etniska markörer (till exempel Bergsvik 2004).

Alghornsyxor
Ett annat föremål värt att diskutera är skafthålsyxor tillverkade av älg
horn. I Sandhem hittades en sådan yxa, men säkerligen finns det fler (fig. 
6 och 17). Motsvarande yxor i älghorn brukar vanligtvis dateras till äldre 
Maglemosekultur och sådana har även hittats på till exempel Starr Carr 
(Salomonsson 1961). Hornyxor av den här typen har påträffats i flera exemp
lar både på Rörvik och Dafter (fig. 16). Det kan nämnas att man också fun
nit en älghornsyxa på den mellanneolitiska kökkenmöddingen Våttabakken 
vid Trondheimsfjorden i Norge (Asprem 2006). Det förhållande att kökken- 
möddingarna innehåller så stora föremål som hornyxor antyder, att dessa 
omgärdats av speciella regler. Det finns strängt taget inga andra ben- eller 
hornredskap av samma storlek i möddingarna. Om föremålet ansågs vara 
förbrukat och helt utan värde borde dessa rimligtvis inte ha hamnat på av- 
fallshögen. Om man utgår från Binfords tes om centrifugaleffekten borde 
sådana stora föremål hamna ute i boplatsens periferi.

Det faktum att yxan är tillverkad av älghorn kan antas ha betydelse i 
sammanhanget. Med reservation för undersökningens ringa omfattning 
finns älg i övrigt inte representerad i materialet från Sandhem. Ben av älg 
finns annars på Dafter, Anneröd och Rörvik. Antalet ben är dock mycket
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litet och flera utgörs av de aktuella hornyxorna (Jonsson 1995:152). Enligt 
Jonsson har röjningar i lövskogarna förmodligen gynnat älgstammen längs 
kusten, men han finner det också möjlig att älghornyxorna kan ha trans
porterats från inlandet (a.a.).

Man skall dock ha i minnet att benmaterialets sammansättning varken 
speglar den Subboreala faunan eller invånarnas matsedel. Det finns otaliga 
etnografiska exempel på att vissa djur måste behandlas på speciella sätt en
ligt fastställda normer. Det kan gälla alltifrån slakten, beredande av köttet, 
konsumtionen såväl som deponeringen av slakt- och matavfallet. Man kan 
därför tänka sig att merparten av älgbenen deponerades på andra speciellt 
utvalda platser (jfr till exempel Grøn & Kutznetzov 2003:219^.

Fig. 16. Tre yxor av älghorn från Rörvik. Ur: Janson 1936, fig. 17.

Sandhem 2.O7



Liknande förhållande har man konstaterat på boplatser från östra Sverige. 
Trots förekomst av små djurfiguriner, djurhuvudförsedda skifferknivar med 
mera, som avbildar älg och björn hittar man ytterst sällan ben från dessa djur 
på boplatserna. På boplatsen Högmossen fanns bland de 30 000 analyserade 
benfragmenten endast ett som med säkerhet härrör från älg (Björck med fle
ra 2005:24). Samma fenomen är känt från Ryssland och Finland och kan tas 
som intäkt för att älgen och björnen betraktades som heliga djur (a.a.). Som 
exempel kan också nämnas att älghorn förekommer i mellanneolitiska gra
var på Gotland. Älgben har däremot inte hittas på öns boplatser och bland 
annat av den anledningen anses föremålen ha varit en slags statussymboler 
(Taffinder 1998:85, 87). Även Munkenberg har tagit fasta på detta och skri
ver apropå benfynden från kökkenmöddingarna att: ”De inlandsanpassade

Fig. 17. Hornyxan från Sandhem liggande in situ. Yxan är avbruten vid skafthålet. 

Eftersom de båda delarna låg med eggdelarna i motsatta riktningar, bör yxan ha varit 

spjälkad redan vid depositionstillfället. Foto: Marcus Keinänen.
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inslagen i fyndmaterialet skall nog ses som exotiska och användes troligen 
främst i magiska och besvärjande syften” (denna publikation).

Att älgen kan ha varit speciellt omhuldad även i norra Bohuslän visas av 
att man vid den gropkeramiska boplatsen Solbakken, som fågelvägen ligger 
cirka 26 kilometer nordost om Sandhem, hittat minst fem små fragment av 
figuriner i bränd lera. Fyra är alltför fragmentariska för att närmare kunna 
bestämmas, men en föreställer med största säkerhet ett älghuvud (Østmo 
2004).

Ser man till yxan i Sandhem ger kanske också fyndomständigheterna 
en viss fingervisning. Yxan var spjälkad i två delar och båda delarna låg tätt 
tillsammans men med eggdelarna vända i helt motsatta riktningar från 
varandra (fig. 17). Detta tyder på att yxan varit spjälkad redan vid deposi- 
tionstillfället och omständigheterna visar ganska klart att delarna inte bara 
slängts på avfallshögen. Om älgben brukade behandlas på ett speciellt sätt 
kan man mycket väl tänka sig att yxan ”begravts” i möddingen. Att den 
låg nästan i botten kan tänkas innebära att den legat nedgrävd i en grop. 
Genom att vända eggarna från varandra kanske man velat symbolisera att 
yxan (läs: älgen) var ”död”.

Stenhackorna i Rörvik
I Rörvik gjordes några fynd som, såvitt författaren känner till, aldrig tidi
gare hittats på någon gropkeramisk boplats. Det rör sig om tre fragment 
av skafthålsförsedda hackor av sten. Det är anmärkningsvärt att skafthålen, 
precis som för den överväldigande majoriteten av de mesolitiska hackorna, 
har bikoniska tvärsnitt (fig. 18). De skiljer sig från de mesolitiska hackorna 
och har enligt Alin formen av tjocknackiga yxor där man genomborrat 
bredsidorna (1955:219). Janson skriver om hackorna från Rörvik att: ”Bland 
stenredskapen märktes ett från gånggriftstidens boplatser ej så vanligt 
föremål”.. .”Detta redskap har sannolik använts som hacka och torde när
mast kunna härledas ur de från äldre stenåldern kända s.k. ”korphackorna”. 
Denna härledning stödes av det dubbelkoniska, i mitten förträngda, skaft
hålet, vilket åstadkommits genom massivt borr och ej genom rörborr, vilket 
i allmänhet använts vid borrning i sten under yngre stenåldern” (Janson 
1936:650. Johan Alin ställer sig också frågande inför skafthålen på hackor
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na från Rörvik — ”Hålet i hackorna har krävt mycket arbete, och man kan 
fråga sig varför man har gjort sig så mycket besvär med dessa enkla redskap” 
(1955:219). Som författaren påpekat i ett annat sammanhang är det dock 
inte troligt att skafthålets utformning haft varken tillverkningstekniska el
ler funktionella orsaker (Hernek 2005:3110.

Detta är inte rätta tillfället att fördjupa sig i diskussionen kring hackor
nas ålder. Det skall bara konstateras att bergartshackor med skafthål, s.k. 
spetshackor, generellt sett är en mesolitisk företeelse och de förekommer 
under både mellan- och senmesolitisk tid (till exempel Bruen Olsen 1992:93, 
Skår 2003:65h). Fynden från Rörvik visar i alla händelser att hackor inte 
enbart förekommit under mesolitikum (se även Glørstad 1999:47, Solberg 
1989). I vissa avseenden skiljer sig de neolitiska hackorna gentemot de me- 
solitiska och Janson anger därför att; ”På grund av sin tidsställning torde 
hackorna från Rörvik kunna sammanställas med de s.k. ”rombiska hack-

Fig. 18. Hackor av grönsten från Rörvik. Båda har gått av vid skafthålet. Ur: Janson 1936, 

fig. 11.
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orna”, vilka i elegant utformning representeras av bl.a. ett exemplar från 
Kårstad i Uppland” (1936:66).

Artikelförfattaren är av den åsikten, vilket också ett flertal andra forskare 
framfört (till exempel Carlsson 1998:30, Glørstad 2000:88, Larsson 1994:25, 
Solberg 1989:98), att hackorna i allt väsentligt varit föremål som haft sym
bolisk rituell innebörd. Detta understryks också av att de ibland har försetts 
med dekor. Redskap med dekor antas primärt ha fungerat som symboliska 
föremål: ”That is, the decorated artefact can in no way be used as a tool, but, 
nevertheless, is still formed like a tool” (Nash 1998:53). Hackornas symbo
lik har förmodligen varit ytterst komplex och innehållit flera sammansatta 
aspekter av det mesolitiska samhällets föreställningsvärld. Mest påtagligt är 
att de på ett eller annat sätt symboliserat fruktbarhet (jfr Glørstad 2000:88, 
Hernek 2005:2826).

Det faktum att hackorna från Rörvik är fragmenterade kan också ha 
betydelse. Håkon Glørstad finner det troligt att många av de mesolitiska 
hackorna utsatts för medveten fragmentering (1999:42, 59). Han har ock
så studerat fyndomständigheterna för ett stort antal hackor och har fun
nit att många fynd gjorts i förbindelse med vatten, till exempel i kanten 
av älvar, bäckfåror och så vidare (a.a.:42). Det är däremot ytterst ovanligt 
att de hittas vid undersökningar av boplatser. På en plats i Bohuslän, vid 
Uleberg i Tossene socken har man dock funnit inte mindre än 42 fragment 
och ämnen till spetshackor (Alin 1955:264). Uleberg, som innehöll både 
mellan- och senmesolitiska material, kan betraktas som en grav- och kult
plats. Tidsavstånden till Rörvik är förvisso stort, men det utesluter inte att 
platserna kan ha ingått i ett liknande sammanhang. Det finns skäl att anta 
att spetshackor varit ett av de viktigaste ceremoniella redskapen i bergart 
under mesolitikum.

Det är också tänkbart att redskap med skafthål rent allmänt kan ha haft 
speciell betydelse utanför det funktionella. Ett påtagligt exempel på detta 
är olika typer av stridsyxor. Just skafthålet kan antas ha haft en speciell 
symbolisk laddning. Det är till exempel en vanlig föreställning att själva 
föremålen har härbärgerat en ande och det var enbart genom skafthålet 
som den hade möjlighet att förflytta sig till och från föremålet (Strassburg 
2000:89). Det finns också indikationer på att skafthålet på stridsyxor och

Sandhem 2,11



spetshackor varit en markör som symboliserat kvinnan (Sundström 2003:117, 
Hernek 2005:3110.

I det sammanhanget kan nämnas att man 2003, vid undersökningen av 
en gropkeramisk boplats vid Värmlandsbro utanför Strömstad (Skee 1598) 
hittade en sten som troligtvis kan räknas till kategorin av föremål med sym
boliskt innehåll. Det rör sig om en naturligt rundad sten som försetts med

ii-;'. .•

yS-oix'rS.'.x :.•

Fig. 19. En naturligt rundad sten som försetts med ett bikoniskt skafthål. Den är funnen på 

Skee 1598, en gropkeramisk boplats utanför Strömstad, som undersöktes år 2003. Som fram

går är stenen avslagen vid skafthålet. Teckning: Anette Olsson.
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ett bikoniskt skafthål. Den tillhör därmed Typ Ib enligt Solbergs typologi 
(1989:85). Stenen var avslagen på mitten (fig. 19). Den hittades emellertid 
vid avbaningen och kan alltså inte med full säkerhet knytas till det övriga 
boplatsmaterialet, som bland annat bestod av A-spetsar, spån och cylind
riska kärnor (Thorsberg & Hernek 2005). De flesta stenar av den här ty
pen är lösfynd och speciellt många har hittats i landets norra delar. De har 
en vid kronologisk spridning och förekommer från äldre mesolitikum och 
vidare ända fram i bronsålder (Broadbent 1978). Precis som för hackornas 
vidkommande har man föreslagit, att de fungerat som tyngder på grävkäp- 
par (a.a.:64f).

Det kan nämnas att man vid undersökningar av en boplats vid Hallerna 
i Stenungsund år 2006 (Norum 166:1) påträffade en fragmentarisk hacka 
som morfologiskt överensstämmer med de från Rörvik. Den är avbruten 
vid det inte fullt genomborrade bikoniska skafthålet. Från platsen finns 
fynd från flera perioder och från neolitikum finns bland annat ett förar
bete till en skära.

Dolkstaven i Rörvik
Från Rörvik finns ytterligare ett föremål som bör uppmärksammas. Det 
rör sig om ett 17 centimeterlångt och 4,2 centimeterbrett dolkblad av flinta 
(fig. 20, inventarienummer GAM 50577). Detta sägs vara: ”mycket tunt 
samt jämnt och omsorgsfullt hugget och försett med tvär bas. Ungefär 
på mitten svänga sidorna något in, beroende på en senare företagen upp
skärpning av spetsen” (Janson 1936:69). Dolkbladet hör till de föremål 
som samlades in före undersökningen, men enligt Jansson råder det ingen 
tvekan om att det ursprungligen legat i kulturlagret. Janson anger att den 
typen av föremål kan dateras till senare delen av gånggriftstid, vilket i den 
tidens terminologi innebär sen mellanneolitikum. Exempel visar att typen 
finns i Nordeuropa samtidigt med den jylländska stridsyxekulturens äldsta 
fas (a.a.:7i).

Det är sannolikt att dolkbladet ifråga kan betecknas som en så kallad 
dolkstav. Dessa kan enligt Klaus Ebbesen definieras som avlånga, tvåsidiga 
kärnredskap med en skarp nacke i den ena änden samt en spets i den and
ra. De är tvåsidigt tillhuggna från långsidorna, eventuellt från nacken, 
först med grov tillhuggning, därefter med finare tillhuggning och tryck

Sandhem 213



ning från långsidorna. Den största tjockleken på dolkstavarna ligger alltid 
över 1,3 centimeter, vilket skiljer ut dem från färdiga senneolitiska redskap 
(Ebbesen 1994:104!!). Dolkbladet från Rörvik finns för närvarande utställd 
i en monter på Göteborgs stadsmuseum och artikelförfattaren har i skri
vande stund inte lyckats få någon uppgift om dess tjocklek. Tolkningen 
som dolkstav synes ändå högst sannolik. Möjligheten att det skulle röra sig 
om en omhuggen senneolitisk dolk eller liknande nämns överhuvudtaget 
inte i Jansons redogörelse.

Ebbesen har skiljt ut dolkstavarna i fyra olika och kronologiskt del
vis avgränsade huvudtyper (1994). De tillhör alla trattbägarkulturen och 
kan dateras inom perioden tidigneolitikum-mellandeolitikum, period

II. Dolkstavarna antas, bland annat utifrån 
slitspår, ha varit skaftade på ett hillebard- 
liknande sätt och han har föreslagit att de 
fungerat som ett slags värdighetstecken för 
personer med hög social ställning (a.a.:i23). 
Bruksspår är inte särskilt markanta men cir
ka tio procent uppvisar uppskärpningar på 
spetsdelen. Från Danmark uppgår antalet 
kända fynd av dolkstavar till 134 stycken. De 
flesta är lösfynd och nästan en tredjedel av 
dessa rör fragment som saknar uppgifter om 
fyndomständighet. Tjugo stycken är funna i 
våtmarker, tretton stycken härrör från gravar 
och lika många från boplatser medan tolv 
stycken ingår i depåfynd. I depåfynden är de 
nästan alltid funna tillsammans med andra 
dolkstavar (a.a.mo).

Fig. 20. Ett dolkblad funnet i Rörvik. Enligt Janson 

kan den dateras till senare delen av gånggriftstid 

vilket innebär att föremålet sannolikt kan definieras 

som en dolkstav. Ur: Janson 1936, fig. 13.
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Ebbesen nämner en dolkstav från Väst-sverige (inventarienummer GAM 
66n). Den ingår i ett depåfynd från Långelanda som gjordes år 1913. Vid 
grävning för en potatisgrop fann man här på cirka 30 cms djup en dolkstav 
tillsammans med ett stort flintblock och en del flintavslag (1994:117, 129 
och fig. 18). En annan dolkstav hittades år 1925 vid avloppsgrävningar nära 
Orgryte nya kyrka i Göteborgs stad (inventarienummer GAM 45178). Dessa 
två exemplar kan, tillsammans med den från Rörvik, vara de enda kända 
exemplaren från Västsverige norr om Halland.

Ser man till dolkstaven från Rörvik förefaller den ingå i typ C i Ebbesens 
typologi. Dessa är symmetriska, förhållandevis breda och tjocka men inte så 
långa. Längden understiger vanligtvis 20 centimeter, bredden är oftast över 
4 centimetermedan tjockleken ligger kring 2 centimeter(a.a.:ii2f). Nacken 
är oftast rak och har rundade hörn. Från Danmark känner man till fjorton 
exemplar av typen och med ett undantag är de funna på öarna i östra delen 
av landet. Tre av de fjorton exemplaren har omhuggen spets. Dessa tillhör 
dolkstavar av yngre typ och kan dateras till mellanneolitikum, period Ib- 
II (1994:114). Det bör nämnas att Ebbesen hänvisar till tre andra källor, 
Berlekamp, Hoika och Kühn, som menar att dolkstavar även förekommer 
i yngre mellanneolitikum (a.a.:i03). Dolkstaven i Rörvik bör rimligtvis ha 
samband med det gropkeramiska materialet men det skall påpekas att det 
från Rörvik också finns ett exemplar av en tväreggad pilspets. Det vill säga 
den äldre typ av pilspets som i Västsverige vanligtvis förknippas med tratt- 
bägarkultur (Persson 1998:77).

Dolkstaven uppfyller i stort sett alla kriterier för vad som kan anses vara 
ett föremål som använts för ceremoniella ändamål. De är sällsynt förekom
mande och är ett för trattbägarkulturens vidkommande formmässigt sett 
ovanligt föremål. Fyndomständigheterna pekar i samma riktning. De är 
ofta funna i våtmarker, gravar och i depåfynd. De är sällsynta på boplatser, 
men i boplatslagren vid Barkær ingår inte mindre än tjugoen dolkstavar 
eller fragment av sådana (Ebbesen 1994:111). Barkær är annars mest känt 
för sina enorma långhus som senare kommit att omtolkas som gravar och 
långhögar. Förmodligen är det ingen tillfällighet att detta ovanliga föremål 
hittats tillsammans med andra exotiska föremål som hackor och skiffer
spetsar just i Rörvik.

Sandhem 215



Ett idealiserat förflutet?

De föremål som redovisats ovan antyder, i kombination med själva skalhö
garna, att boplatser med kökkenmöddingar varit något utöver det vanliga. 
Man kan också hävda att vissa föremål, såsom skifferspetsarna, hornhackor
na och bergartshackorna, också symboliserat vissa idéer och föreställningar. 
En sådan föreställning kan vara att man aktivt velat lyfta fram symboler, 
som vi vanligtvis brukar förknippa med mesolitikum eller andra jägare
samlare samhällen.

I Lars Sundströms avhandling från 2003 beskrivs en samhällsutveckling, 
som gör att de mesolitiska uttrycken på de gropkeramiska samlingsplatserna 
kan ges en plausibel förklaring. Sundström menar att den gropkeramiska 
kulturen kan bli förståelig först om man lyfter fram den historiska bakgrun
den och att historien redan då varit en aktiv komponent i samhällsföränd
ringen (2004:197). Bakgrunden till den gropkeramiska kulturen kan sökas 
redan i de tidigneolitiska samlingsplatserna där man bland annat manifes
terade sina historiska rötter i vad som benämns som en ”idealiserad jägare
samlare tillvaro” (2003:121ft). Dessa samlingsplatser, som också varit speci
ella begravningsplatser, var belägna vid kusten och där vistades man under 
kortare perioder, kanske bara under ett par gånger per år (a.a.:i3i).

Samlingsboplatserna kan sägas ha utgjort den historiska förankringen 
och hade en viktig samhällsreproducerande funktion i det tidigneolitiska 
samhället (a.a.:2i7). Här uttrycktes de spänningar som uppkommit mellan 
de sociala idealen om ett egalitärt samhälle och den verkliga sociala situatio
nen. I de ritualer som försiggått på samlingsboplatserna är det uppenbart, att 
man har manifesterat den gamla mesolitiska livsföringen och där bevarandet 
av den egalitära ideologin haft central betydelse. ”In these sites, an ideali
sed and important history has been manifested through burials, a special 
type of living and not least the collective economic activities (Sundström 
2004:196). Den vardagliga och från mesolitikum förändrade neolitiska till
varon äger rum på de enskilda boplatserna och gårdarna längre inåt land. 
Sundström menar att det tidigneolitiska trattbägarsamhället var en period, 
som präglades av en instabil social organisation med inre spänningar. ”If 
one alternative to control the tensions in the system was an increased ritual
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control, the other alternative became a return to a more mobile existence 
where the farming of land ceases. This resulted in what we see as Pitted 
Ware Culture” (Sundström 2004:196).

Det tidigneolitiska samhället kom således att utvecklas i två olika rikt
ningar, dels i den megalitiska trattbägarkulturen dels i vad vi kallar för grop- 
keramisk kultur. I östra Mellansverige genomgår dock den tidigneolitiska 
trattbägarkulturen inte någon ny fas av trattbägarkultur utan övergår istället 
i gropkeramisk kultur. I grova drag är alltså den gropkeramiska kulturen en 
social och ideologisk reaktion på trattbägarkulturen (jfr Browall 1991:136, 
Carlsson 1998:48). Man strävar efter att återgå till det vilda och upphöjer de 
ideologier, som omfattas av jägare-samlare samhället, alltså det mesolitiska 
(Sundström 2003, 2004). Den nära kopplingen mellan det mesolitiska sam
hället och den gropkeramiska kulturen har ju legat till grund för teorierna 
att den gropkeramiska kulturen utgjort en egen kultur som funnits paral
lellt med trattbägarkulturen och som så att säga överlevt från mesolitisk tid 
(till exempel Malmer 1969).

Det som händer under gropkeramisk tid enligt Sundström är dels en om
läggning av ekonomin, dels att inlandsboplatserna överges. Det sker också 
en uppluckring av distinktionen av kategorierna natur-kultur och djur-män- 
niska och de mesolitiska idéerna avspeglas även i gravskicket (a.a.:zi4)

Symboliska uttryck riktad mot trattbägarideologin

Den gropkeramiska kulturen kan alltså ses som en reaktion mot den neoli- 
tiska livsstilen och ideologiskt har man velat upphöja och förstärka bilden 
av sig själva som jägare-samlare. Detta innebär också att man aktivt velat 
fjärma sig från trattbägarkulturen. Detta fjärmande kan då till delar ha tagit 
sig likartade uttryck som på de tidigneolitiska samlingsplatserna. En avgö
rande skillnad gentemot tidigneolitikum är att man de facto också ändrat 
sin livsföring och återgått till ett mera mobilt bosättningsmönster. Man kan 
därför tänka sig att fjärmandet från trattbägarkulturen spelat en avgörande 
roll och detta tar sig bland annat uttryck i att man i högre utsträckning 
använder sig av mesolitiska symboler. Det är kanske mot den bakgrunden 
som de exotiska föremålen på kökkenmöddingarna skall förklaras.
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Ser man till bergartshackorna wwär de tveklöst en mesolitisk företeelse 
och dessa har troligen varit ett av de viktigaste ceremoniella redskapen i 
mesolitikum. Fynden från Rörvik visar att hackor tillverkats även under 
neolitikum, men såvitt författaren känner till finns inget exemplar som kan 
knytas till trattbägarkultur. Gräslund har hypotetiskt velat föreslå att många 
skifferhackor kan dateras till mellan- och senneolitikum (1962:132). Man 
kan alltså tänka sig att föreställningen om dessa hackor levt kvar under ti- 
digneolitikum och det faktum att man återigen börjar tillverka hackor kan 
ha varit ett sätt att manifestera jägartillvaron.

Ser man till älghornsyxorna verkar även de primärt ha varit en mesolitisk 
företeelse. Detta är givetvis svårt att konfirmera eftersom de bara påträffas 
på de få platser där benen varit bevarade och därtill har älgen, det vill säga 
själva råvaran, varit betydligt mer frekvent i mesolitisk tid. De lösfunna älg
hornsyxorna verkar dock generellt sett ha varit mesolitiska (Salomonsson 
1961). Avbildningar av älg på föremål och berghällar utanför Västsverige 
visar att älgen varit speciellt omhuldad och det är rimligt att samma förhål
lande också gällt för västsvensk gropkeramisk kultur. Dessa föreställningar 
har sina rötter i den mesolitiska traditionen och en av anledningarna till att 
man velat upphöja älgen kan också ha sin bakgrund i en process, där man 
ideologiskt har velat fjärma sig från trattbägarkulturen.

Beträffande användandet av skiffer är detta inget som utmärker väst
svensk mesolitikum även om det förekommit i liten skala. Skiffer är annars 
starkt förknippad med fångstkulturer och för östra Mellansveriges del har 
man föreslagit att skiffer på boplatser skulle vara impulser just för att stärka 
en, gentemot trattbägarkulturen, mera ”vild” ideologi (Carlsson 1998:52). 
Dolkstaven från Rörvik förefaller dock vara en främmande fågel eftersom 
den uppenbarligen varit knuten till trattbägarkultur. Möjligen förhåller det 
sig så att typen var så exceptionellt ovanlig att man helt enkelt saknade as
sociationer till föremålet.

Stenhackor, älghornsyxor och skifferspetsar kan alltså ses som symbo
ler som utgjort en del i idealiserandet av jägartillvaron. Detta resonemang 
innebär att man måste ha känt till eller åtminstone haft en tämligen god 
uppfattning om de mesolitiska föremålen och den mesolitiska föreställnings
världen. De mesolitiska boplatserna kanske uppfattades som boplatser el
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ler platser för aktiviteter utförda av sägenomspunna släktingar, platser som 
kanske haft anknytning till samhällets tillblivelse.

Man skall heller inte bortse ifrån att själva fenomenet kökkenmödding 
också är en företeelse med mesolitiskt ursprung. Även dessa skulle alltså 
kunna betraktas som symboler för en avlägsen tid. Konsumtion av mol
lusker har säkerligen på ett eller annat sätt ingått i ritualer som associerats 
till samhällets mytiska ursprung. Konsumtionen har varit en viktig del i 
de ritualer och festligheter som enbart ägt rum vid vissa mycket speciella 
tillfällen.

Bland annat förekomst av människoben visar att även de mesolitiska 
kökkenmöddingarna varit något annat än bara en avfallshög med mål
tidsrester (jfr Carlsson 1998:240. Det kan dock tänkas att de västsvenska 
gropkeramiska kökkenmöddingarna i ännu högre utsträckning haft ritu
ella förtecken. Jonsson diskuterar i denna publikation att såväl initierandet 
som övergivandet av skalmöddingarna kan ha ägt rum under ritualiserade 
former. Han diskuterar också möjligheten att kökkenmöddingarna varit 
skyddade eller inhägnade i en eller annan form. Sammantaget verkar det 
som om många mesolitiska kökkenmöddingar tillkommit spontant och i 
mer alldagliga sammanhang (jfr Andersen 200i:2iff). Med andra ord har 
ritualiserandet kring kökkenmöddingarna varit mindre uttalat i jämförelse 
med de mellanneolitiska.

I kökkenmöddingarna finns ytterligare tecken på att mesolitiska före
ställningar levt vidare. Ben av delfin har hittats på alla mellanneolitiska 
kökkenmöddingar i Västsverige. I vad som sannolikt varit en grop under 
en av kökkenmöddingarna i Daffer fanns resterna efter minst tre stycken 
vitnosdelfiner. Dessa ben har tolkats som en avsiktlig deponering kanske i 
samband med själva anläggandet av möddingen (Jonsson 2004:33).

Den speciella uppmärksamheten kring detta djur har uppenbarligen 
också sina rötter långt tillbaka i mesolitikum. Från de mesolitiska lagren 
vid Huseby Klev finns fynd, som visar att man förmodligen bedrivit orga
niserad delfinjakt där ett större antal personer och båtar varit involverade. 
De delfinben som påträffades, framförallt ryggkotor, tillhörde arten vitno- 
sig delfin (Hernek & Nordqvist 1995:8769. Vissa fynd och omständigheter 
visar att delfinen troligen haft en speciell roll i föreställningsvärlden. Ett
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fynd utgjordes av en ryggkota som försetts med ett hål och dekor i form av 
ett antal mindre streck (a.a.:88, fig.39). Ett skulderblad hade bearbetats så 
att ett streckmönster bildats medan ett annat eventuellt målats med vit färg 
(Nordqvist 2005:84). Från Huseby Klev finns ben från alla delar av djuret 
utom kranier. Detta visar att också slaktavfallet behandlades enligt vissa 
konventioner (Nordqvist 2003:540, jfr Strassburg 2000:ioyf).

Förfädernas boplatser

Av vad som sagts tidigare kan man dra slutsatsen, att man under mellanneo- 
litikum haft viss kännedom om den tid som vi kallar för mesolitikum. Detta 
gällde kanske framförallt föreställningsvärlden och om man vill acceptera 
Sundströms teorier (2003) hölls dessa idéer levande på de tidigneolitiska 
samlingsplatserna. I det sammanhanget är det intressant hur man vid den

Fig. 21. Mellanneolitisk keramik funnen på en senmesolitisk boplats i Stenungsund som 

undersöktes år 2005- Teckning: Anette Olsson.
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tiden betraktade de gamla mesolitiska boplatserna. Under århundradenas 
lopp måste mycket av kunskapen om dessa platser ha gått förlorad. Det 
är inte orimligt att tänka sig att platserna på ett eller annat sätt associera
des med förfäderna (jfr Knutsson 2004:45!!). Kvarlämnade flintor kanske 
symboliserade ett mytiskt ursprung förknippad med skapelseberättelser och 
förfädersdyrkan. Manifesterandet av jägartillvaron kan ha inneburit att man 
använt sig av förfädernas platser i rituella sammanhang, det vill säga det 
som i arkeologiska sammanhang skulle kunna beskrivas som ett symboliskt 
återbruk av fornlämningar (Ingold 1996).

Författaren har nyligen undersökt ett par mesolitiska boplatser och ma
terialen är, bortsett från några så kallade neolitiska nedslag, kronologiskt 
sett rena. På den ena, Norum 195, hittades inom en liten yta på boplatsen 
ett antal dekorerade keramikskärvor. Förmodligen härrör samtliga skärvor 
från ett och samma kärl och av dekoren att döma är kärlet från yngre mel- 
lanneolitikum (fig. 21). På den andra boplatsen, Forshälla 185, fanns ett antal 
små vitfärgade avslag som alla härrör från en slipad flintyxa. Ett av avslagen 
visar att yxan sannolikt varit håleggad (Hernek i manus). Under mellanneo- 
litikum var ingen av dessa platser strandbunden och det är överhuvudtaget 
svårt att se någon förklaring till varför man på Norum fört med sig ett ler
kärl upp bland bergen. Detta är speciellt anmärkningsvärt eftersom keramik 
förekommer sparsamt till och med på de mellanneolitiska boplatserna.

Neolitiska inslag av den här typen är emellertid inte ovanliga och feno
menet brukar beskrivas som tillfälliga besök på platsen och underförstått att 
detta skett i någon slags vardaglig form av aktivitet. Förklaringen kanske är 
en annan, nämligen att man velat oEra speciellt laddade föremål på sina, i 
vid bemärkelse, förfäders gamla boplatser. Ett påtagligt exempel på ett oEer- 
fynd gjordes på en senmesolitisk boplats, Torpum 1, som undersöktes inom 
det norska Svinesundsprojektet. På boplatsen hittades en intakt tjocknackig 
flintyxa som kan dateras till yngre mellanneolitikum. Den hade placerats 
stående med eggen uppåt intill en berghäll (Johansen 2003:40!). Bortsett 
från denna yxa fanns inga indikationer på att det föregått aktiviteter i om
rådet senare än senmesolitikum (a.a.:io). En källkritisk faktor är givetvis 
att det kan finnas neolitiska inslag även i det anonymare flintavfallet, men 
detta tycks inte vara fallet i de tre exemplen ovan.
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Samlingsplatser

Av vad som sagts tidigare förefaller det som om de västsvenska kökkenmöd- 
dingarna innehåller föremål som symboliserar gropkeramikernas bild av sig 
själva som jägare-samlare, vilket också inneburit ett aktivt avståndstagande 
från trattbägarkulturen. Bilden att boplatser med kökkenmöddingar ut
gör något utöver det vanliga kan kompletteras med andra omständigheter. 
Änneröd, Dafter och Rörvik har det gemensamt att de har kökkenmöd
dingar som byggts upp kring lämningar som tolkats som gravar. I Dafter 
fanns vad som kan tolkas som en delfinbegravning och i Änneröd finns 
starka indikationer om att själva skalmöddingen hade anlagts på ett lager 
bestående av rödockra (Jonsson denna publikation). På skalhögen i Rörvik 
låg ett stort ben från en val. Någon närmare genomgång av keramikmateria
len har inte gjorts, men Strinnholm har noterat att keramiken på Änneröd 
avviker både vad gäller mönster och dekortekniker från andra platser i 
Västsverige (2001:69).

Frågan är alltså vad dessa platser har representerat? Boplatser med kök
kenmöddingar skulle kunna ses som ett slags basboplatser, som vid åter
kommande tillfällen även användes som samlingsplats för ett större antal 
människor inom en grupp. Just skalmöddingarna skulle kunna tänkas ha 
tillkommit vid just dessa tillfällen. Konsumtion av mollusker kan på ett el
ler annat sätt ha ingått i de måltider och festligheter som ägde rum enbart 
vid dessa speciella tillfällen.

Tanken är inte ny och även Leif Jonsson har föreslagit att de västsvenska 
neolitiska kökkenmöddingarna skall förstås som samlingsplatser. Denna 
tolkning får också visst stöd av Munkenbergs studie, som visar att boplatser 
med kökkenmöddingar legat centralt både i förhållande till varandra och 
till övriga boplatser. Detta kan tyda på att de utgjort en typ av centrum
platser i ett territorium (Munkenberg denna publikation). Det är också 
betecknande att alla kökkenmöddingar ligger förhållandevis nära någon 
dös eller gånggrift.

Även Strinnholm har varit inne på tanken att det varit samlingsplatser 
och han ställer även frågan varför kökkenmöddingarna bara finns i norra 
delen av landskapet. Han menar att en del av förklaringen kan ligga i det 
faktum att norra Bohuslän, i arkeologiskt hänseende befunnit sig mellan två
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olika traditioner - en norsk tradition och en som kan kallas för traditionellt 
västsvensk. Skillnaderna dem emellan består bland annat i olika sätt att de
korera sin keramik. Kökkenmöddingen kan då ha varit en plats för möten 
och kommunikation (Strinnholm 2001:74). De exotiska inslagen visar att 
olika religiösa handlingar varit betydelsefulla inslag.

En fråga som berörts ovan och som är högst relevant, är varför man bara 
har hittat neolitiska skalmöddingar i norra Bohuslän. Detta är speciellt an
märkningsvärt eftersom norra Bohuslän är ett ur stenåldersperspektiv ganska 
outforskat område. Frågan är då hur man kan identifiera samlingsplatser på 
annat håll? Om man bortser från skalhögarna har Anneröd, Rörvik, Dafter 
och Sandhem ett annat gemensamt drag, nämligen förekomst av keramik 
och ser man till de olika dekortyper, som förekommer, rör det sig inte bara 
om enstaka krossade kärl. Antalet gropkeramiska boplatser på västkusten 
som innehåller keramik är mycket få. Enligt Per Persson finns endast ett 
tiotal platser som har keramik och som entydigt kan tillskrivas denna kul
tur (1998:66).

Som en arbetshypotes kan man därför tänka sig att samlingsplatserna 
skall sökas bland de keramikförande lokalerna. En mycket översiktlig ge
nomgång visar också att flera av de platser som innehåller keramik också 
har fynd av skiflFerspetsar och/eller förarbeten eller avfall från tillverkning 
av sådana. Det gäller tidigare nämnda boplatser som Fiskevik/Cederslund 
i Skredsvik socken, Fiakeröd i Kville socken, Lyse 13 och Ljung 71.

Detta kan innebära att keramik inte var något som man i högre utsträck
ning använde sig av i vardagen. Dess främsta funktion kanske var att hand
has på samlingsplatserna. Man har bland annat för norsk trattbägarkultur 
föreslagit att keramiken i första hand använts vid rituella aktiviteter och i 
samband med rituell konsumtion av jordbruksprodukter (Trones 1998). 
Att det i all huvudsak bara finns fragment av keramiken på boplatserna har 
använts som argument för att keramiken också blev sönderslagen under fes
terna. Eftersom keramiken i så hög grad har symboliserat festen, kan man 
tänka sig att man förde med sig skärvor av keramik till andra platser. Ett 
kärl behöver alltså inte ha krossats på den plats där den hittas (a.a.).

Detta resonemang ansluter i hög grad till vad man för östra mellan- 
Sveriges de! har beskrivit som keramikplatser, det vill säga att platser med 
mycket keramik har tolkats som rituella centra. Dessa centra har legat
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vid kusten men ingått i ett betydligt större bosättningsområde (Carlsson 
1998:51). Utgångspunkten har varit att keramiken uppfattats som rituellt 
laddad, att den blivit avsiktligt sönderslagen och kvarlämnad på vissa platser. 
Anders Carlsson förelår att; ”Hela, ornerade, ”vanliga” kärl av gropkeramisk 
typ får tydligen inte läggas ner i gravar, utan de slås sönder på stranden eller 
andra ”heliga” områden och bildar ”keramikplatser”, det vi slentrianmäs
sigt kallar ”boplatser”. Keramiken har kanske använts i rituella kollektiva 
måltider och är tabu på andra platser” (Carlsson 1998:5z).

Alexander Gill går ännu längre i sin tolkning och menar att i stort sett 
alla kustbundna gropkeramiska boplatser i huvudsak använts för rituella 
ändamål, bland annat för hanterande av sina avlidna släktingar. De egentliga 
bosättningarna skulle istället ligga längre inåt land och ekonomin skulle i 
huvudsak inte ha genomgått någon förändring från tidigneolitisk tid (Gill 
2003:ii6ff). Att något motsvarande förhållande skulle gälla för Västsveriges 
del förefaller dock mycket osannolikt. Det bör alltså poängteras att artikel
författaren inte ser varje kustbunden gropkeramisk plats med keramik som 
en kult- och begravningsplats. Med tanke på de samlade fyndmaterialen är 
det rimligare att vissa enskilda boplatser inom lokalsamhället har fungerat 
som samlingsplatser där man periodvis varit involverade i gemensamma 
rituella handlingar. Platsen för sådana sammankomster kan givetvis ha va
rierat mellan olika årstider eller mellan olika år.

Avslutning

Utifrån vad som sagts framtonar en bild av att kökkenmöddingarna utgör 
något mycket speciellt. För att kunna förstå vad de representerar måste man 
också förstå vad den gropkeramiska kulturen innebär och sätta in detta 
samhälle i ett historiskt sammanhang. Genom det historiska perspektivet 
kan de mesolitiska uttrycken på dessa boplatser ges en rimlig förklaring. 
Tidsavståndet är stort, men riter och muntlig tradition har hållit det histo
riska ursprunget levande. Skapelseberättelser och berättelser om avlägsna 
förfäder kan ha varit speciellt viktiga. Med tanke på tidsrymden mellan 
senmesolitikum och mellanneolitikum kan man tycka att argumentationen 
inte håller, men det räcker med att peka på vilket inflytande historien har 
inom dagens religioner.
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Det vore en angelägen uppgift att få undersöka en kökkenmödding med 
moderna metoder och med helt nya frågeställningar. Först då kan man få 
svar på många av de frågor som ställts i denna artikel. Fungerade till ex
empel dessa boplatser också som reguljära bosättningar. Området omkring 
själva skalhögarna är av stort intresse. Det bör vara här man finner bostäder 
och skall man hitta gravar bör kökkenmöddingarna eller området omkring 
dessa vara rätta platsen. Det borde rimligtvis också gå att identifiera många 
av de aktiviteter som så småningom resulterade i skalhögen.
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Djurbenen från Sandhem
TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR AV DJURBEN FRÅN 

KÖKKENMÖDDINGAR I VÄSTSVERIGE

LEIF JONSSON, GÖTEBORGS NATURHISTORISKA MUSEUM

Inledning

Arkeologiska fynd av ben från djur och människor kan ge oss mängder av 
information om naturmiljö och människors samhällen. Obrända ben är 
normalt ovanliga som fynd, eftersom de snabbt bryts ner i de sura jordarna 
som dominerar Västsverige. Bra bevaringsmiljöer för ben hittar vi i säll
synta fall då förhistoriska människor deponerat benrester och annat avfall 
så att marken lokalt anrikats på kalk och fosfater, vilket lett till minskad 
nedbrytning.

Med begreppet kökkenmödding avser man traditionellt en anhopning 
av måltidsrester, som också innefattar skal av mollusker, främst musslor, och 
då vanligen ostron. Termen kökkenmödding myntades av danska arkeolo
ger under slutet av 1800-talet för det, som man tolkade som förhistoriska 
avfallsanhopningar från matberedning och efter måltider. Generellt sett 
består en kökkenmödding av mat- och hushållsavfall, med eller utan skal
rester. Termen lanserades av den danske zoologen Japetus Steenstrup och 
den hade sitt ursprung på den jylländska landsbygden, där den användes 
för att beteckna högen av köksavfall till skillnad från avfallet från ladugår
den, ”staldmøddingen” (Steenstrup 1884,1886). Tillsammans med geolo
gen J.G. Forchammer och arkeologen J.J.A. Worsaae bildade Steenstrup 
en av det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab år 1848 tillsatt kommitté 
— Lejre-komiteen, senare Køkkenmødding-komiteen. Denna kommitté utred
de ursprunget hos skal anhopningar som hittats runt de danska kusterna. I 
dessa ”skaldynger”, som främst innehöll skal av ostron, hade man tidigare 
(1873) hittat artefakter från stenåldern (Müller 1900). Kommittén försökte 
bland annat ta reda på om skalanhopningarna var naturliga avlagringar el
ler om de var antropogena (av människor skapade) avfallshögar. Worsaae 
var den som först kom fram till att de var antropogena (dagboksnotis från 
september 1850, refererad av Brøndsted 1957, s. 376) och levererade de de-
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fin itiva bevisen genom sina utgrävningar i Meilgaard-dyngen. Steenstrup 
drog samma slutsats och de lade tillsammans successivt fram sina resultat 
(Forchammermed flera 1851-1855).

Genom Steenstrups internationella publicering av resultaten på till ex
empel den internationella kongressen för antropologi och förhistorisk ar
keologi i Köpenhamn 1869 (Steenstrup 1882) kom køkkenmødding att bli 
en allmänt använd beteckning. Worsaae (1861) kom genom sina undersök
ningar fram till att de danska kökkenmöddingarna måste ha tillkommit 
under olika delar av stenåldern och på grundval av sina resultat hävdade 
han att stenåldern kunde delas in i en äldre och en yngre fas. Detta ledde 
till en lång och häftig debatt mellan Steenstrup och Worsaae i vilken den 
senare fick rätt. Worsaaes ståndpunkt fick senare stöd från Steenstrups 
egen vetenskapsgren, zoologin. Herluf Winge, som efterträdde Steenstrup 
på Zoologisk Museum i Köpenhamn, fann att det enda tamdjuret i den 
äldre stenålderns kökkenmöddingar var hunden, medan man i den yngre 
stenålderns kökkenmöddingar dessutom hittade rester av nötkreatur, får, 
get och tamsvin (Winge 1888). Den tidiga utforskningen av kökkenmöd
dingar i Danmark kom alltså att få stor betydelse för både arkeologins och 
kvartärzoologins utveckling.

I arkeologiska sammanhang avser kökkenmödding en avfallsanhopning 
som till stor del består av mussel- och snäckskal. Fram till idag har man 
tolkat den här typen av anhopningar av organiskt material som profana och 
rationella soptippar på samma sätt som vi ser på vårt eget sätt att behandla 
avfall. Idag börjar arkeologer bli öppna för att andra skäl än rationella kan 
ha föranlett förhistoriska människor att skapa speciella konstruktioner av 
lämningar av olika djur. Undersökningen i Sandhem har givit ytterligare in
dikationer på att kökkenmöddingar kan ha haft annat än en profan roll.

Kökkenmöddingar i Sverige

Om kökkenmöddingar kan tyckas vara en relativt vanlig företeelse längs 
Danmarks tidigare kuster, så är förhållandet det motsatta längs våra kuster 
och detta trots att här i högre grad finns äldre kustlinjer ovan nuvarande 
havsyta. I Danmark har kökkenmöddingarna förblivit föremål för intensiva 
undersökningar. Nya metoder har utvecklats och prövats i analyserna. Man
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har eftersträvat att befinna sig i forskningsfronten genom att utnyttja den 
mycket stora informationspotentialen, som finns i kökkenmöddingarna. I 
Sverige har intresset varit mer sporadiskt och inte ens den lilla information, 
som redan finns tillgänglig, har utnyttjats i nämnvärd grad.

Atta kökkenmöddingar och några lokaler med obrända ben
Man känner för närvarande till åtta kökkenmöddingar med molluskskal 
i Sverige, alla i Bohuslän. Fyra av dessa är mesolitiska och lyra neolitiska. 
Därutöver finns ett antal lokaler utan molluskskal, men med obrända 
ben.

Mesolitiska möddingar
Den äldsta lokalen har daterats till början av Atlantikum och är belägen på 
torpet Dammen (Röe) i Bro socken. Den cirka en meter stora skalanhop
ningen hittades 1989 och undersöktes samma och följande år (Kindgren 
1991, Schaller Arhbergmed flera 1996). Under 1990 undersöktes delar av den 
omgivande boplatsen och fyndplatsen för två mänskliga skelett, däribland 
det så kallade. Stångenäskraniet (Fürst 1925), vilket I4C-daterades till förro
mersk järnålder (Schaller Arhberg med flera 1996). Undersökningarna gjor
des i ett samarbete mellan Bohusläns Museum och Riksantikvarieämbetet. 
Djurbenen har analyserats av författaren och en preliminär artlista har pu
blicerats av Hans Kindgren (1991).

Två andra möddingar kommer från senare halvan av Atlantikum. Den 
först hittade var Rottjärnslid i Dragsmark socken. Den påträffades 1933 
vid skaltäkt och undersöktes delvis 1934 av Johan Alin (Henrici 1935,1936, 
Henrici i Alin 1955). En kompletterande undersökning gjordes 1945 av 
Nils Niklasson (Niklasson i Alin 1955). Den andra platsen är Huseby Klev i 
Morlanda socken. Den hittades vid ett vägbygge 1993—94 och undersöktes 
delvis. En stor del av den meterstora skalanhopningen togs in som prepa
rat för senare utgrävning. Den omgivande boplatsytan grävdes ut och ett 
stort benmaterial hittades. En preliminär osteologisk analys har gjorts och 
föreligger i form av en databas (Jonsson, opublicerad) med uppgifter om 
vilka arter som förekommer i de respektive fyndenheterna.

Den fjärde skalanhopningen föreligger i form av arkivuppgifter i Göte
borgs stadsmuseum. Den låg i Sötorp i Bro socken och är inte närmare da
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terad, men innehöll ostron och slipade trindyxor och bör således vara från 
senare delen av Atlantikum. Platsen registrerades 1929 och Alin grävde ett 
schakt där 1944. Möddingen innehöll inga ben och endast sparsamt med 
artefakter. I ett kulturlager två meter norr om möddingen hittades rester av 
ett människoskelett som inte låg i primärt läge (Alin 1955).

En mesolitisk lokal utan skal men med bevarade obrända djurben hit
tades 1993 vid Karlstorp i Lyse socken (Backman 1993). Den undersöktes 
delvis vid Göteborgs universitets seminariegrävning 1994 (Arnellmed Hera 
1994). Benen har undersökts av Leif Jonsson och en förteckning över på
träffade djurarter redovisas i seminarierapporten.

Mellanneolitiska möddingar
Av de mellanneolitiska kökkenmöddingarna ligger Ånneröd i Skee socken 
längst norrut. Den hittades 1905 av Otto Lrödin och Gustav Hallström 
vid deras inventering av stenålderslämningar i norra Bohuslän. De grävde 
vid detta tillfälle fyra kvadratmeter av möddingen och ytterligare två ru
tor följande år. Det rikliga benmaterialet undersöktes av Ludvig Hedell 
på Statens Historiska Museum i Stockholm. Handskrivna rapporter från 
Hedell (i Antikvarisk Topografiska Arkivet) sändes till Oscar Almgren. En 
sammanfattning av undersökningen år 1905 publicerades av Frödin (1906), 
medan undersökningen från följande år inte publicerades. 1977/78 gjorde 
Riksantikvarieämbetet och Bohusläns Museum en schaktkontroll på plat
sen varvid det konstaterades att delar av möddingen fortfarande fanns kvar. 
Schaktkontrollen följdes upp med en provgrävning för att fastställa omfatt
ningen av den kvarvarande möddingen (Jonsäter 1995).

Vid mitt arbete med djurbenen från Änneröd har jag tagit fram allt be
varat arkivmaterial från Frödins och Hallströms undersökningar och ställt 
samman planer och profiler och försökt relatera dessa till läget av de senare 
undersökningarna. Gustaf Hallström påbörjade en rapport över siń och 
Frödins utgrävning (Hallström 1906). Han redogjorde noga för omstän
digheterna kring upptäckten av möddingen och hur de gick tillväga vid 
utgrävningen. Hallström noterade att fiskbenen ibland låg i rader, som han 
uppfattade som delar av intakta ryggrader. Han bedömde möddingens till
komst som en serie separata deponeringar. På profilerna noterades ett rött 
lager direkt under skalförekomsterna. Detta lager påträffades senare av Lars-
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Erik Hammar och Mats Jonsäter vid schakmingsövervakningen 1978 och det 
betecknas som skarpt tegelrött av Hammar. Varken år 1905 eller 1978 tolkar 
man detta röda lager som något som skapats av människor. Idag framstår det 
röda lagret, som endast fanns under och i anslutning till själva möddingen, 
som ett rödockralager avsiktligt spritt på marken där skal och ben skulle de
poneras. Hallström höll det för troligt, att man hade täckt över möddingen 
med ett lager av stenar och jord när deponeringarna avslutats.

Det är värt att notera att Frödin och Hallström var extremt noggranna 
när de undersökte möddingen i Anneröd. Under sammanlagt mer än en 
månads tid grävde de bara knappt sex kvadratmeter. De arbetade med ”spet
sen av pennkniven” och friläde områden med ben för att se hur benen låg 
i förhållande till varandra. De såg att fiskkotor bildade rader, som man tol
kade som delar av hophörande ryggrader. Många ben och andra fynd mät
tes in tredimensionellt och alla sektioner i alla rutor ritades. Tyvärr saknas 
idag delar av dokumentationsmaterialet (ATA).

Den andra neolitiska kökkenmöddingen var den största av alla kända 
boplatser av det här slaget. Den låg på gården Rörvik vid Hamburgsund 
i Kville socken och hittades vid grustäkt 1934. Utgrävningar gjordes av 
Göteborgs Arkeologiska Museum från 1934 till 1939, de två första åren av 
Sverker Jansson och de följande åren av Åke Fredsjö.

Efter den inledande undersökningen överlämnade arkeologen Sverker 
Janson benfynden till Göteborgs Naturhistoriska Museum, där konservatorn 
Paul Henrici identifierade ett urval av benen. Resultaten publicerades 1936 
i anslutning till Janssons artikel om utgrävningsresul taten i Göteborgs och 
Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift. Henricis analys omfattade inte 
alla arter i de fyndenheter han undersökte, eftersom han inte hade tillgång 
till behövligt jämförelsematerial. De följande årens undersökningar (1937 
och 1939) under ledning av Åke Fredsjö redovisades av Johan Alin (1955). 
De gav ett omfattande benmaterial, där främst en del fågelben identifie
rades av Henrici, men några analysresultat publicerades inte. År 1970 gick 
Johannes Lepiksaar vid Göteborgs Naturhistoriska Museum genom delar 
av materialet för att få en uppfattning om förekommande arter som ett led 
i en faunahistorisk utredning. En uppräkning av nytillkomna arter från 
denna undersökning gjordes av Lili Kaelas (1973) i en uppsats från sympo
siet Bonde — veidemann, bofast — ikke bofast i nordisk forhistorie. Liii Kaelas
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bad då Lepiksaar att göra en förnyad analys av fiskbenen för att se om man 
kunde avgöra vid vilken säsong man varit på platsen.

Drygt en halv mil söder om Anneröd hittades år 1948 på gården Dafter 
en boplats med flera mellanneolitiska kökkenmöddingar, som skadats vid 
grustäkt. Delar av dessa undersöktes samma och följande år av Äke Fredsjö 
(1963). Han lämnade benfynden till Johannes Lepiksaar för analys och resul
taten redovisade Fredsjö (1963) i en artikel i Bohusläns Hembygdsförbunds 
Årsskrift:. Ett fynd av benrester från tre vitnosdelfiner hade lett arkeologerna 
tillplatsen. Delfinbenen, som legat i en grop i anslutning till skalanhop
ningen, tolkades då som ett naturligt deponerat material som var äldre än 
själva möddingen. Senare har de daterats till samma tid som möddingen 
(egen undersökning).

Den fjärde mellanneolitiska kökkenmöddingen i Bohuslän och Sverige är 
den nyfunna Sandhem i Skee socken (Hernek, Jonsson & Streiffert 2004). 
Möddingen påträffades vid en arkeologisk utredning inför omläggning av 
en del av järnvägen Bohusbanan år 2003. En diskussion kring fyndplatsen 
finns i Robert Herneks artikel i denna utgåva och analysen av benmateria
let presenteras nedan.

Från västkusten är fyra neolitiska kustboplatser med obrända djurben 
kända. Vid Gröninge norr om Kungsbacka gjordes ett mindre fynd av 
djurben i en grop. Speciellt för detta fynd är de många kotorna av tonfisk 
(egen undersökning). Från Hakeröd i Kville socken finns ett litet, omlagrat 
bematerial med bland annat tonfisk och vitnosdelfin, men även nötkreatur 
(Jonsson 2002). Från Pilane (opublicerat) på Tjörn finns ett litet benmate
rial med bland annat säl och i Värö i Halland, på en plats som kallas Olas, 
hittades bland annat, ben av fisk, nöt, bäver och garfågel i ett omlagrat 
strandsediment (egen undersökning).

Brända ben finns från den gropkeramiska boplatsen Hasslingehult i 
Göteborg (Ekman 1973). Där hittades bland annat grönlandssäl, svin, kron
hjort och torsk.

Rapportering
De arkeologiska resultaten från de äldre undersökningarna är bristfälligt 
redovisade i rapporter eller artiklar. Den mest omfattande möddingen, 
Rörvik, saknar fullständig sammanställning av planer, profiler, beskriv
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ningar och fyndförteckning. Övergripande karaktäristik av platsen finns 
i Alins Förteckning över Stenåldersboplatser i Norra Bohuslän (1955) och 
Stenåldersforskningen i Bohuslän (1953). Dafter är bara beskriven i Fredsjös 
ovan nämnda artikel.

Förutom de arkeologiska analyserna av kökkenmöddingarna föreligger 
några kvartärzoologiska arbeten, som utnyttjat de identifierade djurbens- 
fynden. Bland dessa kan nämnas Adolf Pira (1909), som tog upp svinfynd 
från Änneröd och Sven Ekman (1922), som omnämnde flera av djurarterna 
i samma boplats. Kronhjortsfynd från Rörvik nämndes av Orvar Nybelin 
(1943) och Ingemar Åhlén (1965). I en uppsats om långa och långafiske ci
terade Nybelin (1950) fynd från Rottjärnslid, Dafter och Rörvik. Säl- och 
valfynd från bohuslänska kökkenmöddingar har använts i faunahistoriska 
översikter av Lepiksaar (1964,1966,1983,1986) och Fredén (1975). Fynd av 
garfågel har citerats av Anne Karin Hufthammer (1982). Stormfågelfynd har 
behandlats av Lepiksaar (1950, 1959). Fiskfynd i Anneröd och Rörvik har 
använts av Jonsson (opublicerat) för undersökning av fiskemetoder under 
neolitisk tid. Fågelfynd från samtliga lokaler ingår i en översikt av kust- och 
havsfågelfaunans utveckling på svenska västkusten efter istiden (Jonsson 
1995). (En modern översikt av den svenska havsfiskfaunan kan fås i Havsfisk 
och fiske i Nordvästeuropa av Bent Muus med flera (1999).)

Nya undersökningar
På senare tid har danska arkeologer i samarbete med arkeozoologer gjort 
nya undersökningar på flera av de klassiska danska kökkenmöddingarna 
(Andersen 2001, Andersen & Johansen 1987, Bødker Enghoff 1987). En ny 
erfarenhet är att möddingarna har tydliga strukturer, som man kan tolka 
som enskilda depositioner. Denna tolkning har som sagt även Frödin och 
FFallström gjort. Liknande iakttagelser har gjorts vid undersökningar av 
möddingar på andra håll i Europa, Nordamerika och Japan.
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Djurbenen från den mellanneolitiska kökkenmöddingen 
vid Sandhem i Skee socken, Bohuslän

Arkeologisk undersökning 2003
Kökkenmöddingen vid Sandhem i Skee är den fjärde och senast upptäckta 
mellanneolitiska kökkenmöddingen i Bohuslän. Djurbenen är relativt väl- 
bevarade tack vare förekomsten av skal från ostron, hjärtmusslor, snäckor 
och havstulpaner. Även kulturlagrets höga fosfathalt har bidragit till den 
gynnsamma bevaringsmiljön. I det följande behandlas bara benresterna.

Tabell 1. Benmaterialet från Sandhem,
Skee socken

Art Antal

Fisk

Sill 4

Skarpsill? 1
Ål 25

Öring/lax 12
Torsk 151

Sej/lyrtorsk 8
Vitling 1
Kolja 7

Långa 3

Torskfisk 182

Horngädda 10
Oxögonfisk 300

Berggylta 89

Makrill 115

Tonfisk 18

Plattfisk 2
Fisk 33

Däggdjur

Svin 6 (+ 1 fragment 
som använts för 
,',C-datering)

Rådjur 3

Kronhjort 1
Säl 8
Hund/räv 1

Utter 4

Vildkatt 1
Vitnosdelfin 8
Ekorre 2
Vattensork 7

Åkersork 3

Däggdjur 269

Fågel

Smålom 1
Gråtrut? 1
Sillgrissla 1
Alkor 7

Fåglar 15

Artefakter

Artefakter 4 fragment plus 
delar av hornhacka 
och fiskkrok
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Musslor och snäckor som tillvaratogs vid utgrävningen har ännu inte stude
rats i detalj. För en detaljerad redogörelse av djurbenen i Sandhem hänvisas 
till rapporten (Hernekmed flera 2004).

Sammanlagt 1299 benfragment, inklusive benartefakter, har undersökts. 
Av dessa har 978 identifierats till art eller djurgrupp. Huvuddelen av benma
terialet är obränt. Antalet fragment per taxon (art, släkte, familj eller annan 
taxonomisk grupp) framgår av nedanstående förteckning.

Av förteckningen framgår det tydligt att fisk dominerar fyndmaterialet. 
Bland däggdjuren finns inga helt klara belägg för husdjur. En tand kan möj
ligen komma från hund. Svinbenen är få och inget av dem har karaktärer, 
som indikerar deras status som vilda eller tama djur. Fåglarna är sparsamt 
förekommande och enbart havslevande arter har identifierats.

Kommentarer till identifierade djurarter

Fisk
Sill är bara funnen i två fyndenheter och det beror på att finmaskiga såll 
inte användes i fält. Jordprover från möddingen har ännu inte undersökts 
i efterhand. Erfarenheter från andra undersökningar av kulturlager med 
bevarade fiskben visar att sillben ofta är välbevarade men att de inte hittas, 
om man inte använder såll med finare maskor än fyra mm. Antingen bör 
man vattensålla eller låta jorden torka och därefter sållas.

Ett förmodat fynd av skarpsill kan noteras. Arten har inte hittats i tidi
gare undersökta neolitiska möddingar, kanske beroende på bristande finsåll- 
ningar även där. Ett fynd har tidigare gjorts på den mesolitiska boplatsen 
Dammen i Bro socken, Bohuslän.

Representationen av ål är i jämförelse med andra möddingar stark med 
25 fragment. Både ben från huvudet och olika delar av ryggraden har hit
tats. Såväl brända som obrända fragment förekommer.

Kotor av laxfiskar av ett halvt till ett kilos storlek är också relativt frek- 
venta. Här finns flera kotor, som visar tecken på att de tuggats (komprime
rade från sidorna). Sannolikt är det fråga om havsöring, men det kan vara 
svårt eller omöjligt att skilja öring och lax på så här små kotor.

Torsk har hittats i nästan alla prover. Ben från alla delar av fiskkroppen 
förekommer. Enstaka otoliter (balansstenar av kalciumkarbonat från fiskens
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inneröra) har också bevarats. Torskarnas storlek är oftast under 60 cm och 
många är under 25 cm. Det är troligt att de flesta av de oidentifierade torsk- 
fiskresterna kommer från torsk. Mest rör det sig om kaudala kotor (från 
stjärtdelen), där det är svårt att särskilja torsk från sej. Kaudala kotor av kolja 
är lätta att identifiera och det samma gäller i hög grad vitling och långa.

Kolja som mest förekommer på djupare vatten är svagt representerad 
och det hänger sannolikt samman med möddingens läge i det inre av den 
dåtida skärgården med relativt ringa vattendjup. Koljans skelett har flera 
ben som hos medelstora och större individer kraftigt förtjockas och därför 
bevaras bättre och hittas lättare än andra fiskben. Kolja kan av den anled
ningen lätt bli överrepresenterad i förhållande till exempelvis torsk. På den 
här platsen bör därför kolja haft liten roll i fisket.

Gråsej och lyrtorsk är ofta svåra att skilja åt på kotor och det är möjligt 
att båda arterna kan förekomma. Vitling har kunnat beläggas i ett fall.

Även långan lever i huvudsak på djupare vatten och den har här bara 
hittats i två prov. Båda fynden är av mindre exemplar.

Av horngädda föreligger mest kotor, men en överkäksdel visar att även 
huvuden kan ha deponerats i möddingen.

Oxögonfisken är vid sidan av torsk den vanligaste fisken i det under
sökta materialet. Denna sydfiskart har tidigare identifierats i möddingarna 
från Änneröd, Dafter och Rörvik. I Ånneröd var oxögonfisken också en 
av de vanligaste fiskarterna. I Rörvik och Dafter förekom enstaka fynd. 
Finsållning av jord från Ånneröd har gett många fynd av kotor från cirka 
10 cm stora, halvårsgamla individer. Även fiskar av uppskattningsvis 1,5 år 
och 2,5 år kunde beläggas. Detta förhållande visar att oxögonfisken vid 
tiden för möddingens anläggande var etablerad med lekande bestånd i 
Skagcrrak/Nordsjön (Jonsson 2006). Idag leker oxögonfisken inte norr om 
Biscaya och pelagiska yngel har inte rapporterats från Nordsjön. De minsta 
kotorna av oxögonfisk i Sandhem motsvarar cirka 2,5 år gamla individer, 
men mindre individer har troligen funnits även här. Framtida genomgång 
av jordprover får avgöra detta.

Lokalerna i både Ånneröd och Sandhem var belägna i det inre av dåti
dens skärgård och det kan ha bidragit till att oxögonfisk kunnat tas i relativt 
stora mängder. Bara enstaka ben från huvudet har påträffats, vilket också

Djurbenen från Sandhem 241



Fig. 2. Oxögonfisk.

tycks ha varit fallet i Änneröd. Det kan tyda på att huvudena inte depone
rats i högre grad i möddingen.

Även makrill är starkt representerad bland fiskfynden. Endast ryggkotor 
har påträffats, men det kan i makrillens fall bero på att kraniebenen hos 
makrill har sämre hållfasthet än till exempel, hos oxögonfisken.

Tonfisk har hittats i flera prov. Fynden består av kotor och delar av bröst- 
och ryggfenor. Benens storlek motsvarar drygt meterstora fiskar, vilket också 
är den storlek som hittats på de andra möddinglokalerna.

Representationen av berggylta i Sandhem är starkare än på andra lokaler. 
Ben från huvudet är lika väl representerade som ryggraden. Även fentaggar 
och revben har hittats. Bland ben, som förts till berggylta, kan möjligen 
enstaka ben av blågylta dölja sig, men det är mindre troligt.

Plattfisk är bara funna i två fall. Identifiering till art har inte varit möjligt. 
Alternativen är rödspotta, sandskädda och skrubbskädda.

Fågel
Fågelresterna är få och bara tre arter har identifierats. Liksom på de andra 
lokalerna är det i huvudsak fråga om havsfåglar. Flär finns ett ben av små
lom respektive trut. Trutar och måsar är svåra att identifiera till art och det 
ben som hittats här kan höra till grå- eller silltrut. Även alkor är svåra att 
särskilja i de flesta skelettelementen. Här finns bara brända och fragmen- 
terade rester vilket försvårar identifieringen. Ett fragment av framkanten
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av ett bröstben kan identifieras till sillgrissla, medan resten av fragmenten 
storleksmässigt kan vara av antingen sillgrissla eller tordmule.

Däggdjur
De flesta däggdjursbenen är kraftigt fragmenterade vilket gör att identifie- 
ringsgraden blivit lägre i denna grupp. Resterna av vattensork och åkersork 
kan vara lämningar efter djur som inkorporerats i möddingen efter dess 
tillkomst.

Av svin fanns sju fynd, varav ett ben använts vid ,4C-dateringen. Fynden 
innehåller inga fragment som kan användas för att bedöma svinens status 
som vilda eller domesticerade. Den låga andelen av husdjur i de neolitiska 
kökkenmöddingarna kan vara ett indicium på att det rör sig om vildsvin, 
men andelen får och nöt i andra undersökta möddingar är lika låg som 
svinandelen och därför kan svinen lika gärna vara domesticerade. Det kan 
inte uteslutas att båda typerna av svin förekommit.

En premolar från ett hunddjur kan möjligen komma från en tamhund, 
men räv kan inte uteslutas. Hundar förekommer sparsamt i andra möd
dingar.

Rådjur och kronhjort finns representerade med ben från extremiteter. 
En så kallad hornhacka, som bara granskats i fält, kan ha varit tillverkad 
av älghorn. Liknande hackor i älghorn finns bland fynden från Rörvik och 
Dafter.

Av utter finns en nästan komplett underkäke där kronorna på hörn- och 
framtänder fragmenterats innan benen deponerats i möddingen. Övriga ben 
kommer från fram- och bakben.

Vildkatt är ovanlig i tidigare undersökta möddingar, men här har ett 
svartbränt mellanhandsben hittats.

Två fynd av ekorre bör vara av djur som hör till den primära depone
ringen i möddingen.

Sälbenen är hårt fragmenterade eller brända. Då flera arter (knubbsäl, 
gråsäl, vikare och grönlandssäl) förekom på västkusten under den tiden och 
det är svårt att skilja dem åt i fragmenterade material, har inget av frag
menten från Sandhem gått att identifiera. Från tidigare undersökta lokaler 
är grönlandssälen den vanligaste arten. Grönlandssälen tycks ha invandrat
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från Ishavet till Sydskandinavien kring tiden för övergången från Atlanticum 
till Subboreal. Därvid har de stannat kvar i södra Östersjön och bildat ett 
lokalt bestånd, som växte till sig så att grönlandssälen blev dominerande 
art där. Förekomsten på Västkusten under neolitisk tid har sannolikt i hu
vudsak varit individer från Östersjön, som under höst/vinter drog västerut 
på födovandringar.

Vitnosdelfin förekommer i flera prover. Sannolikt representerar fynden 
mer än en individ. Även i Änneröd, Rörvik, Hakeröd och Dafter finns 
fynd av vitnosdelfin och de indikerat en fiskrik havsmiljö. Fynden i Dafter 
representerar en särskild deponering (”begravning”?) av ben från minst tre 
delfiner i en grop.

Både Sandhem och Änneröd har lägre andel fågel- och sälrester än 
Rörvik. Möjligen återspeglar detta platsernas topografiska läge på samma 
sätt som fiskfaunan.

Diskussion

Fynden av de klart avgränsade åldersgrupperna av 0,5,1,5 och 2,5 år gamla 
oxögonfiskar (den senare i Sandhem och alla tre i Änneröd) visar att de fis
kats sent på hösten och in på början av vintern. Samma fångstsäsong indi- 
keras av tonfiskarnas storleksfördelning. Den generellt starka dominansen 
av alkor och tretåiga måsar bland fågelfynden pekar också på sen höst/ti
dig vinter som trolig fångsttid. Det gäller även grönlandssälen som under 
höst/vinter i stora mängder gjorde födovandringar från Östersjön ut till 
Västkusten. Möddingarnas musselskal har ännu inte specialstuderats med 
avseende på fångstperiod, men denna bör gå att fastställa relativt noggrannt 
om den inträffade under den varmare delen av året då musslorna växte till 
i storlek. Vintertid hade musslorna ingen tillväxt. Fisk och musslor kan ha 
fångats under olika delar av året.

Arkeologiska observationer i Änneröd, Dafter och Rörvik iqdikerar 
klart att dessa platser inte var profana avskrädesplatser. Anläggandet av 
möddingen i Änneröd hade inletts med att marken rensats ren och färgats 
med rödockra. Vid Dafter begravdes delar av tre vitnosdelfiner i en särskild 
grop. En parallell finns i Sydnorge på fyndplatsen vid Auve där hela tum- 
lare låg begravda under kulturlagret (Eva Schaller-Ährberg, muntligen). Vid
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Rörvik anlades möddingen kring ett meterstort nackben av en nordkaparval 
(egen undersökning). I både Dafter och Rörvik finns delar av människo- 
och hundskelett (egen undersökning). I Rörvik finns flera depositioner av 
tandpärlor och redskap, hela och funktionella fiskkrokar är till exempel inte 
ovanliga (egen undersökning).

Hallström och Frödin uppgav att fiskkotor låg i rader som de tolkade 
som sammanhängande kotrader. Mina egna iaktagelser av utbredningen 
av olika arters ben i Rörvik antyder att många djurindivider även här legat 
mer eller mindre samlat på begränsade ytor. Djurlämningarna har på något 
sätt blivit skyddade och övertäckta innan de hunnit spridas ut av asätande 
djur eller genom att djur och människor trampat runt och rubbat dem. 
Från Frödins och Hallströms undersökning av Anneröd visar sektionsrit- 
ningarna att ben- och molluskförande lager alternerar med sandlager. En 
tolkning är att enskilda depositioner av djur/djurrester avslutats genom att 
de täckts över.

Även i Sandhem var det uppenbart att fyndmaterialet fördelade sig så att 
säga fläckvis och att ben och skal låg i diskreta depositioner. Brända rester av 
sillgrissla tillsammans med obestämda brända ben av alkfågel i en provruta 
kan mycket väl komma från en och samma individ som deponerats vid ett 
enda tillfälle. Förekomsten av brända ben är i sig en indikation på att man 
använde möddingen som en speciell plats för deponering av djur, benen har 
flyttats från en eldstad till en plats där de skulle ligga ostörda.

Framtida undersökningar av möddingar bör göras på ett sätt som säk
rar dokumentationen av deras tillkomsthistoria. Med tanke på att djurben 
och molluskskal utgör de största fyndkategorierna, måste själva utgräv
ningen utföras med osteologisk expertis på plats. Friläggning av ben- och 
skalkomplex i kulturlagren ska göras på sådant sätt, att de kan identifieras 
och bedömas redan i fält. Då kan man avgöra om de utgör separata depo
sitioner och hur dessa i så fall skall avgränsas. Komplex av ben som härrör 
från anatomiskt hophörande delar av olika djur måste kunna observeras i 
fält. Höger- respektive vänstersidiga musselskal som kommer från samma 
depositionstillfälle bör kunna paras samman till musselindivider. Deras 
spridningsbild kan ge en uppfattning om var den då aktuella markytan låg 
och över hur stor yta en och samma deposition är utbredd.

Djurbenen från Sandhem 245



En annan fråga som inte prövats vid hittillsvarande undersökningar är hu
ruvida den här typen av platser skyddats av någon form av hinder, som hål
lit hundar, tamsvin eller vilda asätare borta från lockande ben-/djurrester 
och skaldjur. Vid de utgrävningar, man gjort i möddingar, har man sällan 
utsträckt grävandet särskilt långt utanför de fyndrika områdena. Kanske är 
detta ett skäl till att man aldrig funnit några spår av konstruktioner, som 
omgivit möddingarna. Groparna med djurben och andra artefakter, som 
påträffats inom så kallade palissadanläggningar (till exempel vid Citytunnel
projektet i Malmö) skulle kanske kunna vara ett slags parallell till mödding
ar. I båda fallen har människor med avsikt lagt rester av djur (och ibland 
människor) på speciellt utformade platser, där de legat mer eller mindre 
skyddade och dolda. Arbetet man nedlagt på de här typerna av anläggningar 
motiveras inte av någon rationalitet i fråga om avfallshantering.

För att komma längre i vår kunskap om de förhistoriska möddingarna 
behöver vi göra nya och väl genomtänkta undersökningar. Idag känner vi 
bara till två platser med bevarade delar av skalförande möddingar från yngre 
stenålder på västkusten, Ånneröd och Sandhem. Av dem är Ånneröd direkt 
hotad av försurning då en stor tall idag växer mitt i anläggningen. Bortsett 
från de begränsade materialen från Frödins och Hallströms undersökning 
och stickproven från 1978 och 1981 i Ånneröd och förundersökningen i 
Sandhem, har vi inga undersökningar med noggrannare stratigrafisk doku
mentation. Det har gått 40-60 år mellan varje nyfynd av en kökkenmöd- 
ding och vi saknar en modernt genomförd undersökning av större format. 
Idag finns kompetens och medvetenhet hos arkeologer i regionen för att 
gräva möddingar på kontextuellt vis och det finns osteologisk expertis med 
erfarenhet av analys av djuren man kommer att finna. Denna analys måste 
då bli en del av fältdokumentationen. Därför är det angeläget att platser 
som Ånneröd och Sandhem undersöks ytterligare, så att vi får tillgång till 
material som fyller kraven för moderna teoretiska och analytiska metoder 
(inklusive naturvetenskapliga aspekter). <
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Den här skriften presenterar vetenskapliga resultat av de arkeo
logiska undersökningarna längs sträckan Värmlandsbro-Hogdal 
av E6 i Bohuslän. En sträcka, som denna, är inget vetenskapligt 
tema och vi bestämmer heller inte exakt vad, som kommer fram 
vid undersökningarna även om vi har viss förkunskap om det. Det 
ligger i uppdragsarkeologins villkor att ta hand om och vetenskap
ligt bearbeta det vi träffar på vare sig det är känt innan eller över
raskningar. Det kan ibland bli väldigt disparata kunskapsfragment. 
Här har vi dock haft möjligheten och turen att kunna samlas kring 
de två temana kokgropar och gropkeramisk kultur, utifrån de un
dersökningar vi gjorde och de resultat vi fick. De sex artiklarna i 
denna bok är var och en bitar i kunskapspusslet i respektive tema. 
Det är en samling av många människors tankar, vilket alltid ger en 
bredare och mer mångfacetterad kunskap. Här finns således ingen 
sammanfattande syntes eller några slutgiltiga svar, utan bara nya 
inlägg i diskussionen. Det är också så vi ser vetenskapen och kun
skapsuppbyggnaden - en ständigt pågående process, där små bitar 
av ny kunskap läggs till och föråldrade tas bort. Vi lär aldrig nå 
fram till en fullständig kunskap, men vi utvecklar ständigt bilden 
av förhistoriska samhällen. - ______
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