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TJ •• 1 De synteser som presenteras i ”Regionalt och interregionalt,
rU/ \Jl CL Skrifter 23”, ska ses som en av utgångspunkterna för den här 
artikelsamlingen. När den kom från trycket kunde vi konstatera att nu fanns det 
sammanfattande synteser för samtliga delar av stenåldern och att det var dags att 
göra djupdykningar med mer specialiserade inriktningar. ”Neolitiska nedslag - 
arkeologiska uppslag” ger exempel på sådana djupdykningar. Ett par av artik
larna speglar också diskussionen på Bo02, UV's möte om stenåldersboplatser i 
Linköping 2002, omkring boplatser med mycket fynd men inga konstruktioner 
kontra boplatser med intressanta huslämningar men i stort sett inga fynd alls.

Samtliga artiklar har sin grund i stenåldersundersökningar gjorda under de se
naste tiotalet år. Den kronologiska ramen är tidig- och mellanneolitikum, bland 
annat för att intressanta material som berör dessa perioder pockade på att presen
teras. Att senneolitikum kom att uteslutas beror på att den perioden i mångt och 
mycket bör ses i sammanhang med den tidiga bronsåldern. ”Neolitiska nedslag - 
arkeologiska uppslag” var tänkt att vara överregional så till vida att den geogra
fiska avgränsningen skulle sträcka från västkust till ostkust. Nu kom de artiklar 
som till slut var aktuella att ha en klar slagsida åt öster. Det öst-västliga perspekti
vet, som skulle bidra till att överbrygga anståndet mellan universitetsregionerna,



får vänta till en annan gång. De studier som presenteras här är mer avgränsade 
geografiskt, men är för dens skull inte av begränsat intresse.

Artiklarna behandlar boplatser, bosättingsmönster, samhälle och föremålens för
måga att förmedla vardagliga och exceptionella aspekter på livet. Artiklarna om 
Skogsmossen och om boplatserna kring Mosjön har sin inriktning mot de religösa 
delarna av de neolitiska livet. Gunlög Graner behandlar offer på land och i vatten 
på en boplats medan Leif Karlenby sätter in bosättningsmönstret i en världsbild som 
betonar religösa aspekter. Artikeln om de östgötska boplatserna behandlar boplat
ser av samma karaktär som de kring Mosjön men ur ett mer handfast perspektiv. 
Tom Carlsson vill öka vår förståelse för de fyndlösa boplatserna och den stora va
riationen i bosättningsmönstret. Jag själv har ett mer fyndfixerat perspektiv i mina 
artiklar om neolitiska slagplatser och om den gropkeramiska boplatsen Gärdsel- 
bäcken. I den ena presenterar jag två slagplatser för kvarts och försöker förstå dem. 
I den andra diskuterar jag boplatsen och försöker klura ut hur en bostad skulle 
kunna få plats bland alla fynden. Slutligen gör Gunlög Graner och Åsa M. Larsson 
en grundlig genomgång av ett begrepp inom neolitikumforskningen som varit aktu
ell de senaste tio åren. De redogör för den så kallade tredje gruppen och hur den kan 
ses i samband med kultursammansmältningen i slutet av mellanneolitikum.

Jenny Holm
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GUNLOG GRANER

Skogsmossens 
rituella rum

OM OFFER PÅ EN TIDIGNEOLITISK BOPLATS

Under tidigneolitikum var ett av flera sätt att komma i kontakt med högre makter 
att lägga ned offergåvor i vattendrag. I Danmark har många tidigneolitiska offer
platser i före detta våtmarker hittats genom åren, framför allt i samband med 
krigsårens torvtäkter. I Sverige har färre stora offerplatser hittats. Däremot finns 
många fynd efter enstaka nedläggelser i våtmarker. Med anledning av ett järnvägs
bygge mellan Örebro och Stockholm upptäcktes och undersöktes åren 1995 och 
1997 en tidigneolitisk trattbägarboplats vid gården Skogsmossen i det höglänta 
skogsområdet Käglan mellan Örebro och Arboga. Där fanns, som på många an
dra boplatser, härdar, stolphål, slagplatser samt spåren av ett hus. Men tjugofem 
meter öster om huset låg också ett litet kärr. Vid närmare undersökning visade sig 
kärrets vattenspegel dölja rester efter otaliga offernedläggelser. Det rörde sig om 
rikt dekorerade lerkrukor, yxor, malstenar, kvartskärnor och andra föremål som 
alla kan dateras till tidigneolitikum. Ett lager sten och rester av en träplattform 
fanns också (Hallgren m.fl. 1997).

14C-dateringar av fastbränt organiskt material på krukskärvor från kärret visar 
på offernedläggelser mellan åren 3780 och 3340 f.Kr. (kal.18) (Hallgren &c Poss- 
nert 1997). Kärret har alltså varit en viktig offerplats för uppskattningsvis minst 
fjorton generationer under en period på cirka 450 år. En viss periodisering i offer- 
nedläggelserna antyds möjligen av koldateringarna. Det betyder att även om inte 
alla generationer har nyttjat platsen och kärret så måste ändå kunskapen om plat
sens religiösa dignitet ha bevarats i gruppens medvetande och ha traderats vidare 
till kommande generationer. Kärret vid Skogsmossen var alltså en helig plats, ett 
rituellt rum, för ett stort antal människor i trattbägarsamhällets norra utkant.

Går det att säga något mer om hur detta ”rum” har fungerat och upplevts? Vad 
ville man med sina offer och hur gick man till väga? Alla försök att närma sig



SKOGSMOSSENS RITUELLA RUM

Fig 1. Platsen för den tidigneolitiska bo- och offerplatsen Skogsmossen i Fellingsbro socken, i skogsom
rådet Käglan i nordöstra Närke, på gränsen mellan Närke och Västmanland. Under tidigneolitikum låg 
Skogsmossen någon kilometer från havet på sydsidan av en stor halvö. Numera susar snabbtågen rakt 
igenom platsen.

förhistorisk religion genom arkeologiska fynd och fyndomständigheter försvåras 
av att föremålen befinner sig i ett sammanhang där de i första hand har förmedlat 
ett budskap. Föremålens funktionella aspekter har inte varit det primära, utan 
istället de föreställningar som knutits till dem. De flesta symboler ändrar betydelse 
med det sammanhang de fungerar i och det råder knappast något enkelt förhål
lande mellan det materiella uttrycket å ena sidan och det föreställningsmässiga 
innehållet å den andra (jämför t.ex. Schjødt 1989:25). De nedlagda föremålen har 
alltså i första hand varit en del av de handlingar och det symbolspråk som man
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SKOGSMOSSENS RITUELLA RUM

talade till makterna genom. Laddade med innebörd har de sänts iväg genom 
kärrets vatten för att förmedla vad man ville ha framfört. När vi så gräver upp 
dem 6000 år senare är föremålen stumma eftersom vi inte är förtrogna med sän
darnas symbolspråk. Föremålen har på så sätt blivit idémässigt urladdade, men 
kontexten de befinner sig i kan ändå i någon mån bli en nyckel till förståelse. 
Ytterligare en aspekt är att offren i kärret inte heller bara kan ses som en spegling 
av trattbägarsamhällets religiösa föreställningsvärld. Vi har dessutom med all san
nolikhet dykt ned i en forntida aktiv process där man igen och igen har skapat och 
påverkat sin tillvaro och bekräftat och format sin verklighet genom sina riter 
(Ffodder 1991).

Jag vill här ta upp några funderingar kring platsen Skogsmossen och de ritualer 
som har försiggått där. Artikeln baserar sig inte på några fördjupade material
studier utan är istället en sammanställning av funderingar jag haft kring fynden 
och fyndsammanhangen i kärret och dess omedelbara närhet, inordnade i en teo
retisk ram om offers beskaffenhet. Efter en kort översikt över tidigneolitiskt offer
skick följer teorier om de olika komponenter som allmänt kan sägas ingå i offer. 
Materialet från kärret på Skogsmossen sätts in och testas mot dessa. Utöver offer- 
nedläggelserna i kärret tas därefter även andra rituellt präglade lämningar på lo
kalen upp. Argument förs fram för att huset, ett område med yxdelar och mals- 
tenslöpare samt stenpackningar med resta pålar kan ses i ett sammanhang som 
ytterligare en rituell struktur vid sidan av offerkärret.

Tidigneolitiska offer
Rit är detsamma som ”helig handling” (Näsström 2002:217), medan ritual kan 
definieras som det medvetna och repetitiva sätt som riten utförs på. Det handlar 
om rent kroppsliga göranden såsom sång, dans, åkallan och andra symbolladdade 
eller reglerade handlingar som är kopplade till riten. Sociologiskt sett enar ritualen 
de individuella deltagarna och därmed också gruppen eller samhället (Lotz 1987: 
405). Offer innefattar ett stort system av riter och kan ha många olika funktioner, 
men kan sammanfattas som att en gåva presenteras för en högre makt. I alla reli
gioner där offer förekommer fäster man stor vikt vid att offret utförs på rätt sätt. 
Det är vanligt med föreställningen att riten kan få motsatt effekt om ritualen ut
förs felaktigt (Näsström 2002:247).

Offerseder under skandinaviskt tidigneolitikum har främst studerats med skån
ska och danska lämningar som utgångspunkt. Studierna ger inblickar i var, vad 
och i viss mån också hur man offrade. Offer förekommer på såväl boplatser som 
samlingsplatser och på mer utpräglade offerplatser. Rit och ritual har ingått i den 
tidigneolitiska samhällsstrukturen på ett mycket genomgripande sätt och har av
satt spår inom alla typer av lokaler.
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Både i Skåne och Danmark har det funnits en tradition av att offra speciellt ut
valda föremål i gropar som man grävt i marken. Groparna har ibland grävts på 
eller i nära anslutning till boplatser. I exempelvis Kristineberg, Oxie socken, 
Skåne, har man lagt ned lerkärl, skärande redskap, säregna stenar och brända 
djurben eller delar av brända djurkroppar i groparna (Rudebäck & Ödman 2000). 
Från Danmark finns fynd av gropar där ett eller flera kärl satts ned, ibland avsikt
ligt krossade (Ebbesen 1979). Traditionen verkar ha varit allmänt utbredd och kan 
identifieras också på mellansvenska lokaler. I Mellansverige företogs offer på bo
platserna i anslutning till husen. Skogsmossen är ett exempel, Tjugestatorp i När
ke är ett annat (Artursson otryckt). Liksom på samlingsplatserna har man offrat i 
rännor, i gropar i marken och i stenlagda fundament kring uppresta pålar. I dessa 
offer ingår vanligen en varierad blandning av olika föremål, till exempel flintyxa, 
flinttvärpil, flintavslag, kvartsavslag och brända ben. Exemplet är hämtat från en 
grop på Tjugestatorp (Artursson otryckt).

Offerskicket har inbegripit både enstaka och återkommande nedläggelser. De 
enstaka nedläggelserna är gjorda i gropar, under stenar och i våtmarker, medan de 
ackumulerade offren enbart förekommer i våtmarker. Våtmarkernas storlek varie
rar mellan 300 och 1000 kvadratmeter. Vissa platser har haft träkonstruktioner 
utbyggda i vattnet, men de flesta tycks inte ha haft det. I Skåne har utvecklingen 
gått från enstaka nedläggelser av främst yxor under tidigneolitikums första del, till 
ackumulerade offer på fasta offerplatser med stor variation i offerföremålens sam
mansättning i tidigneolitikums slutskede (Karsten 1994). De enstaka offren i våt
mark består oftast av en kruka som satts ut i vattnet eller i strandkanten eller av en 
eller flera yxor, ibland så överdimensionerade att de knappast kan ha varit prak
tiskt användbara utan måste ha tillverkats enkom för andra, rituella syften. En
staka offernedläggelser i våtmarker av krukor och yxor har förekommit även i 
Mellansverige, till exempel krukan vid Dalkarlstorp i Västmanland (Welinder 
1974) och yxorna vid sjön Tysslingen i Närke (Lindqvist 1912; 1963). Både i Dan
mark och i Sverige har det funnits en gemensam tradition för yxoffer i våtmarker. 
De yxor som lagts ned i vattnet, ensamma eller tillsammans enbart med andra 
yxor, är av den väldigt stora, överdimensionerade sorten. Yxorna som offrades på 
fasta offerplatser tillsammans med keramikkrukor och i anslutning till träkonst
ruktioner eller plattformar är däremot små eller medelstora. Många bär spår av 
användning och en del är fragmentariska (Becker 1948, Hallgren m.fl. otryckt).

I den kategori av offerplatser som kärret på Skogsmossen ansluter till, ackumu
lerade våtmarksoffer, förekommer ofta keramik, yxor, djur ben och människoben 
tillsammans. I Hindby offerkärr i Skåne bestod människobenen av fragment från 
kraniet och de långa rörbenen (Svensson 1993). Detsamma var fallet vid offer- 
nedläggelserna vid källsprånget i Saxtorp i Skåne - en för övrigt suggestiv miljö 
där rödfärgat järnhaltigt vatten sipprat fram över gulvit kalktuff i en ravin. De 
skånska offren av människoben skiljer sig från de danska där det är vanligare med
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Fig 2. Kärret under utgrävning. 1 bakgrunden syns den fyndrika södra sänkan när den fortfarande var 
outgrävd. Foto från norr av Åsa Larsson.

hela kranier, hela skelett eller delar av skelett (Nilsson & Nilsson 2003). I Dan
mark har både människo- och djurben påträffats märgspaltade och vittnar om 
kultiska måltider med inslag av kannibalism (Ebbesen 1993). Skånska och danska 
kontexter visar att kranier och rörben har haft speciell betydelse och cirkulerat i 
samhället för att slutligen deponeras på olika rituella sätt, bland annat i våtmarker 
(Nilsson 8c Nilsson 2003). Det har föreslagits att det kan röra sig om samman
hang där boplatser, gravar, samlingsplatser och våtmarker har fungerat som ”se
parata delar vid komplicerade begravningar, och/eller andra religiösa ritualer” 
(Nilsson 8c Nilsson 2003). På Skogsmossen hittades inga människoben, vare sig i 
samband med boplatsens olika rituellt färgade kontexter eller i kärret. Det kan tyda 
på att man haft andra sedvänjor i trattbägarkulturens nordligaste område. Men det 
kan också vara ett utslag av de dåliga bevarandeförhållanden för ben som rådde på 
platsen. Indikationerna på någon form av dödshus vid samlingsplatsen Fågel
backen i Västmanland visar, i samklang med gropar med brända människoben 
grupperade kring pålar på samma plats, på en hantering av de döda i flera steg även 
i Mellansverige (Apel m.fl. 1995). Ingenting kan alltså sägas om huruvida männis
kor eller människoben ingick i ritualerna vid skogsmossenkärret, men avsaknaden
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av människoben är på grund av de dåliga bevaringsförhållandena inget säkert 
belägg för att det inte förekom.

Även om keramik, yxor och ben är de vanligaste fyndkategorierna så har alla 
slags föremål använts i våtmarksoffren, inklusive avslagsmaterial av till exempel 
flinta och grönsten. Brännoffer där man bränt flintyxor och fragment av flintyxor 
förekommer. I Danmark är emellertid brännoffer ovanligt (Karsten 1994, Ebbesen 
1993).

Offerplatsen i kärret på Skogsmossen är den nordligast kända inom trattbägar- 
området och visar bland annat att människorna i trattbägarkulturens nordligaste 
utbredning delade väsentliga delar av trosföreställningar och riter med folk i Syd- 
skandinavien. Materialet är enbart från tidigneolitikum. Därefter bröts kontinui
teten och offren upphörde. På andra platser, till exempel i Hindby i Skåne (Svens
son 1993) har man däremot fortsatt att använda samma offerplats även under 
senare perioder.

Om vad som utmärker ett offer
På en mycket övergripande nivå finns en del religiösa uttryck och grundföreställ
ningar som förekommer i alla samhällen oberoende av kultur, religion och socialt 
sammanhang (Gräslund 1989:67). Till de grundföreställningar som är gemen
samma för alla samhällen hör att man har en uppfattning om sin plats i världen 
och kosmos och att man har föreställningar om hur detta kosmos fungerar. Till 
världsbilden kopplas nästan alltid religiösa föreställningar (Flannery & Marcus 
1996). Av olika skäl blir det för människor nödvändigt att ha kontakt med den, 
som vi ser det, övernaturliga världen i den eller de former den manifesterar sig 
inom den specifika kulturen. Det har inte handlat om en religiositet vid sidan av 
det dagliga livet utan har i allra högsta grad varit en praktisk realitet. Ett allmän
mänskligt religiöst uttryck i kommunikationen med det övernaturliga är offerriten 
och en del gemensamma föreställningar som är knutna till den. Jag kommer här 
till att börja med att teoretiskt gå igenom utmärkande drag hos just offer för att 
sedan diskutera offernedläggelserna i skogsmossenkärret utifrån den teoretiska 
ramen.

Offer kan ha en mängd olika funktioner och innefattar ibland intrikata system 
av riter. Vissa drag eller grundformer återkommer emellertid igen och igen till 
synes oberoende av tid och rum och kan därför sägas karaktärisera offer i allmän
het. Man kan räkna med att minst en av dessa grundformer finns med i någon 
variant i varje enskilt fall. Grundformerna kan sammanfattas som gåvan, försakel
sen, återupprepning av ett primitivt skede samt sakramentet (van Baaren 1964). 
Alla dessa grundformer kan egentligen betraktas som olika typer av gåvor, men 
den första grundformen är den allra tydligaste.
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Gåvan är ett sätt att skapa gemenskap mellan människa och gud och har den 
bakomliggande tanken att man ger något till guden för att på så sätt få något 
tillbaka. Istället för att se det som försök att muta gudarna är det snarare så att 
offret öppnar för en möjlighet till en ömsesidig kontakt, alltså även från andra 
hållet, från gudarna till människorna. Gåvor och gengåvor skapar band mellan de 
olika världarna på samma sätt som mellan givare och mottagare inom mänskliga 
gåvoekonomier. Gåvan kan bestå av att mat och/eller dryck delas mellan män
niska och gud. Gåvan kan också vara ett tackoffer och kan till exempel utföras så 
att guden får del av den första skörden, den förstfödda boskapen eller det första 
jaktbytet. Eller så kan gåvan vara avsedd som ett löfte om något när fara hotar, 
antingen för att få beskydd eller för att blidka gudens vrede. Mycket vanligt som 
gåvor är ett slaktat djur, frukt, vätska eller sädesprodukter. I så gott som alla reli
gioner är dödandet av en levande varelse det kraftfullaste offret, även bland reli
gioner som tar avstånd ifrån det eller genomför det i symbolisk form.

Försakelsen innebär att man genom offret avstår från något värdefullt med 
föreställningen om att själva avståendet har en positiv funktion.

Vid återupprepning av ett primitivt skeende hänvisar offret till fundamentala 
händelser i tidens början, som måste upprepas för att världen eller samhället ska 
bestå. Genom offret förnyas händelserna (till exempel skapandet) och i anslutning 
till detta iscensätts ibland händelserna genom kultdrama.

Sakramentet, slutligen, helgar symboliskt livet och jorden. Det kan till exempel 
utföras så att ett offerdjur, eller som i kristendomen bröd och vin, får spela gudens 
roll så att de som äter av det upptar gudomliga krafter (Näsström 2002, Ringgren 
1968, van Baaren 1964).

I varje offerakt ingår som mest sex komponenter:
1. Den som offrar
2. Offergåvan
3. Tid och plats för offret
4. Sättet att offra på
5. Mottagaren för offret
6. Anledningen till offret

Den som offrar är ofta en utsedd representant för en större eller mindre grupp 
människor. Vad man offrat är beroende av vad man i det aktuella samhället ansett 
vara det som kan användas i kommunikationen med gudarna. Globalt sett varie
rar det så mycket att man kan säga att allt är möjligt. Offret kan vara reguljärt, det 
vill säga att tiden för offret bestäms av det astronomiska året eller av växtsä
songen, eller extraordinärt, till exempel med anledning av hotande fara. Någon
stans mitt emellan reguljärt och extraordinärt hamnar offer i samband med fö
delse och död. Upprepade offer utförs vanligen på en plats som ses som helig
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medan det inte alltid är säkert att platser för enstaka offer har setts som heliga. 
Anledningen till offret och tidpunkten för när det företas är nära förbundna med 
varandra. Likaså kan sättet att offra på ibland vara avhängigt av offrets tänkta 
mottagare. Enligt van Baaren finns det ofta kopplingar mellan himmelsgudar och 
brännoffer och offer på hög höjd, underjordiska gudar och offer på marken, i 
diken eller i rännor samt vattengudar och offer i vatten, floder och hav (van 
Baaren 1964).

Vad bände vid kärret?
De ovannämnda sex komponenterna i offerakten kan användas som utgångspunkt 
och teoretisk ram i ett försök att komma närmare vad som en gång utspelade sig 
på offerplatsen.

Den som offrar
Allmänt sett är den som offrar, på platser som ses som heliga och där man företar 
återkommande offer, en utsedd representant för den grupp som offret berör (van 
Baaren 1964). Kanske är därför ett sådant scenario rimligt att tänka sig även på 
Skogsmossen, även om de arkeologiska lämningarna inte bidrar med mycket infor
mation i sammanhanget. Det man kan sluta sig till av att boplatsen ligger så nära 
kärret är att man verkar ha levt tätt inpå en viktig offerplats, som på så sätt kan 
tänkas ha relaterat till alla på boplatsen, inte bara till en exklusiv elit. Med det följer 
inte nödvändigtvis att alla på boplatsen fick offra i kärret. Leran i krukorna som 
offrats har med all sannolikhet tagits i samma lertäkt, för det finns ingen skillnad 
mellan krukorna i fråga om lerans sammansättning (Hulthén, manus). Analogt med 
detta har stenen till bergartsyxorna brutits i samma klyft och skiljer sig från berg
arten i yxorna på de närbelägna boplatserna Skumparberget och Hjulberga, vilkas 
yxor i sin tur också skiljer sig från varandra i fråga om råmaterialets ursprung 
(Sundström 2003). Råmaterialet i keramik och i bergartsyxor pekar tydligt mot att 
det har varit en lokalt förankrad grupp som offrat i kärret.

Offergåvan
Om spåren är relativt otydliga efter dem som offrade, finns desto fler spår kvar av 
de föremål man använt sig av vid offren. Man kan se att i princip alla föremåls- 
kategorier vi känner till från den här tiden har använts i kommunikationen med 
högre makter. Speciellt några föremålskategorier inbjuder till vidare funderingar, 
nämligen keramiken, malstenarna, yxorna och kanske också det påförda sten- 
lagret.
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Keramiken. Keramiken i kärret utgjordes av en stor mängd trattbägare, och ett 
mindre antal kragflaskor och lerskivor, allt som allt cirka 90 kilo. Allt var starkt 
fragmenterat. En analys av hur skärvorna låg i förhållande till varandra visade att 
skärvor från samma kärl i många fall låg samlade intill varandra (Graner 2003; 
Graner & Hallgren manus). Det gör det troligt att man har satt ned hela kärl, och 
att dessa gått sönder i ett senare skede. Men många kärl representerades endast av 
någon eller några enstaka igenkännbara skärvor. Jag skulle därför vilja hålla öppet 
för att inte alla enstaka skärvor representerar hela deponerade kärl. Det är möjligt 
att materialet visar på ytterligare ett sätt att offra keramik, nämligen som enstaka 
utvalda skärvor.

Man har oftast men långt ifrån alltid valt rikt dekorerade krukor till riterna. 
Analyser av kärlens utseende vad gäller dekor och form samt 14C-dateringar av 
fastbränt organiskt material visar att det inte finns någon kronologisk skillnad 
mellan kärl med olika dekor och form (Graner 2003; Graner & Hallgren manus). 
Det öppnar för möjligheten att kärl med olika utseende har valts av olika anled
ningar.

Det fastbrända organiska materialet visar att många av kärlen har använts för 
tillagning av mat eller dryck. Två dateringar från ett stort och rikt dekorerat kärl 
visar att det kan vara en gammal och troligen välbegagnad kruka som slutligen 
sänkts ned i kärret. Den ena dateringen kommer från ett sädeskorn som råkat 
bakas in i leran vid tillverkningen av krukan, den andra kommer från matskorpan, 
som ju tillkommit sista gången något bränt fast. Dateringarna skiljer sig åt cirka 
200 år. Kanske ger det ett ungefärligt mått på krukans ”livstid”, men det kan 
också vara fråga om en osäkerhetsmarginal i dateringarna. Exemplet visar möjli
gen att gamla krukor har använts, så matskorporna behöver teoretiskt sett inte ha 
tillkommit i samband med offren, men rimligare är kanske att anta att detta ändå 
är vad som har skett i många fall. Det finns också många krukor utan fastbrända 
matrester. Vissa av dessa kan ha fungerat som behållare för annat än tillagade eller 
brända matoffer, man kan tänka sig dryck, säd, bröd, bär, honung, frukt, fisk och 
så vidare. En del kärl var ganska små och bör ha använts som dryckesbägare i 
samband med dryckesritualer. Den keramik som satts ned hel speglar alltså sanno
likt offer av tillagad mat och dryck, och av annat som kan ha förpackats i kru
korna som till exempel säd.

Kragflaskorna kan ha använts att servera dryck ur, till exempel vid dryckes- 
ceremonier (Gebauer 1995). Vad lerskivorna har använts till är omdiskuterat, men 
en spridd uppfattning med övertygande argument är att de har hettats upp i eld 
och använts att baka flata bröd på (Gebauer 1995 med referenser). Lerskivor är 
ingen vanlig fyndkategori i våtmarkssammanhang (Gebauer 1995), men i kärret 
på Skogsmossen förekommer de alltså. Fynd av en miniatyrlerskiva på den tidig- 
neolitiska lokalen Kallmossen i Uppland (muntlig uppgift Fredrik Hallgren, Upp
sala universitet) understryker lerskivornas ställning även i kultiska sammanhang.
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Fig 3. Exempel på fragmentariska lerskivor från kärret. Teckning Gunlög Graner. Skala 1:1.

Yxorna. Yxan har spelat en central roll i den tidigneolitiska offertraditionen och 
förekommer i alla typer av offersammanhang. Den framstår som ett starkt 
symbolladdat föremål och måste ha intagit en viktig plats i det andliga livet. Som 
tidigare nämnts har det funnits bestämda regler som alla kände till för vilka typer 
av yxor som skulle ingå i skilda typer av offer. De olika typerna av yxor i olika 
kontexter visar rimligtvis att föreställningarna runt dem innefattat åtskilliga kom
ponenter. Symboliken kan alltså ha skiftat hos de olika yxorna. Det kan ha varit 
olika mottagare för offren eller så har anledningen till offren skilt sig åt. De off
rade yxorna i kärret på Skogsmossen följer traditionen för vilka yxor som använ
des i ackumulerade våtmarksoffersammanhang genom att man valt relativt korta 
yxor (Hallgren m.fl. 1997:70).

Både hela och fragmentariska yxor och även yxämnen har använts. Totalt hit
tades 80 yxor, både hela och i delar, samt 23 yxämnen på lokalen. Knappt hälften 
av yxorna, och tre av yxämnena, låg i kärret. Av de yxor och yxdelar som offrats 
i kärret var sju stycken brända flintyxdelar. Knappt 30 yxor och yxfragment var av 
bergart, några var brända. Dessutom hittades delarna av nackpartiet av en mång- 
kantsyxa tillverkad av mjuk amfibolit där delarna visade sig gå att sätta ihop. 
Mångkantsyxor har troligtvis haft sitt användningsområde helt inom kultiska 
sammanhang (Hallgren m.fl. 1997:92) då det smala skafthålet gör dem praktiskt 
oanvändbara på andra sätt och det också är i offerkontexter som de återfinns.
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Fig 4. De tidigneolitiska mångkantsyxorna bär tydliga drag av kombinerad manlig och kvinnlig köns- 
symbolik. Yxan på bilden är från Grave socken i Närke. I kärret på Skogsmossen återfanns ett splittrat 
nackparti. Teckning Inga-Britt Lindell, Örebro läns museum. Skala 1:1.

Deras utseende bär tydliga drag av kombinerad manlig och kvinnlig könssymbo- 
lik. På den närliggande lokalen Skumparberget i Närke hittades vad som tolkats 
som en halv mångkantsyxa i miniatyr, tillverkad av lera. Fyndet har både danska 
och polska paralleller (Apel m.fl. 1997) och förstärker ytterligare intrycket av 
mångkantsyxornas symbolladdning.

Malstenarna. Fyra sadelformade underliggare och 18 limpformade löpare låg i 
kärrets södra sänka. De flesta malstensdelarna var i fragmentariskt skick, men tre 
av löparna var hela. Delarna var tillverkade av glimmerskiffer och sandsten (Hall
gren m.fl. 1997). På boplatsytan väster om kärret låg löpare och underliggare i 
anslutning till härdområdet norr om huset och stenpackningarna. Mellan huset 
och stenpackningarna och i stenpackningarna förekom däremot enbart löpare. 
Även i kärret har man delvis skilt på malstenarnas delar. Ett antal glimmerskiffer- 
löpare av överdimensionerad storlek har lagts ned i en rak linje tvärs över kärret 
(Lidström-Holmberg 1998). Underliggare bildar möjligen en mer diffus korsande 
rad i kärrets längdriktning.

Sättet som malstenarnas över- och underliggare förekommer på i kärret och på 
boplatsytan pekar mot att malstenarna inte bara har haft en funktionell betydelse. 
Sannolikt har man knutit speciella föreställningar eller symbolik till malstenarnas 
olika delar. De har använts som metaforer inom ett tankesystem närvarande i så
väl vardagliga aktiviteter som i kulthandlingar. Att malstenar har ingått i rituella 
sammanhang under tidigneolitikum är sedan tidigare känt från både svenska och 
andra europeiska fyndplatser (Lidström-Holmberg 1998 med referenser).

Stenlagret. Obearbetad och ibland eldpåverkad sten förekom i stora mängder 
som en jämn packning i kärrets djupare del och täckte hela den södra sänkan. Den 
eldpåverkade stenen skulle kunna förklaras som sten från härdar som brunnit i
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Under- Stenpackning
‘sökningsytan.

, fx Kärret'•.Plats för —
/yxtillverkningN, öppet vatten
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Q Limpformad löpare (sandsten)
S Limpformad löpare (glimmerskiffer)
A Sadelformad underliggare

Fig 5. Plan över skogsmossenlokalen med malstenarnas fördelning markerad. Norr om stenpackningarna 
förekom löpare och underliggare. Mellan stenpackningarna och huset låg endast löpare. I kärret förekom 
både underliggare och löpare. Några löpare har lagts i en rad tvärs över kärret. Efter Hallgren m.fl. otryckt 
och Lidström-Holmberg 1998.

samband med ceremonierna. Ett förslag är att eldar har brunnit på den förmodade 
plattformen i kärrets södra del, och att det alltså är stenen från härdar på platt
formen som sedan röjts av och ned i vattnet. Man behöver inte ha sett skärvstenen 
som regelrätt avfall, snarare motsatsen, dels för att man deponerade den på en 
helig plats, dels eftersom den var bränd och sprängd i den eld som också bränt och 
sprängt yxor och skrapor, eller som ingått som en komponent i måltidsritualer. 
Men långt ifrån alla stenar bar spår av eldpåverkan. De måste ha lagts i ändå, för 
det finns ingen naturlig geologisk förklaring till att stenarna låg där de låg. En 
föreslagen tolkning är att stenarna ursprungligen skulle ha varit till för att stötta 
stolparna till plattformen (Hallgren m.fl. otryckt). Det förklarar emellertid inte 
den stora mängden sten, över två ton, och inte heller dess utbredning. Stenpack- 
ningen låg i det cirka 15 till 25 centimeter tjocka gyttjelager där även merparten av 
fynden låg. Har platsen slutgiltigt ”stängts” med ett lock av sten?

20



SKOGSMOSSENS RITUELLA RUM

I övrigt låg även en mängd andra föremål i kärret. Det rör sig om skrapor, knivar, 
tvärpilar, avslag av porfyrit, kvarts och flinta, kvartskärnor och vad som tolkats 
som en sminksten. Bland knivarna ska speciellt nämnas en intakt skifferkniv av 
troligtvis norrländskt ursprung. Dessutom fanns där sädeskorn och brända ben av 
svin och säl (Hallgren m.fl. 1997).

Den eller de typer av gåvooffer vi ser resterna av i kärret är sådana där man 
använt sig av föremål i riten. Mat- eller dryckrester som bränt fast i många av 
keramikkärlen kanske vittnar om kultiska måltider där mat och dryck delats med 
gudarna. Detsamma gäller de fåtaliga brända djurbenen, men de kan också kom
ma från brännoffer enkom för gudarna. Makrofossilprover tagna i plattformens 
stolphål innehöll vete, korn och naket korn, vilket sannolikt visar att också säd har 
offrats. Utöver detta kan man förstås vare sig utesluta eller belägga offer där offer
gåvan varit av mer imaginär art eller mer förträngligt material.

Tid och plats för offret
Om tidpunkten för offren kan ingenting sägas, för det är inte möjligt att utifrån 
lämningarna avgöra om det rör sig om reguljära, till exempel årligen återkom
mande offer, vilken årstid i så fall och så vidare. Inte heller går det att förstå om 
eller när specifika händelser, övergångsriter eller liknande har föranlett offren.

Däremot vet vi en hel del om platsen. I södra delen av kärret fanns som nämnts 
en liten sänka. Stolphål och lerklining på botten vid sydvästra kärrkanten visade 
att en konstruktion, troligtvis en plattform, varit uppbyggd i anslutning till sän
kan. Omedelbart väster om kärret fanns en stenpackning där en stolpe varit rest, i 
övrigt bar platsen en öppen prägel utan några stora konstruktioner eller avgräns- 
ningar i kärrets omedelbara närhet. Om inte vegetationen varit alltför tät, bör det 
ha funnits gott om utrymme för deltagare eller åskådare. Föremål har lagts ned i 
hela kärret, men platsens fokala punkt tycks ha varit den södra sänkan. Där låg de 
flesta offerföremålen och där stod också den förmodade plattformen. De genera
tion efter generation återkommande offren visar att det har rört sig om en helig 
plats med stark förankring inom den grupp som nyttjat den. Kärret har trots sin 
litenhet utgjort ett mäktigt rituellt rum. Det har varit en viktig ingång eller över
gång mellan människornas värld och gudarnas, ett slags tröskel där direktkontakt 
mellan de olika världarna kunnat etableras. Som sådan måste platsen ha karak
täriserats av ett varken här eller där, eller både och.

Sättet att offra på
Det gemensamma för offren i kärret är att man använt sig av det stillastående vatt
net att slutgiltigt placera offerföremålen i. Föremålen har sänkts eller kastats ned i 
vattnet och med hjälp av vattnet som förbindelselänk eller öppning mellan olika
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världar har offren med sina vidhäftande innebörder förmedlats till mottagaren. I 
flera fall kan man dessutom förstå att nedläggelsen har föregåtts av tidigare moment 
i offerritualen. En del föremål har bränts innan de lagts ned. Andra har slagits sön
der. Åter annat kan ha lagts ned i sedan tidigare fragmenterat skick. Man har alltså 
förstört eller förändrat en del föremål, men inte alla, som en del av ritualen.

Att nästan inga yxor är hela skulle kunna tyda på att man slagit sönder dem i 
anslutning till deponeringen. I de flesta fall kan man emellertid inte avgöra om 
yxorna gått sönder redan i ett tidigare skede. I så fall har man istället offrat redan 
befintliga fragment. Men några exempel finns på yxor som tydligt har sönder
delats i samband med ritualerna vid kärret. En tunnackig porfyrityxa låg i två 
delar tre och en halv meter från varandra i kärrets södra del. Två delar med pass
form från en icke komplett yxa låg fjorton meter från varandra i kärrets norra 
respektive södra del. Dessutom hittades, som nämnts ovan, nackpartiet av en 
mångkantig stridsyxa där nacken splittrats i fem delar som gick att sätta ihop igen. 
Det är teoretiskt möjligt att även en del av keramiken har krossats avsiktligt även 
om inte all keramik har behandlats så. Skärvor med specifik dekor kan, i de fall då 
bara någon enstaka skärva från kärlet återfunnits, förstås som att man även har 
offrat enstaka skärvor keramik.

Den brända lerkliningen med avtryck av trä vid stolphålen i kärrets södra 
sänka indikerar att en lerinklädd träplattform av något slag har stått där. Att leran 
bränts får antingen tolkas som att hela plattformen vid något tillfälle har brunnit, 
eller som att en eld brunnit där i samband med ceremonierna. Elden har utgjort en 
viktig beståndsdel vid åtminstone en del ceremonier. Man har bränt yxor av flinta 
och grönsten och skrapor av flinta. Eldpåverkad skärvig sten, kanske från platt- 
formshärden, har fått sin slutgiltiga plats i kärret. En del keramikkärl visar spår av 
bränd mat. Brända djurben finns också.

Föremålen i kärret låg inte uppdelade i några synliga ansamlingar med inbör
des sammanhang så att man kunde sluta sig till att flera föremål lagts i vid samma 
tillfälle. Ett undantag att fundera över är emellertid de malstenslöpare som lagts 
på rad tvärs över kärret. Mönstret tyder på att löparna har deponerats i ett sam
manhang. I övrigt kan man inte utläsa om varje föremål offrats för sig eller om en 
mängd nedläggelser har gjorts vid ett och samma tillfälle.

I kärrkanten låg en liten sandsten med en liten bit rödfärgande sten nedtryckt i 
en spricka. Föremålet har tolkats som en sminksten och liknande stenar har också 
tillvaratagits från Hindby offerkärr i Skåne (Svensson 1993). Stenens placering i 
kärret antyder att den röda färgen kan ha använts i samband med ritualerna.
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variation av föremål, ibland har man utfört ritualen olika med lika föremål, ibland 
brända och ibland obrända yxor till exempel. Här finns rester av matoffer, av 
tamdjur och av säl. Även om det är vanskligt att utifrån offermaterialet sluta sig 
till vad det symboliserat, ger bland annat de offrade sädeskornen en fingervisning 
om att fruktbarhet funnits med som ett motiv, och alltså har varit något som man 
tänkt sig att mottagaren haft makt att påverka. Talar tvärpilarna för något helt 
annat? Lade man ned den exotiska skifferkniven för att den var dyrbar eller för att 
den associerades med jakt? Materialet ger inga svar. De skiftande föremålen och 
de olikartade ritualer som skymtar fram kan också öppna för möjligheten att olika 
offer varit ämnade för olika mottagare. I så fall har vattnet först och främst setts 
som en förmedlingsväg till en annan dimension snarare än som hemvist för den 
man offrade till.

Anledningen till offret
I kärret finns lämningar kvar från många offertillfällen där föremålen och hur de 
använts i ritualen naturligtvis har förmedlat viktiga budskap och varit laddade 
med innehåll. Det har funnits tungt vägande skäl till att budskapen måste föras 
fram. Långt i efterhand, utan kännedom om mytologi, seder och bruk eller akuta 
händelser, försöker vi nu förstå något av det man en gång velat förmedla till mak
terna och kanske också till sig själva. Här finns många bottnar, där till exempel 
underliggande budskap till den egna gruppen eller till andra grupper kan vara 
bieffekter av ett offer med på ytan annan funktion.

Både religionshistoriker och kulturantropologer är relativt eniga om att de 
flesta symboler ändrar betydelse utifrån det sammanhang som de befinner sig i 
(Schjødt 1989:25). En yxa i ett neolitiskt offerkärr behöver inte förmedla detsam
ma som en yxa nedgrävd i marken på boplatsen intill, och definitivt inte symboli
sera detsamma som en bronsyxa från en senare tid funnen i närheten av samma 
plats eller en liknande yxa från en helt annan kontext. För att ändå inte ge upp och 
bara låta materialet vara försöker man ofta bygga upp tänkbara tolkningar av 
rituella lämningars mening och betydelse med hjälp av jämförelser med material 
som man vet mera om, till exempel där skriftliga källor finns att tillgå eller utifrån 
exempel hämtade från antropologiska studier. Sådana tolkningar kan bara beröra 
mycket övergripande nivåer och har knappast möjlighet att komma fram till den 
exakta innebörden vid ett enskilt offertillfälle. Enligt religionshistorikern Jens Pe
der Schjødt finns det två typer av jämförelser att laborera med, nämligen typologi- 
ska jämförelser och genetiska jämförelser.

Den typologiska jämförelsen används inom religionsfenomenologin och klassi
ficerar sådana religiösa uttryck som uppträder i de mest skilda kulturer. Försök att 
förklara och diskutera de många likheter som trots allt finns görs inom två inrikt
ningar: dels den evolutionistiska religionsforskningen och dels i forskningen om
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allomfattande arketyper. Företrädare för den evolutionistiska inriktningen menar 
att kulturer som är lika i teknologiskt hänseende också har en likartad religiös 
föreställningsvärld. Till den inriktningen ansluter sig Bo Gräslund, som menar att 
samhällen som i rimlig mån är jämförbara beträffande teknologisk nivå, näringar, 
ekonomi, samhällsstruktur och naturmiljö kan användas som jämförelsematerial 
(Gräslund 1989:67). Den andra inriktningen, studiet av allomfattande arketyper, 
har sin främsta företrädare i Mircea Eliade. Det Eliade visar är hur vissa symboler 
återkommer om och om igen, både globalt och under skilda tider och är förbund
na med en mängd innebörder. Vilken eller vilka av alla dessa innebörder som en 
viss symbol har inom en enskild arkeologisk kultur kan man däremot inte sluta sig 
till utifrån Eliades arbeten. Arketyperna och deras olika användningar kan däre
mot fungera som inspirationskälla till frågeställningar som eventuellt kan under
sökas (Schjødt 1989:25).

Det andra sättet att göra jämförelser på, genetiska jämförelser, innebär att man 
bara jämför de religiösa uttrycken mellan kulturer som har haft kontakt med varan
dra, antingen på ett rumsligt eller tidsmässigt plan. Kontakten kan vara ett gemen
samt ursprung eller kontakter via till exempel handel, grannskap eller erövring. 
Schjødt föreslår att det indoeuropeiska gemensamma ursprunget skulle kunna vara 
tillräckligt för att genetiska jämförelser ska kunna göras på ett meningsfullt sätt. För 
att dra paralleller mellan form och innehåll räcker det emellertid inte att se till en
staka uttryck utan man måste se till hela fyndbilden och till fyndens placering i 
förbindelse med heliga platser. Om man kan hitta paralleller där ökar chanserna för 
att det också är tal om paralleller på innehållssidan (Schjødt 1989:25f).

Att göra genetiska jämförelser mellan trattbägarkulturens religiösa uttryck och 
andra kulturer som möjligtvis varit i kontakt med den leder inte långt, eftersom vi 
inte vet stort mer om till exempel linjebandskulturens djupare innehållsmässiga reli
giösa symbolspråk än om trattbägarkulturens. Det är snarare de typologiska jämfö
relserna som står till buds, med all den osäkerhet som det innebär för tolkningen.

De mångkantiga stridsyxornas utseende med rimligt tydlig manlig och kvinnlig 
könssymbolik förenade i samma föremål gör en koppling till fruktbarhetskult tro
lig för dessa yxor. Vad man velat med att slå sönder yxan och låta bitarna för
svinna ned i kärret kan vi naturligtvis inte veta, men på något plan bör ändå frukt
barhet ha kopplats till offret. Att sädeskorn offrats är ännu en indikation i samma 
riktning.

Malstenarnas fördelning både på boplatsen och i kärret är intressant. Den talar 
starkt för att malstenarnas två delar tillskrivits symbolik som både motsatta och 
förenande principer. Ett förslag som jag kommer att argumentera för nedan är att 
det rör sig om metaforer för manligt och kvinnligt, något som kan koppla till 
fruktbarhetskult, men också till initiationsriter, giftermålsritualer etcetera.

Många av offren i kärret kan emellertid inte enkelt förklaras som fruktbarhets- 
offer, även om man inte kan utesluta att de kan ha varit det ändå. Olikheterna dels
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i fråga om offergåvor, dels i fråga om sättet att offra på, kan tolkas som att anled
ningen och meningen med offren har skiftat.

Att de största materialgrupperna i kärret, keramik och yxor, tycks vara av en
bart lokal produktion gör att man kan misstänka att anledningarna till offren har 
varit situationer eller förhållanden som i första hand har relaterat till gårdens be
folkning, inte till en större grupp.

Vilken eller vilka av offrets grundformer tyder då materialet på? Att gåvan har 
varit närvarande förefaller tydligt, medan materialet vare sig motsäger eller styr
ker att försakelse, återupprepning av ett primitivt skede eller sakramentet kan ha 
funnits med.

En genomritualiserad miljö
Om man höjer blicken och ser ut över de närmaste omgivningarna ligger huset och 
lämningarna intill det ungefär tjugofem meter bort, väster om offerkärret. Huset 
har knappast stått på platsen under alla de 450 år som kärret varit i bruk, utan 
snarare under en del av denna tidsperiod. Huset och ytan med lämningar har tol
kats som resterna av en svedjegård med en gårdsplan utanför boningshuset där 
resta stolpar utgjort en gränsmarkering gentemot ett köksområde och även gente
mot offerkärret (Hallgren m.fl. 1997). Närhet mellan boplats och plats för våt- 
marksoffer från den här tiden är belagd på många håll, både i Skåne och Danmark 
(Svensson 1993:10, Becker 1948). Det nära avståndet mellan boplatsen och offer
kärret ger ett intryck av tillgänglighet och vardaglighet, men en vardaglighet med 
sakrala förtecken, vilket också är det normala i mindre sekulariserade samhällen 
än vårt eget. Detta är ett sätt att se på miljön runt offerkärret. Men det finns fler 
detaljer som kan vara av betydelse för tolkningen.

Norr och öster om huset fanns fem stenpackningar med resta stolpar. Sten- 
packningen i mitten, rakt nordöst om husets nordöstra gavel, har haft en centralt 
rest stolpe, och i packningen låg två grönstensyxor, en malstenslöpare, en slipsten, 
keramik, lerklining, avslag av porfyrit och flinta samt brända djurben. Stenpack- 
ningarna närmast nordväst och sydöst om huset omgavs istället av varsin stolp- 
krets och jorden i packningarna var i de båda senare fallen distinkt brunröd. Den 
nordvästra packningen innehöll även den keramik, lerklining, flint- och porfyrit- 
avslag samt brända djurben. Den sydöstra packningen innehöll detsamma och 
dessutom en tunnackig grönstensyxa ställd med eggen uppåt, ett yxämne i grön
sten, tre delar från brända tunnackiga flintyxor, en mejsel, en slipsten, en malstens
löpare, en tvärpil av flinta och tången av en bränd benpil. Ytterligare en stenpack- 
ning var belägen alldeles vid västra kanten av kärret och innehöll även den spår av 
flera stolpar, däremot nästan inga fynd. Slutligen fanns också ett stort halvmeter- 
djupt stolphål efter en stolpe som mätt nära en halv meter i diameter, och med spår
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Fig 6. Plan över skogsmossenlokalen med fördelningen av flint- och bergartsyxor markerad. Efter Hall
gren m.fl. 1997.

efter en omstolpning i samma fundament. Fundamentet bestod av upp till 40 centi
meter stora stenar. Keramik, lerklining, och avslag av flinta, kvarts och grönsten låg 
i anläggningen (Hallgren m.fl. 1997). Även om det inte kan uteslutas att allmänt 
boplatsmaterial i någon mån kan ha slunkit med när stenpackningarna med de resta 
stolparna anlades, kan man ändå utgå från att det till största delen rör sig om med
vetet ditlagda föremål. Den brända leran, de brända djur benen och den brända 
flintan visar sannolikt att eld ingått som en komponent även vid dessa riter.

Mellan stenpackningarna och huset låg nästan alla yxor som hittades utanför 
kärret: drygt 20 stycken, några hela men de flesta var delar av yxor. Även yxäm- 
nen låg i samma område (Hallgren m.fl. 1997:101). Hela yxor på boplatser är 
ovanligt (Karsten 1989:80), däremot är det vanligt i offersammanhang. Den tyd
liga rumsliga avgränsningen mellan huset och stenpackningarna med stolpar visar 
att yxorna inte har hamnat i marken av en slump, inte heller är det rimligt att tro 
att så många yxor och yxdelar skulle ha lämnats kvar efter någon form av 
framställningsrelaterad aktivitet. Mängden yxor utanför huset ger intryck av att
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ha ansamlats där under en längre tid. Det är knappast fråga om en depå tänkt att 
tas upp vid något senare tillfälle, för yxorna ligger spridda över en större yta och 
verkar inte ha grävts ned tillsammans i ett sammanhang. Snarare ger det intryck 
av upprepade offer, av en tradition och föreställning som bevarats inom gruppen 
under en längre tid och vars yttre form innebar att yxdelar, yxämnen och ibland 
hela yxor placerades i eller på marken mellan huset och stolpkretsen.

Att de flesta yxorna inte är hela är inte argument mot att de offrats, eftersom så 
gott som alla yxor som ingått i offren i kärret och i stenpackningarna med resta 
stolpar också förekom i delar. Några bär som nämnts spår av avsiktlig sönderslag- 
ning som en komponent i ritualen, medan andra kan ha offrats som redan färdiga 
fragment. Vid huset låg 18 bergartsyxor att jämföra med 27 bergartsyxor i kärret. 
Några av bergartsyxfragmenten i kärret var brända, medan inga vid huset var det. 
Däremot låg två brända delar av flintyxor vid huset samt lokalens enda hela flint
yxa, samtidigt den enda flintyxan som inte var eldpåverkad. Åtta yxämnen låg 
tillsammans med yxorna vid huset, medan det i kärret låg tre. Kanske är de små 
skillnaderna mellan kärrets yxor och husytans yxor av betydelse. Utan att ha un
dersökt materialet närmare är intrycket ändå att sammansättningen av yxorna 
inom båda ytorna liksom i stenpackningarna har likartad karaktär.

Yxorna och yxämnena låg kring husets nordöstra gavel och längs sydöstra 
långsidan. Yxor inne i huset vid sydöstra långsidan skulle kunna indikera en dörr
öppning där, i så fall vänd mot kärret. Husets avgränsning ska inte ses alltför 
strängt eftersom det var mycket dåligt bevarat och främst framträdde genom 
spridningen av lerklining. Tomheten vid nordvästra långsidan kan tas för husets 
baksida. Om och hur yxspridningen eventuellt fortsätter söder om huset har vi 
ingen kännedom om då gränsen för undersökningsområdet går där. Eftersom yx
orna så tydligt är placerade i anslutning till huset skulle jag vilja föreslå att de 
faktiskt har haft med det att göra. Hus och yxor har då ingått som delar i ett 
gemensamt kultsammanhang.

Intressant är också mönstret av hur malstenarnas bägge delar förekommer över 
ytan. Både underliggare och löpare finns alltså i härdområdet på andra sidan 
stolparna från huset räknat. Däremot ligger det bara löpare inom samma yta som 
yxorna. Vad gör de där, separerade från sina underdelar? Inom den här ytan har 
malstenarnas löpare fått förekomma, men inte malstenarnas underliggare. Över- 
liggarnas spridningsbild förstärker intrycket av området mellan huset och stolpa
rna som speciellt. Värt att notera är också att det är just löpare som ingått i offren 
i anslutning till de resta stolparna.

Spritt inom samma yta låg också en koncentration av sammanlagt 14 kilo starkt 
fragmenterad keramik (Hallgren m.fl. 1997:101). Den höga fragmenteringsgraden 
kan komma sig av att keramiken är söndertrampad och tyder på att platsen i anslut
ning till huset inte har varit en förbjuden zon utan tvärtom en plats där många 
vistats. Analys av keramikens dekoreringsgrad har visat att 9% (baserat på vikt) av
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keramiken från boplatsytan har varit dekorerad medan 18% av keramiken i 
kärret hade dekor (Hallgren & Possnert 1997). Det verkar därför mindre troligt 
att keramiken runt huset ska ses i samband med yxorna där, det kan snarare röra 
sig om keramik som hör ihop med andra aktiviteter runt huset.

Trots närheten till offerkärret har man inte lagt yxorna där, utan istället valt att 
placera dem vid huset. Rimligen har det haft en annan innebörd att offra yxorna på 
eller i marken utanför huset än att offra dem i vattnet. Både sättet att offra på och 
platsen man valt för offren just mellan huset och stenpackningarna med stolpar har 
varit av betydelse. Utifrån detta kan man undra om huset representerar ett ordinärt 
bostadshus eller om det kanske är frågan om ett hus med särskild funktion. Den 
starkt fragmenterade keramiken runt huset talar, liksom keramikens lägre dekor
frekvens jämfört med kärrets, för att platsen använts till vardagsrelaterade aktivite
ter. Det gör trots allt en tolkning av huset som bostadshus mest trolig.

Möjligheten finns likväl att tolka hela miljön i anslutning till våtmarken som ett 
heligt rum där offerkärret bara har ingått som en av flera komponenter. Kärret har 
utan tvekan utgjort ett fokus, men kanske huset har varit ytterligare ett. Det som 
främst talar för detta är att yxor som vi vet varit starkt symbolladdade föremål ligger 
så koncentrerade intill huset. De starka rituella avtrycken kan förstås utan en omtolk
ning av ytan väster om kärret till något annat än en ordinär boplats. Om det är frågan 
om ett bostadshus och en aktivitetsyta utanför detta som också använts till vardag
liga aktiviteter, så vittnar lämningarna om en mycket starkt ritualiserad vardag.

Nedslagna pålar omgivna av stenpackningar med deponerade föremål, sydväst 
om dem ett anslutande område med offer i eller på marken och sedan, ytterligare 
åt sydväst, ett hus. Om man som ett tankeexperiment för ett ögonblick byter ut 
huset mot en grav påminner det en hel del om de sydskandinaviska långhögarnas 
organisation, kanske inte så mycket vad gäller anläggningarnas exakta position i 
förhållande till varandra som vad gäller själva idén. Enligt danska dateringar har 
långhögar uppförts under tidsintervallet cirka 3900 till 3300 f.Kr. (kalibrerade 
dateringar)(Liversage 1992). Persson och Sjögren har kommit fram till liknande 
dateringar: perioden mellan 4000 och 3250 f. Kr. (Persson 8c Sjögren 1995). Lång
högarna består av en eller ibland två flatmarksgravar som täckts av en lång jord
hög eller omslutits av en lång inhägnad. Vanligast är en öst-västlig orientering, 
eller en orientering något förskjuten kring denna axel. I högarnas östra kortsida 
har en så kallad fasad stått, vinkelrätt mot högens längdaxel. Fasaden består av ett 
långsmalt dike eller av tätt intill varandra liggande gropar och i dessa syns vanli
gen spår efter kraftiga stolpar, kluvna stammar eller plankor. Antalet stolpar va
rierar, men vanligast är tre till fyra stycken. Ibland finns spår av stenläggning intill 
fasaden, oftast öster om den. I och kring fasaderna ligger föremål som förefaller ha 
lagts dit med avsikt, främst keramik, flintredskap, tamdjursben och bärnstenspärlor 
(Rudebäck 8c Ödman 2000). Jämför man med lämningarna på Skogsmossen så 
finns alla komponenter med, låt vara i något modifierade former: huset är graven, de
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Fig 7. De bevarade spåren av långhögarna i Kristineberg i Oxie socken, Skåne, och rekon
struktion av högarnas ursprungliga utbredning. Den norra långhögen får ses som hypote
tisk. Efter Rudebäck & Ödman 2000.
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Fig 8. Översiktsplan över den bättre bevarade långhögen i Krångeltofta i Dagstorp socken,
Skåne. Samtliga stenar och anläggningar inom undersökningsområdet är med på bilden.
Notera stenläggningens utformning i Grav Kontext 5/6 och dess likhet med ett hus. Efter 
Lindahl Jensen 2002.
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resta stolparna är fasaden, stenpackningarna är stenläggningen och yxorna, mals- 
tenslöparna och föremålen i stenpackningarna är de offrade föremålen.

Långhögarna har tolkas som metaforer för hus och huskult, något som bland 
andra Elisabeth Rudebäck har argumenterat för (Rudebäck 8c Ödman 2000). 
Hon tänker sig med utgångspunkt i långhögarnas storlek och orientering att det är 
linjebandkulturens hus som stått modell och idealiserats. Miljön på Skogsmossen 
kan uttrycka liknande idéer på en samtida trattbägarboplats, med den skillnaden 
att det här har varit ett faktiskt hus som stått i centrum.

I sammanhanget är det intressant att yxorna ligger sydväst om stenpackningar
na med stolpar. Den rumsliga dispositionen med resta stolpar och gravar eller 
offerdepositioner som ofta ligger väster om dessa är ett förhållande som återfinns 
på den med Skogsmossen samtida och näraliggande samlingslokalen Fågelbacken 
i Västmanland. Resta stolpar omgivna av stenpackningar och gropar med brända 
människoben samt ett eventuellt dödshus väster om dessa påminner där om rela
tionen mellan fasadstolparna och långhögarnas gravar. Lämningarna framträder 
som varianter på ett gemensamt tema och kan vara uttryck för en och samma 
kosmologi (Rudebäck 8c Ödman 2000). På skogsmossenlokalen verkar modellen 
ha tillämpats utan koppling till begravningsritual, vilket förstärker bilden av att 
långhögar, begravningar och hus verkligen har associerats med varandra.

Sammantaget ger skogsmossenlokalens centralyta intryck av att vardag och rit 
har förekommit helt sammanflätade med varandra på en plats där ett heligt vatten, 
ett hus, en yxofferplats och stenpackningar med offer och resta pålar har ingått som 
olika komponenter i ett sakralt komplex, nödvändigt för att vardagen skulle bestå.

Diskussion
Vi ser alltså att man inte använt sig av en och samma ritual när man förrättat offer, 
utan dessa har utförts på olika sätt och dessutom på olika platser. Olika typer av 
föremål har använts. Ibland har man bränt föremålen innan de lagts ned, ibland inte. 
Det finns exempel på föremål som först har slagits sönder. Andra har däremot off
rats i helt skick, medan åter annat kan ha lagts ned som redan befintliga delar. Det 
finns också ett exempel på att flera föremål nog har lagts ned vid samma tillfälle.

Särskilt är det sättet man offrat på som leder ett trevande steg vidare mot tan
karna bakom ritualerna. Vilka handlingar har betytt något? Eller ur arkeologisk 
synvinkel: vilka ritualer har lämnat konkreta spår? På Skogsmossen kan man ur
skilja: att ha sönder, att bränna, att ställa på högkant. Dessutom måste symbolik 
ha vidhäftat malstenarnas under- och överliggare.

Bränningen av stenredskapen har gjort att de gått sönder. Man kan, men behöver 
inte, ha uppfattat bränning som rituell förstörelse på samma sätt som sönderslagning. 
Flera saker pekar mot att man uppfattade bränning som en passagerit, det vill säga
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att elden har haft en transformerande funktion och kunnat omvandla ett tillstånd 
till ett annat. En gränsfunktion motsvarande den som karaktäriserat kärrets vat
ten har också gällt för bränningsprocessen. Man ser spår av bränning i många 
sammanhang. Man har bränt flinta och man har bränt sina döda. Man brände 
skogen och fick fertil jord som gick att odla i. Man brände lera och fick keramik 
och man har möjligtvis också bränt sina hus när man flyttade, det finns i alla fall 
inte nya uppbyggda hus intill (Apel m.fl. 1997).

Det är mycket möjligt att man har tagit fasta på eldens dubbla funktion som 
både livgivare och förstörare. Associationer till födelse och död som varandras 
förutsättningar ligger i så fall nära. I det svedjebrukande trattbägarsamhället kan 
man ha gjort kopplingen att det är elden som ger marken liv och kraft att ge skörd. 
Ju längre tid det går efter svedningen, desto sämre växer det, vilket kan uppfattas 
som en successiv avmattning av eldens livgivande kraft. Elden kan också ha ”dö
dat” föremål och på så vis hjälpt dem över till en annan dimension. Den har då 
fungerat som en passage till andra världar, genom vilken offren kunnat förmedlas. 
Detta går inte att säkert utläsa ur materialet, utan är förstås hypotetiska funde
ringar. Men särskilt bränning av flinta är en sedvänja som är starkt kopplad till 
trattbägarsamhället och som måste ha haft sin speciella mening. Flinta som bränns 
ändrar färg, krackelerar och blir intill förväxling lik brända ben, vilket man säkert 
har noterat. Att föremålen förändras genom bränning understryker ritens trans
formerande funktion, och en synbar övergång från sten till ”ben” är en minst sagt 
anmärkningsvärd förändring. När flintan upphettas sprängs den också ibland sön
der i en kaskad av bitar. Kanske är också detta ett fenomen man velat uppnå med 
bränningen. Paralleller kan i så fall sökas i de söndersprängda stenarna från platt
formens härdar och även i den rituella sönderslagningen av föremål.

Föreställningar kring eld och vatten har alltså varit viktiga komponenter i männis
kornas föreställningsvärld. Det arkeologiska materialet visar tydligt att de har ingått i 
ritualer, dels genom valet av ett kärr som offerplats, dels genom de brända föremålen.

Mängden av yxor, yxämnen och malstenslöpare vid huset bör kunna ses som 
ytterligare upprepade offer vid sidan av offren i kärret. Valet av platsen för dessa 
offer understryker att hus och resta pålar har ingått i det komplex av föreställ
ningar och myter som människorna tänkte och tolkade utifrån. Det är möjligt att 
yxorna vid huset kommunicerar ett annat budskap eller varit menade på ett annat 
sätt än offren i kärret. Yxorna har i det förra fallet placerats på marken eller grävts 
ned i marken. Det speglar ett medvetet val att deponera yxorna vid huset istället 
för i kärret. De har åtskilts från andra föremål, mest tydligt från malstenarnas 
underliggare. Det är intressant att malstenarnas löpare men inte underliggarna fått 
vara med i de offer som rimligtvis har haft koppling till huset. Offren i sten- 
packningarna kring de resta pålarna innehöll även de malstenslöpare men inga 
underliggare. Strukturen hus-offer-resta stolpar förefaller som tidigare nämnts ha 
stora likheter med de sydskandinaviska långhögarnas organisation. Tolkningar har
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förts fram som går ut på att det finns både kvinnliga och manliga uttryck i lång
högarnas utformning. De resta stolparna i fasaden har uppfattats som fallossym
boler medan platsen för graven setts som en symbolisk livmoder. Det har också 
påtalats att långhögarnas många gånger trapetsoida form inte bara påminner om 
linjebandkulturens långhus utan också har formen av en jättestor yxa (Larsson 2002 
med referenser). Om huset analogt med långhögarnas gravar har representerat en 
kvinnlig princip kan man tänka sig en koppling mellan resta stolpar, yxor och mals- 
tenslöpare och den manliga principen. Det skulle i så fall förklara frånvaron av 
malstenarnas underliggare utanför huset på Skogsmossen. De har representerat den 
kvinnliga principen och har därför inte haft sin plats bland de föremål som kontras
terats mot denna. Strukturen huset visavi yxor, malstenslöpare och resta pålar skulle 
kunna ses som en metafor för mötet mellan man och kvinna och för fortgående 
reproduktion och livskraft. Allt sammantaget pekar mot ett idékomplex kring livet, 
döden och samhällets fortbestånd där man laborerat med hus, gravar, yxor, mal- 
stenar och resta pålar som metaforer för kvinnligt, manligt och fertilitet.

I Danmark har hundratals platser noterats där trattbägarkeramik har offrats i 
våtmarker. Men ingenstans i Skandinavien motsvarar intensiteten av fynd den i 
kärret på Skogsmossen. Det intensiva offrandet på Skogsmossen ser i det avseen
det ut att sticka av mot traditionen i Sydskandinavien och skulle kunna tolkas som 
ett randfenomen. Att offerintensiteten skulle vara ett försök att bemästra besvär
liga klimatmässiga betingelser uppe mot trattbägarkulturens nordgräns är inte 
troligt, då klimatet under 3000-talet f.Kr. var varmare än under senare perioder 
och inte borde ha inneburit problem för till exempel odling. De intensiva offren 
skulle förstås kunna uttrycka en stark religiositet. En annan tolkning vore att man 
på Skogsmossen genom intensiva offer velat definiera och förstärka den egna 
gruppens särart. Detta kan ha riktats utåt gentemot jägar-samlargrupper eller an
dra grupper inom trattbägarkulturen som man på detta sätt fjärmat sig från, eller 
inåt gentemot den egna gruppen. Det senare fallet skulle vittna om en identitets
kris inom en grupp av den nordliga trattbägarkulturen där samhörigheten med 
den stora övergripande bondekultursfären av någon anledning känts tveksam eller 
ifrågasatt eller där gruppens levnadssätt känts hotat.

Det är vanligt att platser för ackumulerade våtmarksoffer har använts under 
mycket lång tid, med kontinuitet under hela neolitikum eller ännu längre. Ett ex
empel på det är som nämnts offerplatsen i Hindby i Skåne (Svensson 1993). Man 
ser hur medvetenheten om platsens helighet har levt kvar och traderats från gene
ration till generation trots att samhället i övrigt har genomgått förändringar. Så 
har uppenbarligen inte skett i fråga om kärret på Skogsmossen. Offren där ger 
snarare intryck av ett starkt crescendo med ett abrupt slut. Nedläggelserna upphör 
med tidligneolitikum och i samband med att trattbägarkulturen försvinner i Mel
lansverige. Att offren upphör visar tydligt att omorganiseringen av tillvaron mot 
den gropkeramiska kulturen innebar en ideologisk-religiös förändring där offer i 
våtmarker inte längre var intressanta eller önskvärda.
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TOM CARLSSON

Stenålder utan sten
VARIATIONER INOM ETT TIDIGNEOLITISKT 

BOSÄTTNINGSMÖNSTER

En av exploateringsarkeologins paradoxer är att genom försöken att rädda och 
undvika fornlämningar så långt det går, ger det samtidigt möjligheter att upptäcka 
nya och oväntade lämningar. I Östergötland har de senaste 20 åren genomförts 
intensiva utbyggnader av infrastrukturen och detta har inneburit omfattande ar
keologiska undersökningar vilka har frambringat ny kunskap om landskapet. I 
vissa fall har resultaten varit överraskande. Detta gäller inte minst för de tidsmäs
sigt mest avlägsna tidsperioderna; mesolitikum och neolitikum.

I stort har de arkeologiska undersökningarna genomförts i inlandet och mycket 
sällan vid en forntida eller nutida havsstrand, vilken naturligtvis kan ha påverkat 
lämningarnas karaktär. Vanligtvis har stenålderslämningarna uppmärksammats i 
samband undersökningar av fornlämningar från andra tidsperioder, vilket i sin tur 
kan ha påverkat resultaten. Ibland har boplatserna upptäckts som avvikande feno
men bland järnålderslämningarna och ibland som överraskande resultat vid 14C- 
analyser. Den gemensamma nämnaren för stenålderslämningarna i inlandet har 
varit det mycket begränsade fyndmaterialet, i bästa fall en handfull kvartsavslag 
från utgrävningarna och en yxa från inventeringsprotokollen.

Bristen på bevarad materiell kultur; fynd, artefakter, föremål kan naturligtvis 
ses som ett problem. Det hade ur flera synpunkter varit enklare att kunna luta sig 
mot ett komparativt stenmaterial, att kunna jämföra med andra regioner och dis
kutera aktivitetsytor, bosättingsmönster, kulturella influenser etcetera. Slutsatsen i 
artikeln är att den närmast totala avsaknaden på fynd betyder något. Den speglar 
en förhistorisk verklighet. Den ovana situationen med att analysera en stenålder 
utan sten kan tvinga oss till diskussioner om rumslig organisation med en större 
variation än vi tidigare anat.
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Fig 1. Karta med nämnda platser markerade.

Texten bygger delvis vidare på en artikel från 1998 kallad ” Invisible activities”. I 
artikeln fördes en diskussion om ett tidigneolitiskt bosättningsmönster som ur 
arkeologisk verklighet är alltför präglat av Sydskandinaviska förhållanden för att 
kunna överföras till Östergötland och kanske inte heller till andra områden (Carls
son &c Hennius 1998). Denna artikel har som intention att försöka summera några 
av de tankar som väckts under årens lopp. Exemplen hämtas framförallt från 
landskapets västliga delar där föremålsfattigdomen av stenmaterial är särskilt på
taglig. Jag har också valt att återvända till de D-formade rännorna som påträffa
des på var och varannan undersökning i detta område. Framförallt lyfts platserna 
Hulje och Abbetorp och Bleckenstad fram som exempel.
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Östergötland; mellan öst och väst, 
mellan nord och syd

Östergötland är ett län med mycket varierande geografiska naturförutsättningar. I 
söder anknyter sydsvenska höglandet med skogsområden som gott och väl ligger 
över högsta kustlinjens cirka 134 m.ö.h. Norr om detta skogiga området breder 
som ett brett band i östvästlig riktning slätten ut sig. På de idag sammanhängande 
lermarkerna som idag utgör landskapets kornbod fanns, under stenåldern och 
fram till det att utdikning börjades på 1700- och 1800-talet, många sankmarker, 
mossar och små grunda sjöar. Här finns också sjön Tåkern. Som en gräns norrut 
ligger Motala ström. Strömmen binder ihop sjöarna Boren, Roxen och Glan och 
norr om dessa finns höglänta kuperade områden, där stora skogar återigen breder 
ut sig. Längs Östersjöns kuster finns ett utbrett skärgårdslandskap som i Kolmår
den och på Vikbolandet geologiskt liknar Södermanlands spricklandskap.

Landskapets stenålderslämningar är lika skiftande som naturgeografin. 1911 
gjorde Birger Nerman en inventering av kända fynd och fyndplatser. Han invente
rade och sammanställde bl.a. olika typer av yxor, både av flinta och bergart. Han 
kunde peka ut västra Östergötland med Tåkern som ett centralområde med alla 
yxtyper företrädda i stora antal. Spridningen av antalet yxor är sedan jämn för
utom i Kolmårdens södra del. Så här, snart 100 år senare, kan man konstatera att 
spridningsbilden av lösfynd inte dramatiskt har ändrat sig. Källkritiskt kan man 
dock nämna att Nerman enbart använde sig av de fynd som fanns samlade i 
SHM's magasin. På länsmuseet i Linköping och i ett stort antal små hembygdsmu- 
seum göms nyanserna i Birger Nermans studie.

Vår bild av en förhistorisk verklighet är också präglad av var flest arkeologiska 
undersökningar har skett. Områdena runt Linköping och Norrköping är relativt 
väldokumenterade, likaså kunskapen om den västra slättens bronsåldersmonu- 
ment. I de södra skogsområdena har få utgrävningar företagits men ett digert lös- 
fyndsmaterial och hällkistor längs Svartåns dalgång tyder på både mesolitisk och 
neolitisk befolkning (Carlsson 2002). Kunskapen om skärgårdsområdet, förutom 
Kolmården och till viss del Vikbolandet är tyvärr lika bristfällig och bygger nästan 
enbart på inventeringar. Små kvartslokaler på forna öar, t.ex. Leverstad (Lindgren 
2004) och i vikarna (Åkerlund 1996) har dokumenterats. Skogarna mellan slät
terna och Närke är likadels till stora delar vita fläckar på den arkeologiska kartan. 
Hällkistorna runt Medevi, stridsyxekeramik i Godegård och flintfynd längs dal
gångarna visar att människor uppehöll sig här också under stenåldern. Längs väs
terut, vid Motala ströms inlopp från Vättern, ligger den mesolitiska boplatsen 
Strandvägen. Förekomsten av stora kvantiteter Kinnekulleflinta på denna plats 
visar på att Vättern under denna tid var en öppen port mellan Östergötland och 
Västergötland (Carlsson m.fl. 2003).
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Ett återkommande problem har varit att Östergötlands stenålderslämningar ofta 
är anonyma och att dessa uppmärksammats vid stora ytavbaningar i sökandet 
efter fornlämningar från andra tidsperioder. Till skillnad mot de syd- och väst- 
skandinaviska stenåldersplatser, som oftast hittas genom ytplockande av fynd, är 
antalet tillvaratagna fynd av bearbetad sten i Östergötland påfallande fåtaliga. 
Detta torde vara orsaken till att boplatser och andra lämningar inte upptäcks tidi
gare i den arkeologisk/antikvariska processen; vid arkeologiska utredningar och 
förundersökningar. Vi har sålunda en något omvänd situation där föremålsstudier 
inte dominerar forskningen utan där 14C-daterade anläggningar av varierade slag 
måste tolkas och sättas i sammanhang. Det är också en hård kontrast mot den 
forskning som Birger Nerman bedrev i 1900-talets början.

Denna introduktion till Östergötland stenålder har inga intentioner att vara 
heltäckande eller representativ. Syftet är istället att peka på en sak: regional varia
tion och influenser. Landskapet ligger mellan flera naturgeografiskt särpräglade 
områden. Även föremålsfynd pekar på nära och ofta återkommande kontakter 
med andra geografiska områden och därmed en sammansmältning av många olika 
traditioner. Östergötlands västliga influenser är synligt på flera sätt, bl a föremåls
fynd: en skivyxa från Åby Fyrbondegård nära Tåkern och en tidigmesolitisk 
hullingspets i flinta från Siaka utanför Linköping. Vidare är en relativt hög andel 
av alla stenåldersfynd längs Tåkerns stränder flinta och förekomsten av Kinne- 
kulleflinta har uppmärksammats på flera mesolitiska platser (Browall 1980 och 
1999 ; Carlsson m.fl. 2003). Vid Ombergs södra sluttning finns länets enda, för
utom hällkistorna, megalitgrav, en dös (Jansson 1984). Oscar Montelius upp
märksammade likheter hos de västgötska och östgötska hällkistorna med före
komsten av gavelhål som sammanhållande länk (Montelius 1907). De fåtaliga un
dersökningarna och inventeringar längs den forna östkustens skärgård tyder på 
nära kulturell samhörighet med Södermanlands kustbefolkning. Här dominerar 
kvarts helt och uppgår vanligtvis till 95-100% av det upphittade fyndmaterialet 
(Lindgren 2004 ; Åkerlund 1996). Sammanfattningsvis kan man säga att Öster
götland allt sedan äldsta stenåldern har genomströmmats av kulturella influenser 
från många håll. Det som särpräglar landskapet är snarast variation än enhet.

Östra Mellansverige?
I arkeologiska sammanhang brukar Östergötland föras till det geografiska begrep
pet Östra Mellansverige. Detta begrepp infördes av Stig Welinder 1973 och har 
anammats av stora delar av stenåldersforskningen men med något varierande geo
grafiska gränser. Att föra Östergötland till östra Mellansverige är min mening olyck
ligt och är sannolikt skapat av ett akademisk behov efter geografiska avgränsningar 
i olika forskningssammanhang. Östergötlands län är naturligtvis likaså en sentida
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maktpolitisk konstruktion. Lika lite tillhör landskapet Östergötland en kulturellt 
enhet under stenåldern. Begreppet östra Mellansveriges giltighet kritiseras också av 
Christina Lindgren som menar att behovet med att avgränsa regioner mer handlar 
om egen identitet är förhistoriska förhållanden (Lindgren 2004:42). Lindgren gör 
istället sin analys av de mesolitiska skärgårdssamhällena på Södertörn och delvis i 
övriga Södermanland som har en likartad materiell kultur, men med intressanta so
ciala variationer, och ställer dessa i jämförelse med inlandsbefolkningen.

Teori: materiell kultur, 
rumslig disponering ock världsbild

Människor lever inte i kaos. Vi organiserar världen omkring oss på ett sätt så att 
den blir begriplig. Detta uttrycks i sin tur på olika sätt genom individens hand
lingar i det som brukar kallas kultur. Kulturen inkluderar hela den samlade världs
bilden; strukturer, traditioner, handlingar och resultaten av handlingarna o.s.v.

En syn på de förhistoriska samhällenas sätt att mentalt organisera sin världs
bild är att den bestod av en komplex ackumulering av korrenspondens och relatio
ner skapade av människors handlingar (Thomas 1993). Det som uttrycks också 
genom den materiella kulturen som samhället omger sig med. Hus, föremål, gro
par, härdar etcetera, är komponenter i en helomfattande strukturerad världsord
ning. Varje del reflekterade helheten utan att vara hierarkiskt uppdelad; var och en 
hade de något att säga om världens ordning.

Det kulturella landskapet organiserades och begreps på samma sätt, genom 
aktiviteter knutna till platser. Härdar, jakt och fiskeplatser, flint- och kvartslag- 
ningsplatserna ingick i ett samlat nätverk, en ”spatial story” av händelser och 
aktiviteter (Thomas 1993:81).

Materiell kultur är aktiva faktorer i samhället där de ingår som komponenter, 
som medel i skapandet och återupprätthållandet av släktskapsrelationer. De för
medlar också länkar till myter och andra berättelser. Materiell kultur och immate
riella förklaringar står i ett reflexivt beroendeförhållande till varandra. Kopp
lingen till de handlingar som utförs med materiell kultur, runt dem, eller som med 
hus i dem, är naturlig. Den materiella kulturen accentuerar på så sätt identiteter, 
den individuella, gruppens identitet och skillnaden gentemot andras. Genom att 
äga - uppvisandet, att använda eller att utföra sysslor med redskap, vid eller i hus 
etcetera, agerar man inom samhällets strukturer. Man ordnar kaos. Förekomst 
eller frånvaro av föremål på en plats - boplatsens inre organisation - är spår efter 
en medvetenhet om världens ordning.

Föremål är därför inte bara ett fysiskt uttryck av strukturer i kulturen utan hjäl
per samtidigt till att förmedla och kanske förstärka eller rent av förneka de relatio
ner mellan människor vilket samhället är uppbyggt av. Funktion och mening är
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samtidigt intimt sammankopplade med tid och rum och står i en ständigt föränd
ringsprocess. Myterna och berättelserna anpassas till att förklara nya företeelser; 
nya förbund, nya släktskapsband. Nya händelser inkorporeras och ändrar hela 
den rådande ordningen. Det som betraktades som en sanning i går nyanseras idag 
till att bättre passa den rådande ordningen.

Empiri: Abbetorp, Hulje och Bleckenstad 
- lokala uttryck av tidigneolitisk bebyggelse

D-formade rännor uppmärksammades i Östergötland för första gången i Brun- 
neby, en tidigneolitisk boplats nära Motala ström med bl.a. ett långhus, gropar 
och med ett litet fyndmaterial. Tvärsnodds ornerad keramik, kvartsavslag och lite 
flinta, bl.a. en tvärpil. Rännorna grävdes och dokumenterades men diskuterades 
tyvärr aldrig i rapporten (Larsson 1994) utan förpassades till bilagan där de dock 
benämndes som eventuella hyddbottnar.

Under 1990-talet grävdes, dokumenterads och 14C-daterades ett antal D-for
made rännor. En sammanställning av undersökta och daterade rännor, t.o.m. år 
2001 är gjord av Maria Peterson (Petersson 2004:137). Rännorna har en närmast 
irriterande likhet i storlek, form, och har vanligtvis dateringar till tidigneolitikum. 
Anläggningarnas storlek varierar mellan 2x2 m till 4x4 m. Öppningarna är påfal
lande ofta åt öster och en härd ligger vanligtvis strax utanför eller i rännans för
längning. Trots ett intensivt rutgrävande, både i rännorna, runt om dem och ibland 
även i matjorden intill gjordes nästan aldrig några fynd. Ett bipolärt kvartsavslag 
från rännan i Hulje är ett av få fynd som gjorts (Carlsson m.fl. 1996).

De återkommande dragen gjorde att vi tolkade dessa som spåren efter mänsk
liga medvetna handlingar. Eftersom vi också ofta kunde konstatera stolphål i 
rännorna höll vi det för sannolikt att rännorna representerade rester efter byggna
der.

De tre platserna som beskrivs nedan ligger i det öppna slättlandskap som ka
raktäriserar stora delar av västra Östergötland. Platserna ligger alla i zonen mel
lan slättbygden och de sydligare skogsområdena.

Abbetorp
Det undersökta området runt Abbetorp utgjordes av ett drygt 37 000 m2 stort 
område. Utgrävningens fokus var kortfattat att framförallt försöka förstå äldre 
järnålderns hägnadssystem, stensträngar och odling i förhållande till boplatserna 
läge och struktur. Vidare grävdes ett gravfält från romersk järnålder och folk- 
vandringstid samt en offerplats från samma tidsperioder.
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0 Stolphål

o 2,5 m

Fig 2. Planer över husen från de nämnda platserna, a) Plan 
över husen i Abbetorp. b) Plan över huset i Kulje, c) Plan 
över huset Bleckenstad.

Indikationer på stenålderslämningar i området 
fanns genom l4C-dateringar från förundersök
ningarna inom närbelägna undersökningsom
rådena (Molin m.fl. 1999 ; Helander 8c Zetter
lund 2001). När undersökningarna nu är avslu
tade kan stenålderslämningarna summeras som 
ett mindre senneolitiskt fyndmaterial av flinta 
inom ett begränsat område, ett mindre antal 
mesolitiska dateringar utan kontext, två närlig
gande områden med anläggningar daterade till 
tidigneolitikum (Peterson 2004:134) och ett 
mellanneolitisk långhus nästan helt utan fynd
material (Molin, manus). Väl värt att poängtera 
är att inga indikationer via lösfynd fanns i det 
område där stenålderslämningarna senare hitta
des.
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Tidigneolitiska lämningar fanns i en östsluttning med en distinkt avsats ned mot 
ett forntida vattendrag i närheten. På en mindre avsats påträffades de båda D- 
formade husen. I området runt dessa fanns också små gropar, rännor, stolp- och 
käpphål samt ett kulturlager. Fyndmaterialet runt omkring husen var dock ytterst 
begränsat och det kan t.o.m. ifrågasättas om det överhuvudtaget är bearbetat (Pe
terson 2004:134). Rännorna, vilka sannolikt utgör husens väggar, var mycket dis
tinkta och var öppna åt öster respektive väster. I rännorna påträffades flera käpp
hål. Rännornas storlek var 3,7x3,2 m och 4x3 m. I en av husrännorna låg en härd 
som kunde 14C-dateras till 3 700 f.Kr. medan ytterliggare en datering däremot gav 
en mellanneolitikum.

Ett kort stycke från husområdet undersöktes andra anläggningar med tidig- 
neolitisk datering. En grop daterades till 3 700 f.Kr. Flera av anläggningarna intill 
kunde genom sin karaktär föras till samma period. Alldeles nära det forna vatten
draget daterades en härd till tidigneolitikum och här hittades också eggen till en 
troligen tunnackig yxa (Petterson 2004:136).

Hulje
Liksom vid Abbetorp var syftet med undersökningen vid Flulje, utanför Mjölby, 
inte att i första hand gräva stenålderslämningar utan främst att dokumentera läm
ningar från äldre järnåldern. På en grusig platå hade vid förundersökningarna en 
större boplats med hus, gropar och brunnar konstaterats. Strax intill fanns också 
ett mindre gravfält med uteslutande gravlagda barn. Undersökningsområdet om
fattade cirka 10 000 m2 (Carlsson m fl 1996).

Under stenåldern bör stora delar av omgivningen ha bestått av våtmarker, vatten
drag och kanske t.o.m. av småsjöar med mindre vattenspeglar. Stenålderslämningarna 
var dels koncentrerade till de låglänta områdena nära våtmarkerna och dels uppe på 
platån. En samling käpphål nära en våtmark utgjorde möjligtvis en hydda och två små 
rännor med härdar kunde dateras till senneolitikum, 2080 f.Kr. En tjocknackig grön- 
stensyxa påträffades, men tyvärr i sekundärt läge - i en brunn från järnåldern.

Andra stenålderslämningar var så tydligt uppdragna ett stycke från våtmarker
na att en medvetenhet i landskapets disposition måste ha funnits. Dessa var kon
centrerade till ett mindre område med ett sotigt kulturlager, härdar, långa rännor 
och stolphål. Här påträffades också den D-formade rännan som tolkas som hus
lämning. Rännan var cirka 4x4 m och öppen åt öster. Rännan var fylld med ett 
sotigt kulturlager och i södra änden låg en mycket distinkt härdgrop. I rännan 
fanns vidare ett mindre antal stolphål. Fyndmaterialet bestod av ett enda avslag i 
kvarts och några brända ben. Inga ytterliggare spår efter husets funktion kunde 
noteras (Carlsson m fl 1996:20).

Strax söder om huset låg ett tunt sotigt kulturlager, även detta utan det sedvanliga 
stenåldersfyndmaterialet. Några bitar keramik med grov kvartsmagring utgjorde de
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enda fynden. Källkritiskt för tolkningarna är att kulturlagret och det D-formade 
huset låg precis i kanten av undersökningsytan och endast en mindre utökning av 
detta var möjlig. Möjligheterna finns därför att vi endast var i kanten av ett väl- 
bevarat neolitiskt boplatskomplex men trots upprepade försöka att hitta ett kom
pletterande fyndmaterial i den plöjda åkern påträffades inga fynd.

Bleckenstad
I det tredje exemplet, Bleckenstad, var undersökningens syfte tudelad; att under
söka boplatsrester från äldre järnålder men också att försöka lokalisera de sten- 
ålderslämningar som daterats redan under utredningsgrävningarna (Zetterlund & 
Helander 1997). Så till skillnad mot vid Abbetorp och Hulje fanns vetskapen om 
en neolitisk närvaro inom undersökningsområdet innan grävningen startades. Vid 
ett inledande skede söktes vid flera tillfällen området, som bestod av nyplöjd åker
mark, därför av för att hitta fynd. Även vid maskinavbaningen av matjorden le
tade vi intensivt efter slagen kvarts och flinta. Trots detta hittades ett ytterst litet 
slaget stenmaterial i det område som skulle visa sig täcka den tidigneolitiska bop
latsen (Eklund & Larsson 2002).

Boplatsen ligger på en svag östsluttning, ett hundratal meter från Svartån. 
Marken består av silt och lera. Strax utanför undersökningsområdet fanns ett na
turligt vattenhål. Boplatslämningarna var koncentrerade till ett cirka 30x20 m 
stort område och bestod av ett ungefär 10x5 meter stort mesulahus med gropar, 
rännor och härdar strax intill. Inom ett lerigare område fanns också ett grop
system fyllt med kulturlager. I botten på groparna fanns spår efter flera eldar. Hela 
gropsystemet undersöktes men det kunde konstateras vara så gott som tomt på 
fynd. Små fragment av keramik med snör/tvärsnoddsornering hittades som kan 
föras till trattbägartid. Sållning av jorden i och utanför mesulahuset resulterade i 
ett tiotal avslag av kvarts och en knacksten. Flera 14C-dateringar, bl.a. på härden 
inne i huset och på kol upplockat underst i gropsystemet, visade relativt samstäm
migt på tidigneolitikum (Eklund & Larsson 2002).

Ett sextiotal anläggningstomma meter söder om dessa bebyggelselämningar 
hittades återigen flera gropar och rännor som utseendemässigt och genom den 
urlakade kulturlagerfyllingen kunde misstänkas vara neolitiska. Bl.a. undersöktes 
en mindre D-formad ränna, öppen åt öster och med en härd - eller grop med skärv
sten i - i södra änden. I rännans botten dokumenterades två stolphål. Tyvärr fanns 
det mycket lite kolrester i härdgropen och kolet till 14C-dateringen hämtades där
för från rännans fyllning. Dateringen gav en senneolitisk datering. Strax intill un
dersöktes ytterliggare en 4-5 m lång ränna vilken daterades till tidigneolitikum. I 
de vidare tolkningarna förs, trots den avvikande dateringen, den D-formade rän
nan till den tidigneolitiska bebyggelsen. Sannolikt har yngre organiskt material 
infiltrerat kulturlagret (Eklund & Larsson 2002).
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Den sammantagna tolkningen av stenåldersbebyggelsen i Bleckenstad är att gården 
bestod av rumsligt mycket utspridda enheter. Dels en bebyggelse med långhuset i 
centrum och dels med mindre enheter ett stycke därifrån. Runt om fanns hägnader 
och odlingarna (Carlsson 2004). Hur intensiv denna odling har varit och i vilken 
form och utförande den har bedrivits är omdiskuterat. Benämningen trädgårdsod
ling har föreslagit av bl.a. Mats Larsson (1994) och Alexander Gill (2003).

Hus, hyddor, vindskydd eller rotvältor...
Vad är en hydda och vad är ett hus? När blir en hydda ett vindskydd? Mycket av 
arkeologisk forskning bygger på väl definierade begrepp men i detta fall verkar det 
råda, om inte förvirring, så i alla fall olika betydelse i begreppen. Sannolikt ligger 
det också olika värderingar i begreppsvalet. Vad är en hydda? Är en hydda en 
hydda om den är rund? Är det en hydda om den är avsedd för kortare vistelser; i så 
fall hur länge? Eller återkommande besök: hur ofta då? Kan man bo i ett vind
skydd? Vad betyder begreppet hyddbotten? Är det bättre att bara beskriva läm
ningarna som ”konstruktioner” ? Frågorna är kanske egentligen inte relevanta. 
Men de kanske säger mer om vår syn på stenåldern än vad som var viktigt för de 
som använde husen, hyddorna etc. Bilden av stenåldern blir onekligen mer primi
tiv om boendet var i hyddor, när man reste ett vindskydd än om man uppförde hus 
och bodde på gårdar. Är det utvecklingsläran som spökar ännu en gång? I denna 
artikel används genomgående begreppet hus i ett medvetet försök i att jämnställa 
olika arkeologiska tidsperioder.

En liknande fråga om vad neolitisk byggnadskultur egentligen ska kallas förs 
fram av Artursson m.fl. (2003:55). Författarna lägger inte fram några definitions
forslag utan framhåller vikten av att sätta in lämningarna i en tolkning av byggna
dens funktion och hur boplatsen har använts. I den sammanställning av skånska 
neolitiska hus och hyddor som författarna gör används termen hus för långhus. 
Hyddorna i sin tur kan vara runda, U-formade och D-formade byggnadsläm- 
ningar. (Artursson m.fl. 2003:101).

En viktig aspekt, och kanske den viktigaste, är ju om det verkligen är hus och 
inte något annat. En naturlig förklaring till fenomenet D-formade rännor kan vara 
rotvältor/vindfällen. När ett träd blåser omkull dras rötterna med. När sedan gro
pen efter rötterna fylls med kulturlager och ruttnande rotdelar bildas den karaktä
ristiska formen. I en källkritisk artikel har Newell ratat upp till 60% av samtliga 
huslämningar från mesolitikum. De D-formade husen från Abbetorp, Hulje, Blec
kenstad och från andra håll i Östergötland faller inom den storlek som anses 
kunna vara rotvältor (Newell 1981).

Newells skoningslösa kritik bygger delvis på ett cirkelresonemang menar Kalle 
Thorsberg (1984:30). Även andra forskare påpekar olikheterna mellan omkullfallna
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träd och förhistoriska hus med D-form (Langohr 1993:44 ; Combé 1993:53). Hur
somhelst har inte de ovan beskrivna husen i Abbetorp, Hulje och i Bleckestad 
någon grop i mitten som Newell menar är karaktäristiska för rotvältor. Likheter i 
konstruktionen med förekomst av stolphål, härdar i rännornas förlängning och 
den vanligt förekommande riktningen på öppningen åt öster tyder på något annat 
än en naturlig förklaring.

Det är något märkligt att vi arkeologer som ägnar så mycket energi till att hitta 
synonymer på sannolikt: eventuellt, kanske, troligen, förmodligen, möjligen osv 
också ägnar så mycket kraft att befästa gamla sanningar. Lars Larsson uttrycker 
sig eftertänksamt i frågan angående mesolitiska hus vad en lika kritisk granskning 
av huslämningar från andra tidsperioder skulle betyda (Larsson, L. 1995). Kanske 
är just variation nyckelordet. Om vi kan acceptera att man även under stenåldern 
bodde; att man skyddade sig genom att uppföra någon slags byggnad och att vi 
(ännu) inte hittat tio lika lämningar kanske kan fundera i ordet byggnadsvaria- 
tion.

Det sociala landskapet
Det finns en djupt rotad bild om det neolitiska bosättningsmönstret. Torsten Mad
sen (1982:2021ff) delar in trattbägarkulturens bosättningar på Jylland i tre kate
gorier: boplatser, fångststationer och centralplatser. Denna model har ofta över
förts till att gälla även för svenska förhållanden. Det är dock problematiskt att 
tolka in huslämningarna i denna artikel i Madsens model. Det är svårt att tro att 
husen med dess ringa yta representerar boningshus. Inga fynd finns som kan få 
tolkningarna att gå i riktningen mot jakstationer. Att förslå de D-formade husen 
som centralplatser vore förvisso en spännande men kanske inte en särskilt gångbar 
tolkning. Åtminstone är Madsens centralplatser betydligt mer imponerande till sin 
storlek och omfång än de små rännorna. De D-formade husen visar på ett problem 
med att arbeta med modeller; de är inte särskilt överförbara mellan olika geogra
fiska distrikt och det kommer alltid att finnas företeelser som inte passar in dem.

Husen i västra Östergötland är inte unika. Under de senaste tio åren har många 
liknande platser med små neolitiska boplatser varit föremål för arkeologiska under
sökningar. En genomgång av neolitiska hus i Mellansverige gjordes 1997 (Biwall 
m.fl. 1997:265ff). Utanför Örebro har D-formade rännor undersökt (Karlenby 8c 
Knabe 2001) och även i Skåne har en mer variationsrik neolitisk bebyggelsetradition 
än tidigare anats nu uppmärksammats (Arthursson m.fl. 2003).

Från att ha betraktats som små bebyggelseenheter inom ett begränsat område 
(bl.a. Larsson M. 1984,1994) visar Magnus Andersson (2003) att de tidigneolitiska 
gårdarna i Skåne istället omfattade och nyttjade stora arealer i ett komplext mönster 
i samspel med många liknande gårdar. Också exemplet Bleckenstad i Östergötland
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ii

Fig 3. Stolphål, och rännor i marken men hur såg det ut ovan 
mark. Några rekonstruerade byggnader. Bilder från Orme 1981.

visar på hur utspridd gårdens byggelse kan ha varit. Bilden är troligen betydligt 
mer komplicerad än så. Om man väljer att studera varje individuell enhet för sig 
blir variationen påtaglig och det blir allt svårare att stoppa in lämningarna i en 
övergripande modell.

Traditionellt har stenåldersforskningen fokuserat på områden som kan analyse
rats med hjälp av ett gediget fyndmaterial. Redan själva identifierandet av en ”lokal” 
sker vanligtvis genom löst funna artefakter och avslag. Spridningen av fynden avslöja 
aktivitetsytor. Sammansättningen av pilspetsar, skrapor och osteologiskt bestämbara 
ben etc bestämmer sedan till vilken plats i modellen som platsen hör. Frånvaron av
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bevarat fyndmaterial, inte ens av sten, gör det möjligen svårt att passa in de östgötska 
små huslämningarna i en modell men öppnar möjligheter, eller kanske tvingar oss till 
att diskutera stenålderslämningar i ett bredare spektra än bara genom fynden.

Ett annat källkritisk problem har varit de små undersökningsytorna vilka koncen
trerats till små områden - där det finns många fynd. Utgrävningen vid Hagstorp, som 
täckte en yta av 232 m2, var fram till mitten av 1980-talet den största mesolitiska 
undersökningen i Mellansverige (Lindgren 1996:31). Det behöver väl knappast påpe
kas att matjordsavbanade ytor på 30 000 m2 eller mer svarar på helt andra frågor än 
vad fyndkoncentrationer gör. Kanske det rent av är så att platser med bearbetning av 
stenmaterial är det avvikande i mönster av omgivande föremålsfattiga boplatser, 
kultplatser, jaktstationer, övernattningsplatser för vaktande herdar eller böndernas 
vaktstugor, socialt cermoniella platser, menstruationshus etc. etc..

Att spridningen av fynd på en boplats är spår efter medvetna handlingar är väl 
sannolikt alla överens om. Kalle Thorsberg (1984) påpekar helt riktigt att de efter
lämnade föremålen inte behöver betyda att aktiviteterna har samband eller att 
dessa utfördes just på denna plats. Men man kan nog vara ganska säker på att 
människorna som placerade föremålen på denna plats visste vad de gjorde, de 
hade ett syfte med sina handlingar och de agerade inte helt slumpmässigt. Frånva
ron av bevarade redskap innebär ett lika medvetet agerande.

Det verkar inte särskilt sannolikt att människorna under stenåldern ägnande 
hela sin tid åt att tillverka och använda redskap av sten. Det finns också flera 
exempel som visar på motsatsen. Problematiken med att sätta alltför stor tilltro till 
analyser av stenteknologi är den mesolitiska platsen Rörmyr II i Norge. En stor del 
av kunskapen om tidigmesolitikum i Norge är hämtad från denna plats med ett 
osedvanligt omfångsrikt fyndmaterial. Genom ”refitting” av den slagna stenen 
kunde man dock visa att platsen endast besöktes under en kort tid, förmodligen 
bara under några dagar. Besökarna bestod av en liten grupp människor varav två 
slog flinta (Skar &c Coulson 1985:181).

Hulje, Abbetorp och Bleckenstad i Östergötland kan inte passas in i något känt 
tidigneolitiskt bosättningsmönster. Ännu mer komplext blir problematiken om 
man studerar skriftligt etnografiska källor. Funktionen för små hus är mycket varie
rad. Etnografiska nedteckningar är knappast direkt överförbara till arkeologiska 
sammanhang, hur slående lika parallellerna än kan te sig. Det etnografin verkligen 
kan visa är en variationsrikedom i betydelseskapande kopplat till materiell kultur, 
inklusive hus av olika slag, som människor i olika kulturer har skapat. Trots den 
kanske pessimistiska hållningen inför etnografins kapacitet tror jag att just variatio
nerna kan hjälpa oss att finna nya vägar till tolkning inom arkeologin. Inte minst 
visar etnografin att vi inte skall underskatta samhällen med en, i våra ögon, låg tek
nologisk utveckling. Samhällets komplexitet består knappast i det antal redskap som 
man omger sig med. För att lyfta fram något etnografiskt exempel beskriver Kristian 
Kristiansen hur Ibanfolket i Sydostasien hade små byggnader nära sina sädesfält. 
Dessa användes under sådd och skörd samt under den tid då nya fält förbereddes
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genom svedjebränning. Trots att odlingarna inte alls låg på något avskräckande av
stånd från boplatsen ansåg man det olämpligt att bo i sina vanliga hus under dessa 
tider (Kristiansen & Hedeager 1988:56). Det finns flera exempel på hur olika bygg
nader associeras med sociala konventioner, bröllopshus, födslohus, menstruations
hus, dödshus, genderrelaterade hus o.s.v. (Mead 1965; Shostak 1981; Kulick 1987).

Övergår vi till arkeologiska tolkningar av påträffades lämningar efter små- 
byggnader går vanligtvis tolkningarna i funktionalistisk riktning. Anders Biwall 
(Biwall m.fl. 1997) ser de mellansvenska tidigneolitiska platserna med få före- 
målsfynd som spåren efter jaktstationer i enlighet med Madsens tredelade modell. 
Maria Petersson (Petersson 2004:138) tolkar de ensamliggande hyddorna i Öster
götland i riktningen av ett accentuerande av djurhållning under tidigneolitikum. I 
ett ekonomiskt system med betande tamdjur behövdes små byggnader för de som 
vaktade djuren. Etnografiska exempel med små men robusta konstruktioner finns 
från bl.a. från Främre Orienten (Cribb 1991). En liknande gender-ekonomisk tolk
ning av en senmesolitiska boplatsen vid Pärlängsberget i Södermanland. Boplatsen 
bestod av flera små D-formade hus. Fynden av kombinerade slipstenar; en sida för 
yxor och den andra sidan som malsten för växter leder Fredrik Hallgren till tolk
ningen om en dualism mellan manliga och kvinnliga aktiviteter. Platsen ses som 
tidvisst använd och då av endast en del av det mesolitiska samhället med ett speci
ellt syfte. Kvinnorna från den mesolitiska huvudboplatsen samlades här och till
bringade sommaren för att fiska och för att jaga småvilt. Tillverkning av redskap 
för dessa aktiviteter utfördes likväl på plats (Hallgren 1996:llf.).

De i Närke påträffade D-formade huslämningarna har liknande karaktär som 
de Östgötska. Bristen på bevarat material är också lika påfallande. De D-formade 
husen låg i relativt nära anslutning till den övriga bebyggelsen med bl.a. långhus 
och tolkas som platser för varierade sociala aktiviteter (Karlenby & Knabe 
2001:22f, se även denna volym). I Skåne är källäget om tidigneolitiska byggnader 
väl underbyggt. Tack vare utbyggnaden av Öresundsregionen har enorma arealer 
undersökts arkeologiskt (Artursson m.fl. 2003). Exempelvis framhålls förekomsten 
av små hus i nära samband med megalitgravar i Skåne som förbigångna i tolk
ningarna av rituell rumslig indelning under neolitikum (Artursson m.fl. 2003:57).

Kritiska röster har naturligtvis också hörts. Likheterna med rotvältor är den van
ligaste förklaringen när de D-formade rännorna upptäcks på fornlämningsområdet. I 
en kritisk granskning och jämförelse mellan västsvenska och östgötska huslämningar 
avfärdar Johansson de senare som just naturbildningar (Johansson 1999). Även på de 
mesolitiska boplatserna Tågerup i Skåne (Karsten & Knarrström 2003) och Lille
berget i Norrland (Halén 1994) påträffades liknande rännor som dock inte betrakta
des som byggnadslämningar utan som rotvältor. Som en parantes kan nämnas den 
genomgång av dokumenterade danska huslämningar från neolitikum som gjordes på 
1980-talet (Eriksson & Madsen 1984). Författarna avfärdade i denna artikel i stort 
sett samtliga tidigare kända huskonstruktioner utom just en D-formad ränna med 
stolphål. Artikeln skrevs dock innan man genomfört stora ytavbaningar i Skåne.
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Källäget är idag ett helt annat än det var på 1980-talet. Mats Larsson kritiserar i en 
artikel (Larsson 2001) inte att det verkligen är byggnadslämningar men väl tolk
ningsforslaget att aktiviteterna i och runt de D-formade husen skulle ha utgjorts av 
sociala handlingar som p.g.a. avsaknaden av analyserbara artefakter skulle vara 
”osynliga” för eftervärlden. Som exempel på motsatsen framhåller han ett till 
Abbetorp närliggande hus; Bäckaskog, som undersöktes under 1998 (Molin m.fl. 
1999). Här påträffades ett minimalt fyndmaterial av kvarts. Trots kritiken intar Lars
son ändå hållningen att det nog sannolikt rört sig om social-kulturella aktiviteter som 
tilldragit sig i husen, vilka lämnat fåtaliga några spår efter sig (Larsson 2001).

Ett hus är ett hus är ett bus
I Tage Danielssons kritiska monolog mot kärnkraftsutbyggnaden på 1970-talet 
framförde han en ironiskt hållning om att vi numera skall lära barnen att tala 
sannolikt och inte sant. Kanske är det med samma kritiska sannolikhetskalkyler 
som vi skall se på förhistoriska företeelser. För när blir en sannolikhet verkligen 
sann, hur vet vi att det verkligen har hänt? Det som var vedertaget sant för 100 år 
sedan vet vi idag mer om och kan avfärda som osannolikt.

För inte så länge sedan visste vi att bronsålderssamhällena var boskapskötande 
nomader. Utifrån fynden av mycket enstaka husurnor visste vi att de uppförde 
enkla, runda bostäder. När så exploateringsarkeologins metoder utvecklades till 
allt större ytavbaningar understödda av AMS-dateringar av kol, bl.a. i stolphål, 
framträdde en helt annan bild som sannolik. De cirka 100 huslämningarna vid 
Pryssgården, utanför Norrköping representerar sannolikt en högst permanent väl
organiserad och bofast befolkning (Ahlkvist m.fl. 1998). Ingen vidhåller längre det 
nomadiserande bronsåldersfolket.

Kanske är det verkligen så att alla de D-formade rännorna är rotvältor, vindfäl
len. Träd som vinden har fällt och som vi nu 5000 år senare hittar och ägnar 
timmar åt att diskutera. Kanske det vore mer ekonomiskt verklighetsförankrat att 
snabbt och helt strunta i dem och ägna ännu mer tid åt fördjupade föremålsstudier, 
förfinade kronologier eller att gräva ännu några fler provrutor. Det kanske är ve
tenskapligt bättre att skapa en strikt definition om bur en hydda ser ut, vilka 
konstruktionslämningar ett hus ska ha och vad som är ett vindskydd. Kanske det 
vore bra att en gång för alla bestämma hur många fynd, helst av flinta, som skall 
hittas för att man ska acceptera att här har det vistats människor under forntiden.

Tänk om, tänk om forntiden är betydligt mer varierad än vi med våra vetenskap
ligt tränade hjärnor kan föreställa oss. Om våra ”Monteliusianska” typologier, som 
i fallet med de senmesolitiska tvärpilarna och bergartsyxor, inte håller - ingen blev 
den andra lik. Visst bygger arkeologin på jämförande studier men om man inte 
hittar något att jämföra med betyder det kanske inte att man måste förkasta det. 
Är det något som det etnografiska källmaterialet kan hjälpa till med så är det just
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att visa på vilken enorm variation i sättet att förhålla sig till naturen, till kulturen 
och till varandra som mänskligheten har skapat. Kanske vi inte måste definiera in 
oss i ett vetenskapligt tryggt hörn. Om man bara hittar en parallell till, blir det mer 
sant då? Och, vore det inte värre att helt förkasta chansen till att ännu bättre 
förstå våra studieobjekt - de forntida samhällena - än att våga föra fram nya 
företeelser till diskussion. Kanske tar man helt fel, kanske det visar sig genom 
analogier, nya problemställningar att hypotesen inte var riktig.

Vad det gäller boendet under stenåldern så är väl det enda (?) rimliga att man 
ändå hade något som skyddade mot väder och vind. För att återkoppla till teorin 
om människans skapande av ordning i ett naturligt kaos är husen en fysisk mani
festation av denna kulturella ordning, det som Magnus Andersson kallar ”att 
skapa rum” (Andersson 2003). Husen är en del i skapandet av fysiska påminnelser 
och strukturer i detta mentala landskap. Abbetorp, Hulje, Bleckenstad var platser 
med en strukturerad verklighet där de neolitiska människorna levde och verkade. 
Byggnaderna var komponenter i den rumsliga dispositionen, de ingick i berättel
sen om människornas plats i det fysiska landskapet likväl som i kosmologin.

Variationsrikedomen i byggnadernas utförande och i deras läge i landskapet 
tyder på att vi inte ska se de neolitiska boplatserna som enbart små sammanhållna 
gårdar identifierbara genom förekomsten av slagen flinta. Människorna visste vad 
de gjorde. De handlade i enlighet med en trygg tradition. Människornas verklighet 
sträckte sig långt bortom slagplatserna och långhusen.
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LEIF KARLENBY

Dödens öar eller 
livets arkipelag

EN LOKALSTUDIE KRING TIDIGNEOLITISK 
RUMSLIG ORGANISATION

Där jag står på vägen ovanför Vittvång ligger slätten framför mina fötter. Det 
flacka landskapet söder om Örebro breder ut sig med mil efter mil av åkermark. 
Blicken dras mot den disigt avlägsna horisonten. Molnen far som vita skepp över 
en oändlig himmel. Landskapet är överväldigande här. Gränserna för det upplevda 
rummet löser upp sig helt enkelt på grund av att de ligger så långt borta. Slätten 
verkar vara helt platt. Så här på håll och från en lätt upphöjd position förminskas 
höjdskillnaderna, kullar plattas ut svackor fylls igen. Men om man ger sig ut på 
flacklandet ser man att det finns både sänkor och höjder. Hur man upplever ett 
landskap beror på vilket perspektiv man har. Man upplever sin omgivning utifrån 
den plats där man står. Dessa små topografiska skillnader har betydelse för hur 
man utnyttjar och har utnyttjat landskapet.

Detta gäller inte bara de topografiska eller geografiska förutsättningarna utan 
också i högsta grad det tidsmässiga perspektivet. Det landskap vi ser idag är ett 
resultat av tusentals års kulturpåverkan. Också geologiska processer har föränd
rat landskapets utseende. Det finns till och med mänskligt framkallade geologiska 
förändringar av landskapet som påverkat det på ett avgörande sätt. Med början 
år 1858 tömde man Mosjöns vatten och odlade upp den forna sjöbotten.

Men hur såg landskapet ut när de första invånarna kom hit? Då öarna nyfödda 
hade stigit upp ur havet och åsen i väster låg som en solhungrande orm mot Kils
bergens blåa fond? Då hade ännu inte människans påverkan på naturen gått så 
långt att man helt rörde sig i ett kulturlandskap. Stora partier var fortfarande 
natur. Däremot var människans uppfattning av denna natur - och hur man förkla
rade den - av kulturell art och man rörde sig i landskapet utifrån hur man förstod 
det. Man bosatte sig i landskapet efter hur det upplevdes. En bosättning - hur 
tillfällig den än är - placeras aldrig oplanerat och utan tanke.
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Fig 1. Undersökningsområdets belägenhet.

Det kan därför vara möjligt att få en uppfattning om hur det tidigaste stenålders- 
landskapet såg ut, kanske till och med få en glimt av hur man uppfattade det på 
den tiden. Genom att studera var boplatserna låg i området, hur de exponerade 
mot andra boplatser och terrängpartier kan vi få små ögonblicksbilder av vad som 
styrde boplatsernas placering, en inblick i tankevärlden. Hur förhöll dessa män
niskor sig till det öppna havet och det slutna landet bakom?

Det vi har att arbeta med är lämningarna efter den materiella kulturen. Vilka 
fynd har man idag gjort på de olika platserna och om möjligt, vad finns för läm
ningar kvar under jord? De första frågorna kan lätt besvaras för alla stenålders- 
boplatser, men endast få av dem har grävts så därför kan det vara svårt att få 
inblick i boplatsernas inre struktur. Men låt oss försöka komma en bit på väg!
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N
A

Bondsätter 1-4

Bäcklun

Mosås raä 45

iMosÅs i

Mosås 2'

Fig 2. Karta utvisande läget för de i texten omnämnda boplatserna i Mosjö socken söder om 
Örebro, med en kustlinje på 40 meter över nuvarande.

I området runt den forna Mosjön finns flera registrerade stenåldersboplatser. De 
flesta har hittats av privatforskaren Hjalmar Andersson från Adolfsberg i Örebro. 
Ett stort antal fynd har påträffats vid dessa platser: ett flertal yxor av bergart, pil
spetsar och avslag av både flinta och kvarts samt andra lite mer ovanliga stenarter.
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Fig 3. Rekonstruktion av den tidigneolitiska ön vid Bäcklunda med de olika boplatslämningarna marke
rade. De två små röda flaggorna är fyndplatserna för två yxor. Vattennivån har satts till 40 meter över 
havet och öns form har konstruerats utifrån höjder på anläggningarna.

Boplatserna ligger i tre klart urskiljbara grupper. En grupp finner vi kring den 
vackra empiregården Bondsätter. Här har fynd gjorts på fyra platser. En annan 
grupp - om tre platser -hittar vi kring Mosjö kyrka och strax söder därom. En 
tredje grupp utgörs av de boplatser som undersöktes vid Bäcklunda mellan åren 
2000 och 2004. Nedan skall jag försöka beskriva de olika platserna något närmare.

Dateringen av de olika boplatserna är komplicerad, många gånger kommer 
föremål med olika datering från samma boplats. Detta beror naturligtvis på att ett 
bra läge är ett ställe man kommer tillbaka till - inte bara under stenålder. Många 
av platserna har använts redan under tidigneolitikum men också senare.

Den första bosättningen är den större av boplatserna vid Bäcklunda, RAA 52, 
som påträffades vid en utredning inför planerad byggnation 1995 och undersöktes 
av Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen under åren 2000, 2002 och 2004 (An
dersson 1995; Knabe 2003, Graner 8c Johannessen 2003). Den har legat på en 
liten ö strax utanför fastlandet (fig 3). 14C-dateringar från platsen placerar den i
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tiden 3900-3500 f.Kr. (kal 1 8), 
något som styrks dels av att bop
latsen låg strax över 40 meter 
över havet - det vill säga nära den 
dåtida havsstranden - och dels av 
fyndet av en halv tunnackig yxa. I 
övrigt finns inte många fynd som 
kan knytas till den tidigneolitiska 
bosättningen. Cirka 500 meter 
österut grävdes samtidigt (år 
2000) en mindre yta av ytterli
gare en tidigneolitisk plats. Ock
så denna har legat på en mindre ö 
utanför fastlandet. Där fann vi 
endast en ränna som 14C-daterats 
till samma tid. Den antyder dock 
att den lilla förhöjningen, som 
fortsätter på andra sidan järnvä
gen, också den har varit en be
bodd ö utanför fastlandet för 
snart 6000 år sedan.

På boplatsen vid Bäcklunda fanns två stolpburna ovala hus, fyra hyddor med 
väggränna samt två avlånga kokgropar. Ett par stolphålskoncentrationer i norr 
kan möjligen också utgöra resterna efter ytterligare ett par hus. Det verkar som 
om dessa olika anläggningstyper har grupperats på så sätt att ett hus, en hydda 
och - i förekommande fall - en kokgrop hörde ihop som en enhet. Mellan 50 och 
100 meter från bosättningen, precis i det forntida vattenbrynet, fanns ett tiotal 
rännor av olika längd och djup med som mest sju stolphål i. Rännorna låg mer 
eller mindre på rad och föreföll nästan bilda någon slags palissad eller inhägnad. 
Den var inte sluten och bör ha fungerat dåligt i fråga om rent fysiskt utestängande. 
Den kan emellertid ha haft en mer symbolisk funktion.

Boplatserna vid Bondsätter återfinns i två topografiskt olika lägen. En av plat
serna, Bondsätter 1 - ”Kullen”, ligger som namnet antyder vid en liten kulle en bit 
ute i åkern på en höjd, också den runt 40 meter över havet (fig 5). Här har påträf
fats två yxor av bergart, bland annat en rejält stor, vackert arbetad, tunnackig yxa. 
Likheter mellan dess nackparti och yxan från Bäcklunda finns, men intressant är 
också att båda yxorna har hittats på relativt låg nivå, något som möjligen kan visa 
att de har lagts ned i vatten, nära land. I övrigt har man här hittat en kärna och två 
avslag av flinta.

De tre övriga platserna ligger invid den tidigneolitiska stranden. Det har rört 
sig om ett större landområde, en större halvö som stuckit ut i det dåtida havet. Den

Fig 4. Till vänster nackpartiet av en tunnackig yxa funnen 
inför förundersökningen år 2000 och till höger det yxämne 
som påträffades vid undersökningarna 2004. Den senare 
yxan har exakta lägesuppgifter, den tunnackiga yxan är ett 
lösfynd, dock kan den placeras på ett tiotal meter när. Foto 
Leif Karl en by.
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Fig 5. Bondsätter 1, Kullen, från norr. Bilden är tagen från boplatsen Bondsätter 3. Foto Leif Karlenby.

västligaste av Bondsätterboplatserna, nummer 2 - Vittvång, markeras av en jord- 
funnen, håleggad stenyxa. Platsen ligger visserligen runt 40 meter över havet, men 
håleggade yxor dateras allmänt till mellanneolitikum. Nästa boplats vid Bond
sätter, nummer 3, har legat på en något utskjutande udde strax bakom ”Kullen”. 
Möjligen rör det sig om en ”huvudboplats” eller i varje fall om en boplats som 
varit bebodd under en längre tid, då här påträffats påfallande många föremål. 
Inslaget av flintor är stort, Hjalmar Andersson har plockat 18 stycken, mest av
slag, men också ett par redskap och dessutom ett mikrospån. En yxa av sten har 
också påträffats. Några bitar av keramik kommer från platsen, men att datera 
dessa är svårt, de är små och saknar avgörande kännetecken. Den sista boplatsen, 
Bondsätter 4, kallas ”Näbben” efter den senaste bosättningen på platsen, det nu
mera övergivna och förfallna torpet Näbben. Här har påträffats åtta flintföremål. 
Dessutom fann Hjalmar Andersson här en handtagskärna av något slags tuff eller 
hälleflinta. Denna dateras mycket tidigare än de övriga - tidigneolitiska - fynden. 
Den hör hemma i mesolitisk tid. Platsen ligger mellan 45-50 meter över havet.
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Fig 6. Keramikskärva med vulst - eller enbart en vulst från ett kärl - från boplatsen 
Mosås 2, Krutbruket. Foto Leif Karlenby. ÖLM inv nr 38141:29

Kring Mosjö kyrka har Hjalmar Andersson lokaliserat tre platser. Två av dessa 
kan eventuellt höra samman och utgöra en enda stor boplats. Här finner vi plat
serna på Örebroåsens sluttningar. Just här vid kyrkan är åsen som mest markant. 
På västra sidan är sluttningen något flackare och sträcker sig långt ut mot slätten. 
Söderut blir åsen något flackare för att nere vid Kumla återigen bli mer markant.

En av boplatserna ligger på östsidan, en på västsidan och en på den sydvända 
åsspetsen. Boplatserna ligger på cirka 40 meter över havet. De ligger alltså på 
samma höjd över havet som Bäcklunda och Bondsätterboplatserna. Emellertid är 
deras läge ett annat. De har en mer exponerad placering på den smala åsens rygg. 
Vid ett vattenstånd kring 40-metersnivån var åsen ett smalt finger som stack ut i 
den stora fjärden och delade den i två. Här saknas de små öarna utanför i fjärden, 
sådana som finns vid Bäcklunda och Bondsätter.

Mosjöboplatserna har setts som möjligen tillhöriga tidigneolitikum utifrån ni
vån, men läget stämmer inte överens med hur boplatser från denna tid borde ligga, 
enligt den modell jag jobbar med. Vid en genomgång av materialet från dessa 
platser visar det sig att det inte entydigt talar för en så tidig datering. Snarare 
tvärtom. Boplatsen vid Krutbruket, Mosås 2, innehåller en hel del keramik som av 
allt att döma snarare skall föras till senneolitikum eller äldre bronsålder. En
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keramikbit har en vulstliknande utformning, möjligen utgör den en bit av en vulst- 
försedd mynning eller så är den en vulst som lossnat från buken på en kruka (fig 
6). I endera fallet hör den snarare hemma i senneolitikum - äldre bronsålder än i 
tidigneolitikum. På platsen har också påträffats en pilspets med urnupen bas.

Vid Mosås 3, som möjligen är den södra delen av boplatsen Mosås 2, finns ett 
par yxor - eller delar av yxor. Den ena består endast av ett två, tre centimeter stort 
fragment som tolkats som del av stridsyxa, i fyndregistreringen försedd med ett 
frågetecken. Personligen vill jag nog ansluta mig till den senare tolkningen. Stenen 
kan lika gärna vara en flisa av en helt naturlig sten som en del av en yxa. Om den 
emellertid skulle vara en bit av en stridsyxa hamnar vi åter igen i mellanneoliti- 
kum. Den andra yxan kan för övrigt också dateras till mellanneolitikum, då den 
förmodligen är en tjocknackig yxa (se fig 7).

På Mosås 1, en boplats på den östra sidan av åsen har huvudsakligen kvarts 
påträffats, kvarts är svårt att datera i sig, utan hjälp av andra fyndkategorier eller 
14C-dateringar. Här har emellertid hittats ett yxämne med en märklig, rätt kantig 
form och platt genomskärning. Typmässigt hör den inte hemma i tidigneolitisk tid 
och kan med viss tvekan föras till mellanneolitikum. Mest påminner ämnet om ett 
försök att efterlikna en tidig flatyxa av koppar. En övergripande datering på nord
isk grund - för kopparflatyxan - faller mellan sent mellanneolitikum och över
gången till bronsålder (Karlenby 2002:51ff). Platsen innehåller för övrigt mycket 
kvarts, något som inte verkar vara fallet med de säkra tidigneolitiska platserna vid 
Bondsätter.

Vi kan alltså se att det finns en skillnad i bosättningsmönster mellan tidigneo
litiska boplatser och senare bosättningar. En uppenbar skillnad finner vi i de små 
”satellitboplatser” som ligger på öarna utanför de större hemboplatserna under 
tidigneolitikum.

Det finns emellertid en tidigneolitisk boplats på åsryggen. Den ligger strax norr 
om samhället Mosås och påträffades i samband med en arkeologisk utredning 
(Bergh 1994). Här finns dock ett par mindre förhöjningar på slätten utanför och 
dessa bör under tidigneolitisk tid ha varit öar. Här finns alltså den topografiska 
förutsättningen för att uppfylla kraven för min modell. Som jag nämnt tidigare 
ligger de tidigneolitiska platserna i två lägen, dels på fastlandet och dels på de små 
öarna strax utanför.

Om man tittar på fyndmaterialen är det också uppenbart att de är betydligt 
större på fastlandsboplatserna. Fynden på öarna domineras av yxor. Dessa yxor 
har påträffats lågt i förhållande till tidens havsnivå. I Bäcklunda låg yxan i en 
svacka mellan de två höjderna och har förmodligen en gång i tiden lagts ned i 
vattnet. Yxämnet påträffat vid undersökningarna 2004 kommer också på en nivå 
som obetydligt överstiger 40-metersnivån, dessutom bara ett stenkast från den 
andra yxan (se fig 3 och fig 4). Man har generellt kunnat iaktta ett visst samband 
mellan de tunnackiga yxorna och den religiösa keramiken under tidigneolitikum
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Fig 7. Yxa från boplatsen Mosås 3, Sundet. Foto av Leif Karlenby. ÖLM inv nr 38142:7.

(Sundström 2003:174 ff) och det är mycket möjligt att yxorna från Bondsätter och 
Bäcklunda lagts ned som offer.

En möjlig tolkning av detta förhållande torde kunna vara att hemma är på 
fastlandet och att boplatserna på öarna utanför har en mer tillfällig karaktär med 
en speciell funktion. Denna funktion kan ha haft religiös betydelse.

Tidigare har vi föreslagit att öarna skulle ha utnyttjats under vissa tider av året 
som någon slags jakt och fiskestationer. Svanjakt har varit ett mer poetiskt än 
verklighetsbaserat scenario. Andra förslag har fokuserat på religiösa riter och kult 
(Karlenby 2001:14ff; Karlenby & Knabe 2002:26; Knabe 2003:45).

En tanke som jag inte kunnat bli av med, en idé som hängt sig fast, är att 
lämningarna på de två små Bäcklundaöarna har med begravning att göra. Det hela 
började med att vi i fält diskuterade en av hyddorna och att golvytan inuti i den 
var så liten, endast 2x1 meter. Det skulle bara räcka till en person att ligga raklång 
i hyddan. Tanken slog mig då genast att det skulle passa precis till att förvara ett
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lik där, i väntan på någon begravningsceremoni. Den större, stolpburna hyddan 
skulle då kunna var en rituell byggnad, en ”gudstjänstlokal” om man så vill, där 
man utförde ceremonier som ingick begravningsriterna. Kanske bodde man här 
under den tid man förde sin döda släkting till den andra sidan.

Platsen kan naturligtvis också har fungerat vid andra former av ”rites de pas
sage”, kanske den stora hyddan var ett ungdomshus dit byns unga flyttar i en viss 
ålder och den lilla hyddan var själva initiationshuset, eller kanske ett hus där 
flickan blev en ung kvinna genom sin första menstruation.

Det går naturligtvis att fantisera vidare om detta hur långt som helst, men ty
värr håller inte materialet för några mer omfattande tolkningar. Ett par saker har 
vi dock som kan stödja en sådan tolkning. Vid mitten av 3000-talet f.Kr. hade i 
Norden utvecklats en riktig bondestenålder, det vill säga, jordbruket och djur
hållningen var avgörande inslag i människornas ekonomi. Jakt och fiske förekom 
säkert fortfarande, liksom insamling av bär och rötter, men den gamla tidens liv 
där viltet utgjorde den huvudsakliga dieten var förbi. Därför kan man förvänta sig 
att det i religion och föreställningsvärld förekom en slags idealisering av det gamla 
livet (Sundström 2003:177). Gudar och skapelseberättelser hörde alla hemma i 
havet, i naturen och i himlen. Jorden gav uppehället och hade säkert sina gudar 
och berättelser, men havet och himlen var starkt förknippade med födelse och död. 
Livets cirkel började och slutade i havet. Därför hade man särskilda begravnings- 
öar?

Det finns inte många likheter mellan den beskedliga hägnad som vi kan se i 
Bäcklunda och de stora hägnadsanläggningar som man påträffat i Danmark och 
Skåne och som går under namnet Sarup-anläggningar. De täcker många tusen kva
dratmeter och området har hägnats in av komplicerade system med palissader och 
diken. Innanför hägnader och diken finns många offergropar och begravda 
brända ben av människa (Andersen 1993:100). Emellertid finns det mindre an
läggningar även i Danmark. Det handlar egentligen om den funktionella och idé
mässiga betydelsen för den här typen av platser som är gemensam och inte rent 
fysiska likheter i utformning och storlek. Platserna kan ha haft en liknande funk
tion även om uttrycket varierar kraftigt.

Den enkla begränsning som de stolpförsedda rännorna utgör i Bäcklunda har 
inte heller givit ett så rikt fyndmaterial som Sarupanläggningarna och det samma 
gäller för övrigt hela boplatsen. Det finns dock något i själva tanken med att 
stänga ute och stänga inne som platserna har gemensamt. Platsen skyddas mot det 
okända och främmande och insidan blir hemma och tryggt. Det kan också mar
kera en mer symbolisk gräns mellan livet och döden.

Kanske att det vi tolkat som kokgropar - enbart på grund av att de innehöll en 
handfull skärviga och skörbrända stenar samt lite kol - skulle kunna vara tillfäl
liga förvaringsgropar för döda människor, något man tyckt sig kunna iaktta i 
tyska ”Sarupanläggningar” (Sundström 2003:185).
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Sarupanläggningarna verkar vara starkt knutna till döden eller kanske snarare till 
själva övergången från levande till död, förknippade med själva riten för passage 
till dödsriket. På samma sätt kan man se anläggningarna som fanns på Bäcklunda. 
Avskildheten från det levande samhället får man här genom att de placerats på en 
ö. Kontakten med anfäderna får man genom att öarna ligger i havet som knyter an 
till det gamla. Hägnaden mot havet är inte en avspärrning, den är bara en marke
ring av gränsen mot den andra sidan. Anläggningen i Bäcklunda har samma funk
tion som Sarupanläggningarna även om den inte har samma uttryck.

Det förefaller som man under tidigneolitikum rumsligt har delat upp olika ak
tiviteter. Detta märks då särskilt på att man verkar ha platser som enbart har 
använts i religiösa sammanhang och att dessa legat en bit ifrån den egentliga bop
latsen. Lars Sundström kallar de två typerna av boplatser för ”inlandsboplats” 
respektive ”samlingsboplats”. På ”inlandsboplatsen” ligger tonvikten på odlingen 
och boskapskötseln och på ”samlingsboplatsen” framhåller man det gamla sättet 
att leva, det fokuserar på jakten och fisket (Sundström 2003:178). Skillnaden mel
lan det gamla och det nya ligger också i de olika platsernas placering, samlings
boplatsen ligger vid kusten och hemboplatsen en bit inåt land.

Bondsätter 3 utgör tillsammans med Bondsätter 4 en större boplats, medan 
Bondsätter 1 och förmodligen också Bäcklunda RAÄ 52 var mindre rituella plat
ser. Kan det vara så att det vi har här helt enkelt är samlingsplatser med rituella 
platser belägna på öar utanför, där de döda går över till anfäderna? Dödens öar?

Kan man tänka sig att andra passageriter utförts på samma ställe eller har man 
haft olika platser för olika riter? Kanske de olika öarna har använts för var sin 
specifik rit, en ö för födelse, en för initiation, en för giftermål och en för begrav
ning. Livets öar?

Andersen föreslår i sin publikation kring Sarupanläggningarna att de två ban
den med systemgravar som omsluter den tomma ytan inne i anläggningarna skall 
ses som ett idealiserat mikrokosmos av det omgivande samhället. I Hans Browalls 
tolkning av Alvastra pålbyggnad för han ett liknande resonemang kring de olika 
rummen. Dessa skall representera var sin familjegrupp (Andersen 1997; Browall 
1986; Sundström 2003:185f). Kanske varje ö här motsvarar en rituell plats för en 
familjegrupp? Här har funnits åtminstone fyra likstora öar. Det skulle i så fall 
innebära att den en gång grunda norra delen av den forna ”Mosjöfjärden”, eller 
vad vi ska kalla den gamla havsviken, varit samlingsplats för fyra familjer och att 
man kommit hit för att genomföra sina riter vid ett eller flera tillfällen under året. 
I sammanhanget kan det vara intressant att notera att det på RAÄ 52 har påträf
fats fyra hyddor, fördelade på två grupper.

Man har delat in samhället i väl definierade zoner. Den noggrannhet som av
speglas i uppdelningen av funktioner för de olika platserna talar för ett samhälle 
med klara strukturer och en hög grad av förändringsobenägenhet. Lars Sundström 
hävdar att detta beror på att man var så angelägen om att bibehålla den jämlikhet
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man hade uppehållit under den tidigare - och idealiserade - existensen som jägare
samlare. Eftersom det i ett jordbrukande samhälle lätt utvecklas en ojämlik struk
tur var det hårt jobb att upprätthålla det gamla systemet, något man gjorde genom 
en strikt ordning i samhället och en beundran för det gamla levnadssättet (Sund
ström 2003:180 f). Det är inte helt självklart att det är så det har fungerat. Till att 
börja med bygger resonemanget på att man överför sin egen förståelse av det långa 
förloppet till de enskilda människorna i den tidigneolitiska världen. Redan efter 
ett par generationer torde uppfattningen om förfädernas liv vara väldigt dimmigt. 
Visserligen har man naturligtvis försökt att idealisera det och hålla kvar vid det 
”gamla”, men det har inte funnits något minne av den tiden utan det man har 
värnat om är sin egen uppfattning om hur det var. Det vill säga att bilden av 
forntiden kommer att förändras med det samhälle man lever i och det i sin tur 
innebär att det inte finns några kriterier i förhållandet till det förflutna som tvingar 
”samhället” att hålla kvar vid en egalitär struktur. Om man håller fast vid den 
beror det på att det är krafter i det existerande samhället som arbetar, inte någon 
uppfattning om hur det varit tidigare. Möjligen kan man förklara samhällssys
temet utifrån sin föreställning om hur det var förr.

Det är mycket möjligt att samhället var egalitärt. Precis som Sundström resone
rar kan likformigheter i konstruktioner som Alvastra och Sarup tolkas som att ingen 
står framför den andre. Samtidigt finns rika offergåvor och det är inte ovanligt att 
tiotals tunnackiga flintyxor hittas nedlagda tillsammans. En avsevärd prestation i 
form av värde, kan man tänka. Det finns andra forskare som hävdar att åtminstone 
Sydskandinavien (läs Danmark) var ett starkt styrt och socialt stratifierat samhälle 
redan under tidigneolitikum. Bland annat människooffer antyder att det skulle 
kunna vara så att alla människor inte var lika (Ebbesen 1993:122).

Något vi emellertid kan känna oss tämligen säkra på är att samhället varit 
strikt ordnat och att den personliga friheten kringskurits av många regler och la
gar som man inte bröt mot hur som helst. Den noggrant ordnade geografiska orga
nisationen av rummet i boplatser och andra platser med särskild funktion och 
betydelse kan bara återspegla ett samhälle som är ordnat och strängt styrt. Detta 
var en följd av att man behövde upprätthålla en ordning i jordbruket och boskaps
skötseln. Vems åker är detta och vems ko? Viktiga frågor i ett samhälle där mark 
blir hårdvaluta och djuren ger mat för dagen. Betydelsen av förfädernas levnads
sätt får egentligen bara betydelse för den egna gruppens identitet, etnisk tillhörig
het om man så vill, och inte som ett medel att hålla samhället oförändrat. Visserli
gen vill man ogärna förändring, men i kampen att hålla status quo tvingar man 
fram förändringen just genom sin ovilja till utveckling.

En vårdag för 5 700 år sedan stod en man på samma plats som jag kom att göra 
långt senare. Morgondimman lättade från strandängarna så boskapen trädde 
fram för hans syn som om de flög. I fjärran låg de blå bergen ruvande som en mörk 
jätte. Mannen var stolt över sina anor och sitt släktskap med vattnets folk, de som
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kommit före och som fiskat och jagat här. Det gav honom rätt till landet, till jor
den och till det den gav tillbaka. Strax utanför land, inte mer än ett stenkast ut i 
vattnet låg Dödens ö. Från den lilla hyddan steg en svag vit rök. Hans far hade 
precis grävts upp och nu skulle kroppen skeletteras för att sedan brännas, krossas 
och delar av faderns huvud och händer skulle tas ut till havs för att skänkas till 
vattnets underbara drottning. Anfäderna skulle få sin del och en festmåltid förbe
reddes på stekt gris och fisk. Resten av faderns ben grävdes ner i en grop i huset på 
andra sidan livet mitt på Dödens ö. Detta var det sista som skulle skötas på sam
lingsplatsen. De skulle nu resa tillbaka och påbörja vårbruket. De hade packat allt 
svandun och den torkade fisken låg i stora högar väntande på transport mot hem
byn. Mannens yngsta syster hade redan rest norrut med sin nya mans familj. 
Henne skulle de inte träffa på ett helt år. Nu började en ny cykel då solen kommit 
igen och grödan började växa. Detta var tiden då det var dags att låta de hädan
gångna passera till förfädernas land och det eviga fisket, det var då det var tid att 
skaffa sig en man eller hustru och det var då det var lämpligt att träda in i vuxen
världen. Alla passager från en del till en annan i livets cirkel måste ske om våren då 
livet kom tillbaka till naturen. Då reste man till havet - alltings moder - och där 
firade man sitt ursprung i den uppgående solens strålar.
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JENNY HOLM

Neolitiska slagplatser 
för kvarts

EXEMPLEN HÖGBY OCH SÄBYLUND

Bakgrunden till den här artikeln är den arkeologiska undersökningen vid Högby i 
Lillkyrka socken, Närke, 1998 (Holm 2002). Den bäst bevarade strukturen där var 
en slagplats med kvarts. Kvartsen var väl samlad, förföll ostörd av senare aktiviteter 
och omfattade en överskådlig process. Man borde helt enkelt göra något mer med 
den. Vid en första koll av källäget framgick att det finns relativt gott om mesolitiska 
slagplatser redovisade, men betydligt färre neolitiska. Lyckligtvis kom en neolitisk 
slagplats med kvarts att undersökas året efter Högby vid Säbylund i Kumla socken 
söder om Örebro. Dessa två lokaler kommer att utgöra grunden för en diskussion 
kring och jämförelse mellan dessa platser, och med några andra.

Om Högby
Vid Högby hittades i slutet av 1800-talet en båtyxa och en håleggad mejsel vid 
grustäkt. Sannolikt har dessa yxor varit placerade i en mellanneolitisk grav (Lind
qvist 1912:23). På Högby gård förvaras en halvfärdig båtyxa. Den har fått sin 
typiska form genom bukning, men slipning av ytan har inte påbörjats och skaft
hålet har inte borrats. Denna yxa har hittats ett par hundra meter norr om 
undersökningsområdet. Flera grusgropar har skadat området och vid den arkeolo
giska undersökningen berördes tre ytor intill de skadade områdena. Här fanns 
boplatslämningar, utspridda skärvstenar och fynd, från stenåldern. Dessa hör till 
tidig- och mellanneolitikum. I fornlämningens södra del fanns den omnämnda 
koncentration av slagen kvarts. Vid vilket avsnitt av neolitikum den tillkommit 
låter sig inte avgöras utifrån fyndomständigheterna.

Anhopningen av bearbetad kvarts låg i sluttningen av en mindre ås. Markens 
lutning, från 41 meter över havet till 39 meter över havet på tio meter, ger en
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Fig 1. Karta som visar Högbys och Säbylunds läge i Mellansverige.

ganska påtaglig sluttning. Man får föreställa sig att materialet har haft möjlighet 
att förflyttat sig nerför backen. Nivån över havet utesluter, enligt tillgängliga 
strandförskjutningskurvor (Florin 1963, Magnusson 1970, Risberg 2002), en me- 
solitisk datering. Möjligen kan själva skiftet mellan mesolitikum och neolitikum 
komma ifråga. Slagplatsen bör alltså vara antingen tidigneolitisk, i samstämmig
het med de krukskärvor som kommit fram längre norrut, eller från mellanneoliti- 
kum B, samtida med stridsyxegraven och i samstämmighet med en 14C-datering 
från boplatsens norra ände.

Vid förundersökningen hittades en komplett malstensunderliggare av sandsten 
intill kvartskoncentrationen. Den låg på sådant sätt att man får anta att den inte 
längre låg i ursprungligt läge utan att den flyttats under historisk tid, till exempel
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Fig 2. Åssluttningen med slagplatsen, sedd från söder, vid undersökningens början. Foto Jenny Holm.

Fig 3. a) Yxan som hittats 
norr om undersöknings
området. b) Malstenen 
som hittades intill slag
platsen.
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när man anlade den lokalväg som går genom fornlämningen. Hur nära den rumsliga 
relationen ursprungligen varit är inte möjligt att veta. Det förefaller dock som mest 
sannolikt att den inte flyttats till platsen från något avsevärt avstånd, utan att det rör 
sig om en förflyttning på några få meter. Modellen är ovanlig i Sverige (Cecilia 
Lidström-Holmberg muntl) men en liknande ska ha hittats på den mellan- och sen- 
neolitiska boplatsen på Bjästamon i Ångermanland (Henrik Runesson muntl).

Om Säbylund
Säbylundsboplatsen har varit känd sedan 1950-talet då Sten Florin hittade keramik 
och slagen kvarts i några provgropar på Örebroåsens östsluttning mitt för Säby- 
lunds gård. I samband med planerad fjärrvärmeledning och ombyggnader av järn
väg och lokalvägar uppdagades att boplatsen täckte betydligt större ytor än den som 
omfattats av Florins undersökning (Petterson 1998, 1999 och 2000). Sammantaget 
uppskattas boplatsens yta ursprungligen ha omfattat cirka 40 000 m2. Hela boplat
sen ligger på en ostvänd utbuktning av åsen, ut mot den forna Mosjön. Boplatsen 
sträcker sig ända fram till ett tydligt strandhak som motsvarar Mosjöns yta på cirka 
38 meter över havet, som är den nivå där sjön avsnördes från Littorinahavet och 
som är den nivå Mosjön haft fram till att sjösänkningarna började vid 1800-talets 
mitt. Platsen kan ha varit bebodd sedan senmesolitikum och miljön bör ha varit rätt 
så likartad fram till sjösänkningsföretagen. En mindre del av denna yta har slut- 
undersökts i samband med att fjärrvärmeledningen anlades. Här fanns boplats
lämningar från stenåldern i form av spridd skärvsten och slagen kvarts, en koncen
tration av slagen kvarts i undersökningsområdets södra del, samt en grav från ven
deltid. Kvartskoncentrationen låg på en liten sandig kulle, cirka 42 meter över ha
vet, omgiven av vägar och övergivna grusgropar. I samklang med Florins bedömning 
och på grund av att kvartsmaterialet bearbetats med plattformsmetod har platsen 
bedömts tillhöra tidigneolitikum. (Graner m.fl. 2002:29ff )

Slagplatser och klassificering av kvarts
Det finns många sätt att angripa den plats där man tillverkat stenredskap. För det 
första måste man ta ställning till om det är det en slagplats eller om kvartsen depo
nerats sekundärt på platsen. Små koncentrationer, mindre än 0,4 meter i diameter, 
av slagen sten är mest sannolikt sekundärt deponerade. För de större koncentra
tionerna är det svårare att avgöra om det rör sig om en slagplats eller om anhop
ningen av slagen sten beror på någon annan aktivitet. Olika kriterier, som förekom
sten av mycket små flisor och bedömningar om vad som kan anses användbart, har 
använts för att avgöra vad man anser ska klassificeras som slagplatser. (Thorsberg
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Fig 4. Undersökningen av slagplatsen vid Säbylund sedd från nordost. Foto Kenneth Andersson.

1984:46ff). Oftast grundar sig nog bedömningen om att man har att göra med en 
slagplats eller inte på personliga erfarenheter.

Olika tillslagningsstrategier ger olika spridningsmönster för avslagsmaterialet. 
Till exempel ger de olika stegen vid tillverkning av fyrsidiga flintyxor i sig olika 
spridningsmönster: den primära tillformningen av ämnet ger en tydlig avslagskon- 
centration rakt framför flintsmeden medan den egentliga tillformningen av yxan, 
med mellanstycke, ger en spridning av avslag snett framför och till vänster om 
flintsmeden (under förutsättning att hon är högerhänt) (Hansen & Madsen 1983).

Slagplatser för kvarts erbjuder både sådana frågeställningar som är gemen
samma med andra råmaterial, men också sådana som är relaterade till kvartsen i sig.

På grund av kvartsens egenskaper har det utvecklats en registreringsmodeli som 
syftar till att skapa en frakturbild och utifrån den skapa förståelse för beteenden och 
sociala aspekter genom en frakturanalys. Metoden är egentligen endast tillämpbar 
på slagplatser. Trots det har ibland hela boplatsmaterial tagits med i frakturanalysen 
(Lindgren 2004:181f). Idén med metoden är att människornas val, det vill säga vilka 
avslagsfragment man valt att använda till redskap och vilka man ratat, avspeglar sig 
i mängden avslagsfragment av en vis typ. Genom experiment har man skapat en 
normalfördelning över vad som bör finnas efter en komplett slagserie. Avviker mate
rialet på den förhistoriska slagplatsen från denna normalbild kan avvikelsen tolkas.
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Man kan säga att utvecklingen av frakturasnalysen kulminerade under våren 
2004 med Christina Lindgrens avhandling ”Människor och kvarts” där metoden 
utnyttjas fullt ut. Innan dess har kunskap om metoden främst spridits med mun 
mot mun metoden och länge har hänvisningar till ett ganska otillgängligt ännu 
otryckt manus varit det man lutat sig mot (Knutsson och Lindgren manus).

Eftersom den tillslagningsmetod som använts är av stor betydelse för hur för
delningen av avslagsfragmenten, frakturbilden, blir måste metodbedömningen 
vara säker. Själv upplever jag just metodbestämningen som den svåraste delen vid 
registreringen av avslagsfragment av kvarts. I många fall finns de olika tillslag- 
ningsmetoderna företrädda tillsammans, så att en enkel frakturbild för en metod 
ändå inte går att använda som grund för analysen. Endast vissa avslagsfragment 
har tillräckligt tydliga karakteristika för att metoden ska kunna bestämmas. Man 
får alltså inte med mer än en del av de fragment som bildats. Kjel Knutsson har 
presenterat en kombinerad frakturbild för både plattforms- och bipolär metod i 
samband med analysen av den mesolitiska delen av skumparbergsboplatsen (i 
Apel m.fl. otryckt:86). Christina Lindgren använder istället en reducerad fraktur
bild där bara metodbestämda fragment, det vill säga hela avslag och delar där 
plattform eller stötkant finns kvar, tas med (Lindgren 2004:215ff).

Det slagna materialet från olika stensmeder har visat sig ge variationer i frak
turbilden (Lindgren 2004:168). Skulle fler experiment och ett eventuellt medel
värde av dessa ge en säkrare grund att jämföra det förhistoriska materialet med? 
Hur stor spännvidd skulle resultatet av många experiment, med olika stensmeder 
och olika kvartskvalitéer, ge? Kanske finns det risk att spannet för vad som kan 
anses vara en normal frakturbild blir för vid. Eller kan detta vara en möjlighet: att 
spåra enskilda personer från boplats till boplats, istället för att försöka förstå ett 
samhälles gemensamma handlande med bakomliggande tankar genom fördel
ningen av olika avslagsfragment.

Kvarts från många undersökningar har registrerats med sakordet avslags
fragment som samlingsnamn för alla de olika typerna av avslagsfragment. Jag har 
själv gjort detsamma. Det skulle ju kunna bero på att man redan tidigt vid registre
ringen, eller rent av före, kunnat konstatera att materialet bestod av kvarts tillslagen 
med blandade metoder, och att man därför ansett att en detaljerad registrering inte 
skulle leda till något meningsfullt resultat. Om så är fallet så redovisas det tyvärr 
sällan. En registrering av de olika typerna av avslagsfragment är också mer tidsö
dande och det är mycket möjligt att man med ett stort fyndmaterial med tusentals 
kvartsbitar inte ansett det genomförbart inom de ramar man haft och därför valt att 
klumpa samman de olika fragmenttyperna. Man skulle också kunna tänka sig att 
man som oerfaren kvartsregistrerare valt ett lättare alternativ eller att man helt en
kelt av slentrian valt att göra som alla andra. Om nu avslagsfragmentets utseende 
varit av betydelse skulle det kanske vara intressant att veta varför man inte tagit 
hänsyn till den variabeln.
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Det samlande begreppet avslagsfragment har också använts vid registreringen av 
fynden från Högby och Säbylund. Inför den här redovisningen har kvartsavslagen 
från Högby och kvartsen från den fyndrikaste rutan från Säbylund specialregist- 
rerats. Vid den kompletterande registreringen av kvartsen har en förenklad variant av 
Knutssons och Lindgrens (manus) frakturanalys använts. Registreringen har gått 
längre i detaljnivå än den vanligen använda uppdelningen i hela avslag och avslags
fragment men är inte lika detaljerad som Knutssons och Lindgrens. Den utgår från de 
frakturer som blir då man slår kvarts men har buntat samman dessa efter utseende. 
De olika avslagsfragmenten har ordnats efter sin morfologi snarare än efter var i 
avslaget de suttit. Jag har använt helt avslag, proximaldel av avslag, medialdel av 
avslag och distaldel av avslag som Knutsson och Lindgren. Men slagit samman vän
ster/högerfragment och sidofragment och kallat dem sidfragment. Proximaldel och 
medialdel av sidofragment och vänster/högerfragment, samt distaldel av mittfrag
ment har slagits ihop och kallas här fyrkantig bit. Mittfragment, distaldel av sido
fragment och vänster/högerfragment, samt sekundärt höghastighetsbrott har slagits 
samman och kallas här trekantig bit. Proximaldel och medialdel av mittfragment har 
slagits ihop och kallas här tjock bit. Slutligen har diverse tresidiga fragment, som 
triangulärt städfragment och konfragment slagits ihop och kallas här spetsig bit.

Tanken bakom det här förfaringssättet är att inte heller den förhistoriska red- 
skapsanvändaren brydde sig om ifall den fyrsidiga bit med en skärande egg som 
eftersöktes var en medialdel av ett vänster/högerfragment eller en distaldel av ett 
mittfragment.

Mer om kvartsen i Högby
Inom slagplatsen fanns två förtätningar. Den ena representerar centrum i slag
platsen. Här fanns mer än hälften av allt splitter inom en kvadratmeterstor ruta 
och vid undersökningstillfället noterades två koncentrationer med extra mycket 
slagen kvarts inom denna ruta. Den andra förtätningen föreföll till stor del bestå 
av grova kvartsbitar med ganska mycket orenheter. I flera fall har dessa bitar en 
rundnött sida från det ursprungliga råämnet.

Vid den preliminära analysen av slagplatsen vid Högby konstaterades att ande
len bipolär metod var ganska hög, 37% av den metodbestämda kvartsen. Ett par 
av de bipolära kärnorna är stora, den ena mäter 70x65 mm och den andra, som är 
fragmenterad, har varit åtminstone 75 mm bred. Övriga bipolära kärnor är små. 
Städmetod finns företrädd i liten mängd omkring den centrala kvartskoncent
rationen, medan städkärnor bara finns i den kvartskoncentration som förefaller 
innehålla material från den primära tillslagningen. Övriga plattformsmetod åter
finns i samstämmighet med kvartsspridningen i sin helhet. Plattformskärnorna 
dock med dragning åt norra sidan av slagplatsen.
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Fig 5. Expressionistisk spridningsbild för 
all kvarts på slagplatsen vid Högby. Här 
har det varit möjligt att ta hänsyn till 
kommentarer i rutbeskrivningarna, som 
koncentrationer av mycket kvarts i en del 
av rutan eller läget för till exempel en 
större kärna. Skala 1:50.

--------------- 1 Im

N
A

Att mer användbara fragment och hela avslag skulle ha fått en annan fördelning 
än avfall inom själva slagplatsen, det vill säga att en primär grovsortering skulle 
skett redan som en del av tillslagningsprocessen, och att denna skulle vara synlig i 
den fyndspridning vi har att tillgå är kanske lite optimistisk att tro. Den del av 
slagplatsen som redan i fältsituationen skilde ut sig med stora grova kvartsbitar 
visar sig också genom hög andel av det som registrerats som övrig slagen kvarts. 
Hela avslag har istället en fördelning som drar åt motsatt riktning i förhållande till 
den övrigt slagna kvartsen. Avslagsfragmenten fyller ut med störst andel mellan 
dessa båda ytterligheter. Om detta i någon del innehåller en urvalsprocess försvin
ner den sannolikt i surret av hur de olika fragmenten faller vid själva tillslagningen.
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Fig 6. Fördelningen av olika tillslagningsmetoder, a) i förhållande till hela materialet och b) i 
förhållande till metodbestämd kvarts.
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Fig 9. Bipolär kärna. Skala 1:2.

Slagplatsen låg i en sluttning vilket måste ha påverkat hur kvartsen föll då den 
bearbetades. Om kvartsen slås med frihands plattformsmetod verkar det klokast 
att sitta med näsan vänd mot sydväst och fotterna nedåt sluttningen. Om man 
däremot nyttjar städmetod eller bipolär metod borde det vara att föredra att ha 
städet placerat ovanför sig i sluttningen och näsan vänd mot nordost. Någon anty
dan om olika arbetsställningar kan emellertid inte skönjas i spridningsbilderna för 
de olika tillslagningsmetoderna.

Vid Högby gjordes ett försök att testa spridningen av de torrsållade fynd
materialet. De sail som användes hade 4 mm maskstorlek och mycket splitter togs 
tillvara. Frågan var om denna metod kunde anses tillräckligt tillförlitlig, eller om 
finare maskstorlek skulle gett en mer nyanserad bild av fyndfördelningen. Därför 
samlades jordprover om några liter vardera in i anslutning till slagplatsen och över 
en anslutande yta där också några rutor grävts och sållats. Jordproverna vägdes 
och vattensållades sedan inomhus i såll med 2 mm maskstorlek. All kvarts togs 
tillvara, både slagen och obearbetad.

De splitter som kom fram vid fältsållningen, alltså de mellan 4 och 10 mm, har 
en fördelning med en tydlig koncentration med närmare 200 splitter i en kvadrat
meterruta. Något större mängd splitter fanns även norr och väster om denna ruta, 
medan det i övrigt endast låg enstaka splitter per kvadratmeter.

Den totala mängden kvarts mindre än 4 mm och större än 2 mm varierade på 
ett ganska oregelbundet sätt mellan 10 och 38 kvartsfnyk, både naturliga och 
slagna, per kilo mineraljord. De visar inte något samband med fördelningen av 
slagen kvarts i övrigt. Andelen (%) splitter av totala mängden kvartsfnyk i den här 
storleken har däremot en fördelning som mer påminner om den för större splitter.
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Fig. 10 Fyra små spridnings- 
bilder för splitter i skala 1:200. Å
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Slagplatsens primärdel, den med större stycken med ganska mycket vidhäftande 
fältspat, framträder nu något, vilket den inte gjorde utifrån de större splitternas 
spridning. Dessutom tycks kvartsbearbetning i någon mån ha försiggått några 
meter nordväst om den egentliga slagplatsen där det vid torrsållningen endast 
framkommit en obetydlig andel kvarts. Det mönster med ett tydligt centrum i en 
kvadratmeterruta som splitter 4-10 mm uppvisar är inte framträdande vad gäller 
splitter 2-4 mm. Detta beror huvudsakligen på att de mindre splitterna samlats in 
glesare, med 2 meters avstånd från varandra. Metoden ser främst ut att passa för 
identifiering av arbetsytor, slagplatser, där alla större fraktioner tagits med bort 
från platsen, att jämföra med mikrodebitagemetoden (se af Geierstam otryckt).

Vad det gäller frakturbilden för kvartsen vid Högby så kan den dels jämföras 
med Knutssons sammanslagna experimentserie (efter Apel m.fl. otryckt), dels kan 
separata frakturbilder för plattformsmetod och bipolär metod jämföras med till 
exempel de experiment som Lindgren presenterat (Lindgren 2004:215ff).

Det är nu det blir komplicerat. För att ha möjlighet att tolka dessa frakturbil
der behövs stor erfarenhet av slaget kvartsmaterial och att man tagit ställning till

Knutsson
□ Helt axslag
D Proximaldel av avslag 
D Medialdel av avslag
□ Distaldel av avslag 
D Sidfragment
□ Fyrkantigt fragment
□ Trekantigt fragment 
o Tjockt fragment
□ Spetsigt fragment

Fig 11. a) Hela materialet från Högby jämfört med Knutsons sammansatta frakturbild. b) Plattformsav- 
slagen från Högby jämförda med Lindgrens experimentserier för plattformsmetod. c) Bipolära avslag från 
Högby jämförda med Lindgrens experimentserier för bipolär metod.
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□ Helt avslag
□ Proximaldel av axslag
□ Medialdel av avslag
□ Distaldel av avslag
□ Sidfragment
□ Fyrkantigt fragment
□ Trekantigt fragment
□ Tjockt fragment
□ Spetsigt fragment

Högby BP

Lindgren BP1

Lindgren BP2

Lindgren BP3

□ Helt axslag
□ Proximaldel av axslag
□ Medialdel av avslag
□ Distaldel av avslag
□ Sidfragment
□ Fyrkantigt fragment
□ Trekantigt fragment
□ Tjockt fragment
□ Spetsigt fragment
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möjliga teoretiska vinklingar. Jag kan se att med den sammanslagna frakturbilden 
är trekantiga fragment, alltså mittfragment, distaldel av sidofragment och vänster/ 
högerfragment, överrepresenterade vid Högbyslagplatsen. Jag kan se att vad gäl
ler plattformsmetod är andelen hela avslag större än vid experimenten, och så är 
den ena experimentserien mer lik Högbykvartsens frakturbild än den andra. Jag 
kan se att frakturbilden för bipolärt slagen kvarts inte nämnvärt avviker från 
experimentseriernas frakturbilder. Men vilka frågor angående det neolitiska sam
hället vill jag att dessa iakttagelser ska svara på?

Mer om kvartsen i Säbylund
Fyndfördelningen inom slagplatsen visar att denna är uppbyggd av flera händelser. 
Den vanligaste kvartstypen finns i två tätare koncentrationer, en större centralt på 
verkstadsplatsen och en i dess västra utkant. Dessa kan i sig omfatta mer än en 
händelse, den större gör det sannolikt. Vi kan i varje fall fastslå att de represente
rar minst två händelser. En tredje händelse är bearbetningen av en mer transpa
rent, och tillsynes skörare, kvarts i verkstadsplatsens norra del. Denna händelse 
kan inte urskiljas genom själva mängden kvarts. Fördelningen av mängden splitter 
ger däremot en antydan om att denna del av verkstadsplatsen borde uppmärksam
mas, men utan variationen i kvartskvalitén hade det varit svårt att fastslå att fyn
den från den rutan representerade en egen slagserie. Inom slagplatsen har man inte 
bara tillverkat nya redskap utan också reparerat gamla, vilket retuscherade före
mål som lämnats kvar visar.

En totalt sett mindre del av kvartsen från Säbylund än den från Högby har 
kunnat metodbestämmas. Det beror delvis på att kvartsen från Säbylund i högre 
grad har fragmenterat utefter naturliga sprickplan. Kvartsens kvalité är en annan 
än den från Högby. Av den metodbestämda kvartsen från Säbylund är en helt 
dominerande andel tillslagen med plattformsmetod. Bipolär metod och städmetod 
utgör tillsammans mindre än 5%. På grund av den här fördelningen är en diskus
sion om metodernas fördelning inom slagplatsen inte meningsfull, plattformsme- 
toden ger samma bild som för all kvarts och bipolär- och städmetod är företrädd i 
för liten mängd för att deras läge inom slagplatsen ska kunna tolkas. Plattform- 
skärnorna låg centralt i eller väster om slagplatsens centrum.

Vad gäller fördelningen av olika fraktioner så följs avslagsfragment och splitter 
åt och ligger båda mycket nära spridningsbilden för all kvarts. Hela avslag åter
fanns med dragning norr om slagplatsens centrum, medan övrig slagen kvarts 
dessutom hade en koncentration sydöst om centrum.

Eftersom nästan enbart plattformsmetod använts vid tillslagningen av kvartsen 
i Säbylund borde en frakturanalys på detta material kunna vara meningsfull. Då så 
många som 2760 kvartsbitar kommer från boplatsen valdes den fyndrikaste rutan,
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1 Meter

Fig 12. Totalfördelningen av kvarts inom den 
rutgrävda delen av slagplatsen vid Säbylund. 
Skala 1:100.

I- 10 kvartsar

II- 50 kvartsar

51-100 kvartsar

101-200 kvartsar

730 kvartsar

□ Städ

□ Odef

Æå 1 / \ 
/ \

□ Städ/
□ BP

\ □ PF

b

Fig 13. Fördelningen av olika tillslagningsmetoder, a) i förhållande till hela materialet och b) 
i förhållande till metodbestämd kvarts.
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=Ąp: Å • Kärna

□ 1 kvarts

[ n 2-10 kvartsar

ms 11-15 kvartsar

1 1 Tom ruta

I I 1 kvarts 

3 Tom ruta

H 1 kvarts 

3 Tom ruta

Fig 14. Spridningsbilder för a) frihands plattformsmetod, b) bipo
lär metod och c) städmetod.
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[' 1 helt avslag

LII 2-10 hela avslag 

Tom ruta

H 1 avslagsfragment 

I 2-10 avslagsfragment 

11-50 avslagsfragment 

I 51-100 avslagsfragment 

I 243 avslagsfragment

Fig 15. Spridningsbilder för a) hela av
slag, b) avslagsfragment, c) övrig sla
gen kvarts och d) splitter. Skala 1:200.
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Säbylund

—

Lindgren PF2

Lindgren PF1

□ Helt avslag
□ Proximaldel av avslag 
D Medialdel av avslag
□ Distaldel av avslag
□ Sidfragment
□ Fyrkantigt fragment 
D Trekantigt fragment
□ Tjockt fragment
□ Spetsigt fragment

Fig 16. Frakturbild för R1951 på Säbylundsboplatsen jämförd med Lindgrens serier för plattformsmetod.

R1951, för en upprepad genomgång och ny och mer detaljerad klassificering av 
avslagsfragmenten. Ytterligare två rutor, R2315 och R2350, skulle kunna vara 
intressanta för att se om frakturbilden från dem avviker från den centrala rutan på 
slagplatsen. R2315 var den som hade flest antal kvarts av de rutor som inte låg i 
anslutning till R1951, och som på grund av hög andel splitter kan representera en 
egen slagserie/händelse. R2350 innehöll kvarts av en avvikande, mer transparent, 
kvalité och har därför även den tänkts representera en egen slagserie/händelse.

Vid den upprepade genomgången av kvartsen i den centrala rutan hittades även 
ett föremål med retusch, som tidigare förbigåtts. Detta är ett smalt avslagsfrag- 
ment med retusch på två motstående sidor, sannolikt en tvärpil med skev egg.

Vad det gäller Säbylundskvartsens frakturbild kan jag se att andelen hela avslag 
är förhållandevis lågt. Detta och det faktum att andelen distala och mediala sid- och 
mittfragment är högt på Säbylundsboplatsen kan åtminstone delvis förklaras med 
att den använda kvartsen i ännu högre grad än i allmänhet fragmenterat längs natur
liga sprickplan. Den förklaringen kan förmodligen användas för fördelningen av 
andra fragment också. Frågan är då vad som återstår av avvikelserna mellan det 
förhistoriska fyndmaterialet och experimentserierna som har någon betydelse för 
förståelsen av det neolitiska samhället.
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Utvärdering
Jag har försökt redogöra för två neolitiska kvartsslagningsplatser från Närke. Jag 
har också tittat något lite på vad som gjorts med liknande lämningar och funnit att 
det var ganska lite. Undersökta boplatser presenteras i sin helhet, mer sällan redo
gör man mer detaljerat för slagplatserna och ofta använder man en förenklad re
gistrering av avslagsfragmenten.

Ska man jämföra Högby och Säbylund med varandra så ligger den stora skill
naden i att vid Högby finns både bipolär, städ och plattformsmetod företrädd 
medan det vid Säbylund fanns så gott som enbart plattformsmetod. Gör man en 
jämförelse mellan frakturbilderna för Säbylund och för plattformsmetoden från 
Höby så är skillnaderna stora. Många hela avslag på Högby, men få på Säbylund. 
Ovanligt många distala och mediala fragment på Säbylund, men ordinärt många 
på Högby. Frågan är om man kan komma olikheter i de båda samhällena närmare 
genom att jämföra en aspekt av en slagplats med helheten på en annan. Högby 
representerar en, åtminstone tillsynes, sammanhållen händelsekedja, med primär 
preparering av råämnet, plattformsmetod, städmetod och bipolär metod, tills all 
kvartsen arbetats ner. Slagplatsen är dessutom avskild från spår av andra aktivite
ter. Säbylund representerar flera olika händelser och flera olika aktiviteter, man 
har slagit kvarts vid flera tillfällen, man har skaftat om och reparerat färdiga red
skap, samt även sysslat med sådant som avspeglar sig i förhöjda fosfatvärden. 
Slagplatserna på de båda boplatserna är med andra ord mycket olika.

Det vi vet om kvartsen på de båda slagplatserna för inte heller närmare en 
datering av dem. De kan troligen vara oliktida, och hur lång tid skiljer i så fall 
boplatserna åt? Förekomsten av bipolär teknik på högbyslagplatsen kan ge en 
vink om vilken av de tänkbara dateringarna för boplatsen som kanske är troligast. 
De bipolära kärnorna är stora och grova, knappast mesolitiska. Dessutom ska den 
bipolära metoden under mesolitikum gå ur mode cirka 4 500 f.Kr. (Lindgren 
2004:40) och en så pass gammal datering är inte möjlig utifrån kända strandför- 
skjutningskurvor. Däremot fanns den bipolära metoden rikligt företrädd bland 
annat vid Bollbacken, i Tortuna socken, Västmanland, en mellanneolitisk boplats 
med inslag från både gropkeramisk- och stridsyxkultur, (Ahlbeck 1995 ; Artursson 
m.fl. 1996). Högbyslagplatsen kan sannolikt dateras till mellanneolitikum B. För 
Säbylundslokalen känns dateringen av slagplatsen lika osäker som tidigare, tidig- 
neolitikum med möjlighet att vara både något lite äldre och ganska mycket yngre. 
Om den stora olikheten mot Högbyslagplatsen är kronologisk så ska vi kanske 
inte dra fram en datering av Säbylundsslagplatsen till en lika sen datering.

Jag har framställt frakturbilderna så som de vanligtvis pressenterats, med antal 
fragment, vilket gör att frakturbilderna blir olika helt enkelt för att de analyserade 
lokalerna har innehållit olika mycket kvarts. För att lättare kunna jämföra olika 
lokaler med varandra och med experimentserierna borde man använda den pro
centuella fördelningen istället.
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Det finns både för och nackdelar med att använda en blandad frakturbild med alla 
slagmetoder sammanslagna. Fördelen är att alla avslagsfragment kan tas med. 
Nackdelen är att effekten av olika urval, målet med de olika tillslagningsstrategie- 
rna, förmodligen försvinner i surret från de övriga. Det kan inte heller vara helt 
oproblematiskt att använda en reducerad frakturbild. Det är ju inte givet att de 
fragment som går att metodbestämma är de som ger den mest meningsbärande 
informationen. Det skulle ju kunna vara så att det är de icke bestämbara fragmen
ten som ger den största variationen i en frakturbild.

Lindgrens resultat för mesolitiska boplatser på Södertörn visade också en hög 
andel hela avslag för plattformsmetod och att frakturbilderna för bipolär metod 
var mer lik experimentens både före och efter 4500 f.Kr. (Lindgren 2004:205ff). 
Det är samma resultat som för Högbyslagplatsen. Har samma urvalsprinciper 
rått, eller påverkar det faktum att flera olika metoder använts på samma slagplats 
resultatet eller måste metoden som sådan vässas?

Det finns helt klart mycket kvar att bita i vad gäller slagen kvarts. Den här 
artikeln ska förhoppningsvis ha presenterat de båda slagplatserna från undersök
ningarna vid Högby och Säbylund på ett sådant sätt att någon annan ska kunna gå 
vidare med resultaten i ett större sammanhang.
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Gärdselbäcken
OM EN GROPKERAMISK BOPLATS

Namnet på den gropkeramiska boplatsen, som den här artikeln ska handla om, 
kommer från torpet Gärdselbäcken som låg 300 meter öster om utgrävningen. 
Torpet hade i sin tur fått namnet efter den bäck som rinner från Gålsjön i söder 
norrut ner till Arbogaån. Den bäcken hade vi god nytta av när en del av massorna 
från boplatsen skulle vattensållas.

Boplatsen Gärdselbäcken hittades vid utredningen inför motorvägsbygget mel
lan Arboga och Örebro 1995. Fast just då viste man inte att man hittat en grop- 
keramisk boplats. I en skogsväg som korsade den planerade vägsträckningen 
fanns kvarts i ådror i fasta berget. Även bredvid skogsvägen fanns kvartsådror. 
Vid ett par av dessa fanns avslag av kvarts och det föreföll sannolikt att man 
någon gång under stenåldern utnyttjat platsen som råvarukälla. (Luthander & 
Grundberg 1995:14).

När kvartsbrotten skulle förundersökas en nedkyld novemberdag samma år 
fann man ett par små, ja nästan osynliga, keramikskärvor. Förundersökningen fick 
så kompletteras vid en bättre årstid för att man skulle få bättre grepp om vad dessa 
skärvor egentligen stod för. Förutom att det fanns flera kvartsbrott, både i fasta 
ådror i berget och i större kvartsblock i moränen, så kunde man nu konstatera att 
här fanns en boplats med keramik, slagen kvarts och brända ben. Keramiken, gods 
och dekor, talade för tidig gropkeramik. En 14C-datering gav tidigt mellanneoliti- 
kum. (Lindholm & Schierbeck 1998).

Boplatsen låg strax ovanför förkastningsbranten söder om Arbogaån, på en 
plats där bergsbranten bryts av en mindre dalgång. Då den undersöktes låg den på 
35 meter över dagens havsyta. När boplatsen var bebodd, kring 3 000 f.Kr., låg 
den vid den trånga mynningen till en ganska stor och grund vik. Utanför viken 
fanns djupa havet med spridda öar och skär. En berghäll skyddade boplatsen från 
att direkt drabbas av kalla nordvindar utifrån vattnet.
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Fig 1. Gärdselbäcken om sommaren och om vintern.

Själva boplatsen, eller vad som traditionellt skulle betraktas som boplatsen, om
fattade cirka 300 kvadratmeter. Här fanns ett fyndförande lager, egentligen den 
naturliga moränen ojämt rödfärgad av kulturpåverkan, med artefakter ner till 
som mest 30 cm under den maskinavbanade och handrensade ytan. Föremålen 
bestod av slagen kvarts, keramikskärvor, brända ben och några få bitar flinta; 12 
kilo kvarts, 4 kilo keramik, 70 gram brända ben och 13 gram flinta. Kvartsen var 
slagen med både plattformsmetod och bipolär metod, och det fanns avslagskärnor 
som i det närmaste var bifacialt tillslagna. Keramiken bestod enbart av fast gods 
och dekoren kunde entydigt föras till Fagervik II. De flesta artbestämda benen 
kom från fisk: abborre, sik, gädda och sill. Bland däggdjursbenen var säl vanligast, 
men enstaka ben från utter, svin och nöt fanns också, liksom ett par ben av fågel.

I det fyndförande lagret fanns några gropar och sotfläckar med järnålders- 
datering. Tvärs över boplatsen löpte en skogsväg och i söder tangerades den av en 
kolbotten. Platsen var alltså inte helt orörd trots att den låg i skogsmark.

Runt boplatsen låg kvartsbrotten: urgröpningar i ådror i berget eller större 
kvartsblock som bearbetats. Intill brotten fanns avslagsmaterial. Ibland bara
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Fig 2. Karta över mellersta Sverige med Gärdselbäckens läge markerat.

några få bearbetade bitar och ibland större mängder slagen kvarts. I många fall 
fick man intrycket av att man mer på prov slagit loss några bitar och sedan gått 
vidare till nästa block. Mellan blocken fanns avslag och avfall av kvarts utspridd. 
Någon enstaka flintflisa hittades också utanför själva boplatsen. Inom de under
sökta delytorna runt boplatsen fanns 74 kilo kvarts och mindre än 1 gram flinta. 
Sambandet mellan kvartsbrotten och den gropkeramiska boplatsen är inte klart. 
Mycket av den kvarts som fanns i det fyndförande lagret på boplatsen hade slagits 
ur mindre, närmast knytnävsstora, moränstenar. Men ett av de till synes löst ut
spridda avslagsfragmenten utanför boplatsens centralyta hade passning med ett 
avslagsfragment från det fyndförande lagret. Halva avslaget fanns på boplatsen 
och andra halvan hittades 60 meter norr därom!

91



CÄRDSELBÄCKEN

Fig 3. Steniga och stenfria ytor 
och en hypotetisk grop, a) till
samman med slagen kvarts, 
skrapor och kärnor, b) tillsam
mans med brända ben. Skala 
1:500.

Kvarts
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Stenigt
Stenigare
Schaktkant

Man har ätit på gärdselbäcksboplatsen, åtminstone tyder de brända benen på att 
man lagat mat. Man har tillverkat redskap, vilket tydligt ger sig tillkänna genom 
avslagsmaterialet av kvarts. Man har skrapat hudar, eller möjligen bara lämnat 
gamla dåliga skrapor kvar. Vad mer kan man tro, tycka och veta om boplatsen 
Gärdselbäcken?

Kvarts och keramik
Området med kvartsbrott och spridd slagen kvarts kunde inte begränsas vid under
sökningen. Slagen kvarts har lokaliserats i sluttningen nedanför boplatsen. Vid en 
inspektion av närområdet med målet att finna ytterligare boplatser hittades ett flint
avslag vid Hamforsen 300 meter nordväst om gärdselbäckesboplatsen. Då lokalise
rades också en plats med slagen kvarts intill Gålsjöns norra strand, cirka 400 meter 
söder om boplatsen. 500 meter väster om gärdselbäcksboplatsen undersöktes 1994
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Stenigt
Stenigare

Schaktkant

en lokal som på samma sätt som gärdselbäcksboplatsen omfattade ytor med 
spridd slagen kvarts (Flinkfeldt 1996). Där fanns också ett kvartsbrott strax intill 
den undersökta ytan. En rekognosering av naturlig förekomst av kvarts i block 
och åder inom Käglan, visar att lättillgänglig kvarts är rikligt förekommande upp 
till en mil från boplatsen (Kresten 2002).

På boplatsen fanns stenfria ytor, vars ursprungliga storlek och form störts av 
den skogsväg som korsade boplatsen. I öster låg en yta som inledningsvis gav 
intrycket av flera mindre ytor men som efterhand kom att ses som en oregelbun
den men sammanhängande yta. Den sammanföll till stor del med det fyndförande 
lagret. I väster fanns en både sten- och fyndtom yta.

Tre föremålstyper framstod tidigt som delar av ett skönjbart mönster. Dels vi
sade de brända benen upp tre förtätningar, dels låg morfologiskt klassificerade 
skrapor och kärnor inom olika delar av boplatsen. Kärnorna fanns alla i den östra 
delen av kulturlagret medan de morfologiskt tydliga skraporna, två av kvarts och 
en av flinta, fanns i kulturlagrets västra utkant.
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Som det föreslogs redan vid förundersökningen bör det ha funnits en grop mitt i 
den stenfria ytan vid den största benkoncentrationen. Inom ett par rutor fanns de 
flesta keramikskärvorna i tredje grävskiktet men endast några få skärvor i skikten 
ovanför. I övriga rutor fanns den största fyndmängden i det översta skiktet. Själva 
nedgravningen har inte gått att skönja i moränen.

En bruksskadeanalys av kvarts gjordes med främsta syfte att jämföra den tradi
tionella boplatsen med ytorna runtikring där det bara fanns spridd slagen kvarts. 
Det har gjorts en medveten snedfördelning, för att fler redskap med nötning skulle 
komma med i analysen, och då har fler artefakter från själva boplatsen kommit att 
analyseras än från ytorna runtomkring. Andelen föremål som det gått att se några 
slitspår på var också något högre på boplatsen än inom övriga ytor. Det viktigaste 
resultatet är, kanske inte särskilt oväntat, att kvartsen från de undersökta ytorna 
runt boplatsen faktiskt har använts, (jämför Derndarsky 2002, Derndarsky &c 
Ocklind 2001).

De flesta föremål som uppvisat tydlig nötning fanns i den del av boplatsen där 
vi förmodar att en avfallsgrop funnits. Detta kan bero på vårt sätt att välja ut 
redskap till analysen. Det kan också bero på att man redan i den förhistoriska 
situationen medvetet kastade redskap då de ansågs uttjänta medan oanvända, och 
kanske mer tillfälligt använda avslag, inte hanterades på samma sätt. Det vill säga 
redskap med tydliga bruksskador sorterades ut medan redskap som för oss fram
står som mer svårtolkade fanns kvar för att användas igen på olika platser.

Vid analysen har repornas riktning på redskapet legat till grund för en klassifi
cering av olika användningssätt: skrapa, skära, borra, såga. Kniv är i den här 
klassificeringen ett redskap som kombinerar sågande, skärande och skrapande 
rörelseriktningar. Vad gäller de material som har bearbetats så har de delats in i 
mjukt, mellanhårt och hårt. Utifrån en kombination av användningssätt och hård
heten på det bearbetade materialet har i vissa fall användningen kunnat preciseras 
närmare till användning på växtmaterial, trä eller hud. En osäkerhetsfaktor är den 
låga andelen nötning av hårt material; antingen har sådant inte bearbetats vid 
Gärdselbäcken eller så har dessa repor varit alltför svåra att skilja från postdepo- 
sitionella skador.

Resultatet från bruksskadeanalysen visar på en ganska jämn fördelning av de 
olika typerna av användningssätt och bearbetade material mellan de olika delarna 
av boplatsen och de kringliggande ytorna. Ingen yta utmärker sig genom någon 
speciell arbetsmetod eller bearbetat material. Det finns en dragning åt att slakt och 
hudbearbetning har förekommit i större utsträckning på själva boplatsen och att 
trä och växtmaterial bearbetats på de kringliggande ytorna. Tendensen är inte 
tydlig och ska inte övertolkas.

Tyvärr var det inte möjligt att analysera det ena fragmentet av det avslag med 
passning där delarna återfanns i olika schakt. Det andra fragmentet av avslaget, 
det som låg på boplatsen, har använts som skrapa, sannolikt på mjukt material.
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Fig 4. Andelen av olika användningssätt a) och bearbetade materialen b) som 
identifierats på de analyserade redskapen.
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Stenigt
Stenigare

I I Schaktkant

Fig 6. Fördelningen av all keramik på steniga och stenfria ytor på Gärdselbäcksboplatsen. Skala 1:500.

Variationer i keramikens fragmenteringsgrad ger en oskarp bild. Möjligen skulle 
en mer finmaskig fyndinsamlingsmetod ha frammanat ett tydligare intryck. Vissa 
variationer låter sig dock anas. En yta med rödare sand än kulturlagret i övrigt har 
huvudsakligen mer fragmenterad keramik. Mindre fragmenterad keramik, alltså 
större skärvor, fanns dels på och i västra kanten av skogsvägen, dels i kulturlagrets 
östra del. Dessa ytor skiljs åt av ett smalt stråk av mer fragmenterad keramik. 
Detta stråk går rakt igenom den största koncentrationen av brända ben och i kan
ten av den delyta som innehöll mest slagen kvarts och alla kärnorna. De båda 
ytorna med större krukskärvor ligger på ömse sidor om gropen och stråket med 
mer fragmenterade skärvor korsar den i nordväst-sydostlig riktning.

Keramikkärl med medelstor (22-26 cm) eller stor (28-32 cm) diameter förefal
ler vara jämt fördelade över den undersökta ytan, medan små kärl (16-20 cm 
mynningsdiameter) ligger samlade på nordöstra sidan av gropen, mellan den och
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ett stenblock. Ett par tydliga koncentrationer av krukskärvor fanns intill blocket 
och detta har antagligen använts att luta krukorna mot eller ställa dem på. Gropen 
och stenblocket kan tillsammans ha fungerat som en funktionell enhet.

Vad gäller de olika mönster som krukorna dekorerats med är materialet defini
tivt för litet för att de ska kunna användas i några rumsliga analyser. Flest dekore
rade skärvor fanns där det fanns mest keramik totalt, bl.a. annat i och kring gropen.

Ute och inne, borta och hemma
Fornlämning 70 i Arboga landsförsamling erbjuder en del möjligheter att fundera 
kring vad som är boplatsen. Gärdselbäckslokalen inte bara hittades tack vare kvart
sen, utan kvartsbrotten runt boplatsen gav oss också en chans att studera ytor som 
annars lätt hade lämnats oundersökta. Bortsett från att vi inte vet om de som läm
nade havererade keramikkärl på en plats var desamma som bröt kvarts mer eller 
systematiskt i området, så vet vi att de faktiskt rörde sig över ytorna kring platsen.

Den traditionella boplatsen med det fyndförande lagret har omfattat cirka 300 
kvadratmeter. Inom denna yta finns vissa strukturer som speglar något av vad som 
försiggick på platsen för 5 000 år sedan. Det måste också ha funnits struktur i vad 
som försiggick mellan detta begränsade område och det som fanns runtomkring. 
Varför skulle man nöja sig med en radhustomt när hela världen låg öppen? Var 
slutar boplatsen och var börjar omvärlden? Vad var hemma för stenåldersmän
niskan: hyddan, havet eller universum?

Det finns gränser på boplatsen som vi kan se, i fyndmaterialet och topografin. 
Det finns också länkar mellan de olika delarna av boplatsen. Delar av samma 
avslag har återfunnits på skilda platser inom undersökningsområdet. De binder 
ihop själva boplatsen med vad vi vid första påseendet ser som utanför. Det borde 
vara orimligt att alla avslag som hittats utanför boplatsen är samtida med den och 
hänger samma med den på samma nära sätt som dessa avslagshalvor. Samtidigt 
gör de det rimligt att en stor del av den spridda kvartsen runt boplatsen ändå kan 
sättas i samband med den. Man skulle alltså kunna föra ett resonemang om bop
latsen, platsen med många fynd, i förhållande till platsen runtomkring, platsen 
med spridd kvarts. Man skulle kunna resonera om de olikheter som antyds av 
bruksskadeanalysen. Det vi vet om kvartsen binder samman boplatsen med ytorna 
omkring den och skiljer dem samtidigt åt. Frågan är hur skarp denna gräns har 
varit? Var det som sammanlänkar starkare än det som skiljer?

Vi kan inte se någon yttre gräns för boplatsen om man räknar in ytorna med 
kvartsbrott och spridd slagen kvarts. Det ser likadant ut med spridd kvarts i ter
rängen 500 meter bort (Flinkfeldt 1996). Det kan finnas ett avbrott i förekomsten 
av slagen kvarts mellan gärdselbäcksboplatsen och undersökningsytan där men 
det kan lika gärna vara en jämn matta av spridd slagen kvarts däremellan. Ska
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Fig 7. Gärdselbäcksboplatsen: sedd från nordost uppifrån de läande klipporna (överst) och med de 
stenfria ytorna sedda från väster (nederst).
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detta ses som att boplatsen är gränslös eller att det faktiskt är det som vi traditio
nellt uppfattar som boplatsen, den mindre ytan med keramik och andra fynd, som 
är just det som även de mellanneolitiska människorna uppfattade som den plats de 
bodde på? Om platsen man bor på är detsamma som bostaden så är de hus vi så 
sällan lyckas identifiera av central betydelse.

Andras hus
Här ska jag gå igenom några av de huskonstruktioner vi har tillgång till, tolk
ningar som andra gjort av sina grävresultat och som har präglat mina förvänt
ningar och min förmåga att se eller inte se bostäderna på gärdselbäcksboplatsen. 
De hus som geografiskt och tidsmässigt har känts mest lämpliga att använda som 
referenser för gärdselbäckeslokalen kommer från Skumparberget, Fågelbacken, 
Fräkenrönningen och Bollbacken. Skumparberget och Fågelbacken är äldre än 
Gärdselbäcken, de tillhör den tidigneolitiska trattbägarkulturen. Fräkenrönningen 
och Bollbacken är yngre, de är mellanneolitiska gropkeramiska boplatser. De hus
konstruktioner som presenterats från dessa platser kommer att användas så som 
de presenterats i olika rapporter och publikationer. Deras existens kommer inte att 
ifrågasättas i det här sammanhanget. Skumparberget har en mesulakonstruktion 
som jämförts med Mossbyhuset (Apel m fl 1997:36ff). Fågelbackens D-formade 
konstruktioner har jämförts med en liknande konstruktion från Hanstedgård, 
Danmark, men har också setts som halva Mossbyhus (Lekberg otryckt (1993): 
223ff). På boplatsen vid Fräkenrönningen har åtta stenkretsar med stolphål iden
tifierats som hyddgrunder. (Björck 1998:23ff). Bollbackenhusen består av stolp- 
satta vägglinjer och har en lätt trapetsoid grundplan (Artursson otryckt:76). Hyd
dorna vid Fräkenrönningen är de minsta. Den allra minsta är bara två meter lång 
och omfattade en bostadsyta om endast två kvadratmeter. De flesta är mellan tre 
och fyra meter stora, med en bostadsyta på tre till åtta kvadratmeter. Den största 
hyddan ska ha varit sex meter lång och haft en area på tolv kvadratmeter. (Björk 
1998:23ff) Bollbackens trapetsoida hyddor har varit mellan fyra och fem meter 
långa och omfattat en bostadsyta mellan tolv och 18 kvadratmeter (Artursson 
otryckt: 123ff). Fågelbackens D-formade konstruktioner har varit cirka 4x6 meter 
stora och gett en bostadsyta på mellan 14 och 22 kvadratmeter. Skumparbergets 
hus av Mossbytyp har exakt samma dimensioner som förlagan, 6x12 meter, kom- 
fortabla 64 kvadratmeter bostadsyta (Apel 1997:36ff).

Huset vid Skumparberget är inte tydligt, det framträdde som en kombination 
av fyndspridning och av hur anläggningarna var placerade. Förekomsten av bränd 
lera (lerklining) markerade husets läge. (Apel m.fl. 1997:36ff). Huset ska ha brun
nit ner varefter platsen övergavs och inga senare aktiviteter har i någon större grad 
rört till den brända leran. Dess fördelning visar alltså hur huset föll samman när 
det brann och inte väggarnas exakta läge. En yttäckande fosfatkartering gav de
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Fig 8. Hus från a) Skumparberget, b) Fågelbacken, 
c) Frökenrönningen och d) Bollbacken. På planer
na är svarta fläckar alltid stolphål. På skumpar- 
bergsplanen är ofyllda symboler sådana anlägg
ningar som inte ansetts ingå i konstruktionen. På 
fräkenrönningenplanen är ofyllda symboler stenar. 
Skala 1:200.
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lägsta värdena inuti huset, medan de höga värdena som visar på avfallsdepåer 
fanns utanför huset. Huset har alltså städats. (Apel m.fl. otryckt: 117ff).

Fynden visade var huset på Skumparberget fanns, men anläggningarna visade 
hur det har sett ut. Om huset inte brunnit skulle det ha varit svårare att hitta men 
om man grävde på rätt plats skulle man ändå förstå att det hade funnits där.

Om man ser till den östra stenfria ytan på Gärdselbäcksboplatsen passar ett 
hus av mossbytyp precis in där. I så fall skulle avfallsgropen hamna mitt i huset och 
större delen av kvartsen ligga i dess östra ände medan brända ben och keramik 
även spridits utanför husets västra ände.

Kring Fågelbackens halva mossbyhus fanns koncentrationer av keramik som 
visade sig redan vid de inledande simuleringarna av fyndspridningen (Apel m.fl. 
1995:54). Däremot var det inte möjligt att avgränsa själva husen med hjälp av 
fyndspridningen. Keramikens fragmenteringsgrad vid ett av husen har tolkats så 
att den mer fragmenterade keramiken fanns i anslutning till husets ingång. I övrigt 
skiljer sig inte fragmenteringsgraden åt mellan insidan och utsidan av huset. Även 
kvartsen har tolkats som dumpad i anslutning till en dörröppning. Ett försök att 
urskilja ett av husen med fosfatkartering gav negativt resultat. En konstruktion 
som tolkats som dödshus gav däremot förhöjda fosfatvärden. Att fyndspridningen 
inte passar bättre till huskonstruktionerna förklaras med att många människor

101



GÄRDSELBÄCKEN

vistats på platsen och att föremålen därför rörts runt mer än de skulle göra på 
mindre och kanske mer tillfälliga boplatser (Apel otryckt: 191ff).

Får man in ett mossbyhus på gärdselbäcksboplatsen så får man lämpligen in 
två D-formade hus av fågelbackentyp på samma yta. Eftersom den stenfria ytan 
ger begränsat utrymme måste dessa då hamna på samma plats som ändarna på ett 
helt mossbyhus, varför skillnaden mellan ett mossbyhus och två fågelbackenhus 
blir obetydlig. Avfallsgropen skulle däremot hamna mellan de båda fågelbacken- 
husen liksom delvis stråket med mer fragmenterad keramik.

Hyddorna vid Fräkenrönningen urskiljdes som stenkretsar i en i övrigt ganska 
stenig backe (ganska lik den vid Gärdselbäcken). Golvytorna innanför stenkretsar- 
na beskrivs som rödfärgade, eller i ett fall sotig. (Björk 1998:23ff).

Utifrån de fyndspridningsbilder som presenteras i rapporten ger sig inte hyd
dorna omedelbart tillkänna, även om fynden låg i koncentrationer i anslutning till 
hyddorna med fyndglesare stråk däremellan. Keramik ska ha haft högre fragmen
teringsgrad inne i hyddorna än utanför dem. Andra variationer i fyndmaterialet 
visar i huvudsak på en uppdelning i en östlig och en västlig del av boplatsen, där 
den östra delen anses vara äldre än den västra. (Björck 1998:44ff)

Det skulle vara möjligt att klämma in tre till fyra hyddor av den här typen inom 
den norra stenfria ytan på Gärdselbäcksboplatsen. En yta med rödare moränsand, 
i anslutning till den stenfria ytan, skulle då kunna markera en av hyddorna. Innan 
vi hade kommit till insikt om att flera av de mörkfärgningar som fanns i moränen 
hörde till senare perioder laborerade vi med dem som konstruktionsdetaljer i flera 
liknande småhus. När vi sedan fått upp ögonen för mörkfärgningarnas alltför 
unga ålder var det svårare att acceptera flera sådana hyddor på den stenfria ytan. 
I öster fanns däremot en utvidgning av den större sammanhängande stenfria ytan, 
och där såg det fortfarande lämpligt ut att tänka sig en hyddkonstruktion lik nå
gon av dem på Fräkenrönningen.

Vid Bollbacken var fyndmängden betydligt mindre vid hyddorna än runtom
kring. Keramiken var mer fragmenterad runt hyddorna och på en aktivitetsyta 
öster om dem. Det är oklart i vad grad fyndspridning och keramikens fragmente
ringsgrad skulle visat husens läge om anläggningarna varit otydligare. Bitar av 
bränd lera i stolphålen till ett av husen antyder lerklinade väggar. Konstruktionen 
med takbärande väggar bör ha haft ett lätt vasstak. Stenlyft visar att man rensat 
marken inne i hyddorna från större stenar. (Artursson otryckt:329,ff)

Det skulle naturligtvis också gå att lägga några bollbackenhus på Gärdselbäcks
boplatsen. Det finns betydligt fler sätt att placera in dessa på den centrala boplats
ytan, än det enda möjliga för ett mossbyhus, varför operationen inte blir lika enkel. 
Liksom för de mindre fräkenrönninghyddorna finns här plats för två till fyra hus.

Möjligheten att uppmärksamma platsen där ett hus stått enbart utifrån fyndens 
fördelning är begränsad. För den senmesolitiska boplatsen Knatten i Bohuslän har 
fyndfördelningen i förhållande till synliga strukturer diskuterats. Vid Knatten 
fanns två sorters huskonstruktioner, runda med många mikrospån inuti och höga
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fosfatvärden utanför (i en hög) och ovala med få eller inga mikrospån men för
höjda fosfatvärden inuti (Johansson 1999). Sett till den sammantagna fördel
ningen av flinta, annan än mikrospån, skulle hyddkonstruktionerna vara svåra att 
urskilja (Glenn Johansson muntl).

Om det bara är vissa föremålstyper som finns inne i husen och gör dem möjliga 
att urskilja, som vid Knatten, har vi problem med kvartsens oformella utseende. 
Stora delar av kvartsmaterialet kan inte på ett enkelt sätt urskiljas för att studera 
liknande variationer i fyndspridningen. Morfologiska skrapor och kärnor kan vi 
komma åt, men de avslag och avslagsfragment som bruksskadeanalysen visar har 
varit använda på olika sätt är svårare att hantera.

Boplatsen, en plats att bo på
Vad betyder graden av bofasthet för hur man drar gränsen mellan borta och 
hemma? Är en människa som under sin levnad rör sig över områden stora som 
riken alltid hemma? Är bostaden mer hemma än vilken annan plats som helst? Är 
den plats där du träffar dina släktingar och vänner hemma oberoende av om du 
varit på platsen förut eller inte?

Enligt Bror Westman är hemma en plats man återvänder till och sovplatsen är 
viktigast för hemkänslan. Både sovplatsen och härden är vändpunkter från vilka vi 
rör oss fram och tillbaka. Vi är hemma där vi kan röra oss i mörker för kroppen 
känner föremålens läge. (Westman 1991:17-19).

Om Westmans utsaga är riktig bör det vara så att om man för ett nomadiser
ande liv måste bostaden vara strikt organiserad så att man hittar fram i mörkret 
var huset än råkar vara uppslaget. Det blir viktigt att det alltid är lika. Ett bofast 
liv skulle ge spelrum för större variation då man har tid att vänja sig vid hur det ser 
ut i just det här huset. Hur fast är den struktur som speglar det hus vi söker på 
Gärdselbäcksboplatsen? Finns det ett mönster som vi kan använda?

Det är beroende på vilken syn man har på de arkeologiska kulturerna hur man 
ska se på möjliga hus på gärdselbäckslokalen. Ligger den tillräckligt nära tratt- 
bägarboplatserna i tiden för att ha bevarat den byggnadstradition som fanns där? 
Eller hade den nya kulturen hunnit omforma normen för hur ett hus skulle se ut? 
Är Skumpar berget eller Bollbacken lämpligast som jämförelsematerial?

Det är fullt möjligt att applicera alla de hustyper som framkommit på andra 
boplatser på den centrala ytan på gärdselbäcksboplatsen. Vilken av dessa man 
väjer att använda blir en fråga om tycke och smak. De vidare analyser av bostaden 
man kan tänkas vilja göra blir då ytterst osäkra, för att inte säga meningslösa. I det 
ena fallet ligger bråten i huset och i nästa exempel utanför.

På samma sätt kan etnografin ge analogier om vi har något att jämföra med, 
men utan en någorlunda säker förhistorisk lämning att utgå från blir möjlighe
terna alltför många för att vara meningsfulla.
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Inom boplatsen är det de stenfria ytorna som är tydligast för oss. Fyndfördel
ningen inom dessa har däremot svårt att samsas med de ytenheter som vi tycker 
oss se. Hudberedning kan ha skett utomhus då bland annat skrapor med slaktspår 
återfanns i en stenbemängd del av boplatsen medan kvartsbearbetning, en nästan 
lika stökig syssla, kan ha skett inomhus då kärnor och mycket av kvartsavfallet 
fanns inom den stenröjda ytan. Speglar spridningen av keramik och kvarts den 
sociala uppdelningen av ett mossbyhus i två avdelningar? Delar stråket av frag- 
menterad keramik samma enhet i två olika fysiska byggnader, två fågelbackenhus? 
Kanske representerar de tre koncentrationerna av brända ben tre mindre hus av 
fräkenrönning- eller bollbackentyp.

Föremålen ger oss möjligheter till tolkningar, men vad betyder den helt sten och 
fyndtomma ytan strax väster om den centrala delen av boplatsen? Vid under
sökningstillfället rann här en bäck ner från en liten våtmark strax intill. Det har 
knappast runnit något vatten där en mindre regning sommar än undersöknings- 
sommaren 1998, och det är mycket osäkert om det kan ha funnits en våtmark här 
under tidigt mellanneolitikum. Att den stenfria ytan också är en fyndfri yta kan 
inte i första hand bero på att det var för blött där. Det kan ha varit en plats att 
dansa på eller den plats där man drog upp sina båtar, allt beroende på hur man 
väljer att se på kulturhistorien. I vilket fall som helst så var det något som lämpade 
sig att göra i närheten av bostaden.

Att man rört sig mellan bostaden och olika platser runt den är självklart. De 
mer långväga expeditionerna hör samman med en mer storskalig studie av land
skapet och bosättningsmönstret än det som behandlas här. Det som kan avspeglas 
i resultaten från undersökningen av Gärdselbäcksboplatsen är hur långt från huset 
man begav sig dagligdags och de sysslor man uträttade där. Mycket gjordes i, intill 
eller mellan den eller de byggnader som stått på boplatsen centrala del. Annat 
gjordes mer vid sidan av. De nötningsspår som finns på kvartsen pekar mot slakt 
och hudberedning intill bostaden och antingen insamling av växtmaterial eller till
verkning av träföremål på de kringliggande ytorna.

Vår oförmåga att skönja något som rimligtvis måste ha funnits där kan vara ett 
grävmetodiskt problem. Kalle Thorsberg har hävdat att grävenheter om en kva
dratmeter är alltför grova för att man ska kunna skönja till exempel en väggeffekt, 
och att man måste gå ner på grävenheter om 1/16 kvadratmeter (25x25 cmjför att 
få resultat (Thorsberg 1984). Frågan är om storleken på de grävda rutorna är det 
essentiella. Faktum är att vi inte vet vad vi ska titta efter. Det kan vara lika besvär
ligt att skapa ordning på och förståelse av en boplats med många fynd likaväl som 
för en boplats med tydliga strukturer men inga förklarande fynd. Bostaden gäckar 
oss trots att vi känner till platsen man bodde på ganska bra.

Om nu inte människorna vid Gärdselbäcken låg och sov under en enbuske. Vår 
envisa önskan att stenåldersmänniskorna faktiskt hade vett att bygga sig någon 
form av skydd mot elementen kan ju vara fel. Men det är svårt att tänka sig män
niskorna huka tillsammans som en skock huttrande får i novemberregnet.
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Fig 9. Får som söker skydd invid nutida avfall. Kan verkligen gärdselbäcksborna ha kurat mitt i bråten 
utan tak över huvudet?
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Tredje gruppen och 
andra blandformer

KERAMISKA TRADITIONER OCH STRATEGIER 
VID SLUTET AV MELLANNEOLITIKUM

Vilka möjligheter har vi som arkeologer idag att nå fram till en bild av förhisto
riska samhällen som stämmer något så när överens med hur människorna under 
denna tid definierade sig själva och sin omvärld? Svaret på den frågan är till stor 
del beroende av hur pass talande vi anser att vårt forskningsmaterial är - de mate
riella lämningarna från dessa människor som bevarats till idag. Arkeologer kan ha 
vitt skilda åsikter på den punkten, från att behandla mänsklig kultur som en rent 
adaptiv funktion baserat på optimering och maximering av resurser och energi, till 
att se materiella lämningar som symboler vilka ska läsas som en text och som 
skapats av individuella aktörer som en del av rent personliga strategier (se Oesti- 
gaard 2004).

Vi anser att mänskliga samhällen utmärks både av strukturer som formar aktö
rerna, och aktörer som verkar tillbaka på dessa strukturer, omformulerar, för
handlar och omtolkar i en ständig process. Det är i interaktionen mellan struktur 
och aktör som traditioner, livsstilar och världsuppfattning både återskapas och 
nydanas. Denna interaktion tar ofta avstamp i materiell kultur eftersom denna 
både skapas av individers rutiner och val, och i sin tur påverkar människorna i 
deras uppfattning om vad som är familjärt respektive främmande. Som Frykman 
& Gilje (2003:11) uttrycker det: “Identities are not at first band a question of 
ideas but of ordinary practice - the tactile, sensual and practical relationship to the 
natural and humanly created environment. ”

Vi har utifrån denna förutsättning intresserat oss för keramikhantverket i all
mänhet, och keramiktyper som verkar vara blandformer av olika traditioner i syn
nerhet. Vi har i första hand koncentrerat oss på den sena mellanneolitiska perio
den, cirka 2800-2300 f.Kr., och det arkeologiska material som allmänt benämns 
gropkeramisk kultur respektive stridsyxekultur. Vad denna tudelning speglar i rea
liteten är föremål för intensiv debatt. Följande artikel är ett försök att reda ut ett
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ORPASKOG

50 km

Fig 1. Lokaler som ingått i studien av tredje gruppen. Förutom de mellansvenska lokalerna har även 
keramik från Hedningahällan i Hälsingland och från Stora Förvar på Stora Karlsö ingått, se figur 7.

begrepp som kommit att dyka upp allt oftare i materialdiskussionerna, den så 
kallade ”tredje gruppens keramik”, vilken uppvisar en kombination av drag van
ligen karakteristiska för endera av de båda arkeologiska kulturerna. Genom att 
närma oss det arkeologiska materialet från individnivå och samtidigt se till över
gripande strukturella mönster, hoppas vi kunna nå en djupare insikt om männis
kornas levnadsvillkor och de samhälleliga processerna.

Innan vi ger oss in i diskussionen om hur tredje gruppen-keramiken kan defi
nieras och hur den kan ha använts vill vi som bakgrund presentera de olika kera
miktraditionerna inom den gropkeramiska kulturen och stridsyxekulturen. Detta
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eftersom det är av central vikt för att kunna utreda förekomsten av blandformer, 
samt vad detta i så fall kan bero på. Vi ger också en kort översikt över debatten om 
förhållandet mellan gropkeramisk kultur och stridsyxekultur, samt framför vår 
egen ståndpunkt i frågan. Efter detta ges exempel från antropologiska studier om 
hur hantverkstraditioner upprätthålls och traderas, och därefter presenteras stu
dien och dess resultat. Avslutningsvis diskuterar vi några tolkningsforslag utifrån 
vår materialstudie.

Bakgrund: Keramikteknologi och stilar hos 
gropkeramik och stridsyxekeramik

Keramiken har spelat en central roll när de mellanneolitiska kulturerna diskute
rats och definierats. Det är den materialgrupp där utförandet varierat mest mellan 
gropkeramisk kultur och stridsyxekultur vad gäller såväl tillverkningsteknik som 
design. I vår studie av blandformer av de två traditionerna är dessa element helt 
centrala i analysen. Det kan därför vara på sin plats med en kort genomgång av 
keramikteknologi och olika stilar hos gropkeramik och stridsyxekeramik, innan 
några jämförelser görs, och olika stilblandningar diskuteras.

Gropkeramik
Det keramiska materialet på gropkeramiska boplatser är ofta stort och varierat. 
Såväl gods som profilform och dekor varierar. För att ändå sammanfatta gruppen 
så kan man säga att de gropkeramiska kärlen generellt karaktäriseras av en mer 
eller mindre konisk form med utsvängd hals och mynning. Bottnarna är spetsiga, 
runda eller flata. Till kärlen har man använt sig av dels kalkfria dels kalkhaltiga 
leror av varierande grovlek. Leran magrade man vanligen med krossad bergart 
eller krossad kalksten, men även sand och ben förekommer som magringsmate- 
rial. Både N-teknik och U-teknik, vilket är två olika varianter av ringling, har 
använts för att bygga upp kärlen. Kärlen är brända i oxiderande atmosfär i öppen 
eld (Hulthén 1996:231; Lindahl m.fl. 2002:71).

1951 publicerade Axel Bagge sin studie över Fagervik i Krokeks socken, Öster
götland. Lokalen låg på en sydsluttning ned mot Bråviken och innehöll stora 
mängder keramik. Där fanns både trattbägarkeramik, gropkeramik och strids
yxekeramik. Utifrån keramikens utseende kombinerat med dess läge på olika ni
våer i sluttningen, arbetade Bagge fram en relativ keramikkronologi med fem olika 
definierade stadier eller grupper av keramik, varav tre, Fagervik II, III och IV, är 
olika varianter av gropkeramik. Fagervikkronologin har sedan dess använts flitigt 
för att gruppera framför allt gropkeramik även från andra lokaler. I sin zonindelning
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utgick Bagge från de lägsta nivåer där keramik av en viss sort hittats, och att 
keramiken sedan också fanns blandad med keramik från andra stadier på högre 
nivåer betyder bara att man inte endast vistats i strandkanten. Studien visade att 
trattbägarkeramiken återfanns på den översta nivån, gropkeramiken på mellan
nivåer och den översta nivån och stridsyxekeramiken på den lägsta nivån, mellan
nivåerna och nivån högst upp. De fem stadierna benämns Fagervik I-V, där Fager
vik I representerar det äldsta och högst upp i slänten liggande stadiet och Fagervik 
V det yngsta stadiet med de lägsta fyndnivåerna. Keramikens karaktär inom de 
olika stadierna kan sammanfattas på följande sätt:

• Fagervik I: Trattbägargods, det vill säga tätt gods med fin ytbehandling och 
gles och grov bergartsmagring, samt a- och b-profiler (se Fig. 2). Dekor främst 
vid mynning och på halspartiet av snöre, tvärsnodd, lutande pinne, stämplar, 
vertikala linjer, kryss-skrafferingar, linjestreck och gropar. Fagervik I-kera
miken bedömdes som en lokal variant av den gängse trattbägarkeramiken.

• Fagervik II: Fast ”gropkeramiskt” gods, mindre ytbehandling än Fagervik I, 
varierad magring av bergart, sand, kalkhaltigt material, framför allt b-profiler, 
men a-profiler förekommer också. Dekor av snöre, tvärsnodd, vertikala linjer, 
krysskraffering. Dessutom horisontella vinkellinjer, grankvistmönster, kraftig 
kamornering och gropar.

• Fagervik III: Framför allt porigt gropkeramiskt gods men fast gods förekom
mer, magring av bergart eller kalkhaltigt material, framför allt c-profiler, men 
b-profiler förekommer. Yttäckande dekor av lutande korta linjer eller kamin
tryck som bildar sicksack- och fiskbensmönster. En mängd andra mönster före
kommer också och dekoren kombineras ofta med gropar. Många kärl är enbart

• Fagervik IV: Porigt gropkeramiskt gods, kalk- 
magring, c-profil. Yttäckande dekor av verti
kala korta streck av tand- och kamstämpel, 
vargtandsmönster. Inga gropar.

• Fagervik V: Stridsyxekeramik (se Bagge 1951: 
57-84; Edenmo m.fl. 1997:175-178; Segerberg 
1999:72-76).

Kombinationen av 14C-dateringar och strandlinje
dateringar har under de senaste årtiondena visat 
att Fagervik III förekommer under så gott som 
hela mellanneolitikum B, och att Fagervik IV 
framförallt dyker upp i slutet av denna period (se 
Segerberg 1999). Dessa två stilar existerade alltså 
parallellt med stridsyxekeramiken.

ornerade med gropar.

Fig 2. Bagges profiltyper a, b och c så
som de rekonstruerades utifrån kera
miken på Fagervik-lokalen (Bagge 
1951:82).
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Stridsyxekerarnik
Stridsyxekeramiken består främst av mer eller mindre klotformade konvexa kärl, 
oftast med rund botten. Mynningen kan vara antingen utåtvikt eller inåtvänd. Till 
krukorna har man dels använt kalkfria leror av varierande grovlek som magrats 
med krossad bergart, dels kalkhaltiga leror som magrats med chamotte och/eller 
krossad bergart. För att bygga upp kärlen har N-teknik och modellering använts, 
det vill säga en del kärl är ringlade och en del är tummade. Två olika tekniker för 
bränning har använts: dels bränning i oxiderande atmosfär i öppen eld, dels i redu
cerande atmosfär i grop eller i täckt bål (Lindahl m.fl. 2002:75).

Den som framför andra har gått igenom och satt sin prägel på studiet av 
stridsyxekeramik är Mats Malmer med sin avhandling Jungneolithiscbe Studien 
(1962). Baserat på samtliga då tillgängliga kärl från Sverige och Norge delade 
Malmer in materialet i ett antal grupper utifrån kärlens dekor och bottnarnas 
utformning. Grupperna benämndes A-O. Han urskilde dessutom ett antal under
grupper, men vi ska här bara ta upp huvudgrupperna och hur dessa är dekorerade. 
För en mer ingående genomgång hänvisas till Malmer 1962, 1975 och även 2002.

Grupperna A och B är dekorerade med horisontella snörrader upptill, respek
tive upptill och nedtill på kärlen. C-keramiken är ornerad med snöre eller med en 
kombination av snöre och gropar. D-gruppen har rader eller rektanglar av verti
kala stämpelintryck under mynningen medan E-gruppen har instämplade punkter. 
Grupperna F, G, H och J är ornerade med vinkelband och vinkellinjer på olika sätt. 
K-keramiken har horisontella rader av snedskrafferingar. L-keramiken har hori
sontella stämpelrader över hela krukan, med eller utan tomma fält emellan. M- 
keramiken har parvisa nagelintryck i horisontella rader medan N-keramiken är 
helt oornerad. Slutligen finns också gruppen O för keramiken som så att säga blir 
över och inte passar in i någon av de övriga grupperna.

Utifrån fyndkombinationer i slutna fynd påvisar Malmer en kronologi där 
keramikgrupperna A, B, G, H, J och C följer efter varandra och där respektive 
grupps uppträdande i Skåne-Blekingeregionen har satts som startpunkt för varsin 
ny periods början: stridsyxekulturens perioder 1-5. Att en ny typ dyker upp bety
der dock inte att de gamla omedelbart slutat tillverkats, då många grupper existe
rar parallellt med varandra över tid (Malmer 1975:21ff, Fig. 25).

G- och H-kärlen avviker från de övriga grupperna genom ett annorlunda 
framställningsförfarande. De skiljer sig i fråga om råmaterial, magring, kärlupp- 
byggnadsmetod och bränningsteknik: man har använt kalkhaltig lera som magrats 
med chamotte och därefter har krukorna tummats upp och bränts i reducerande 
atmosfär. Dessutom markerar den här keramikens ornering med vinkelband ett 
stilbrott gentemot den tidigare stridsyxekeramiken. H-kärl förekommer även med 
bergartsmagring, och när man kommer fram till J-kärlen överensstämmer godset i 
dessa med vissa typer av gropkeramiskt gods: kalkfri lera, bergartsmagring och 
tjocka kärlväggar (Hulthén 1986:138ff).
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Om gropkeramiken vanligen förekommer i stora mängder på de gropkeramiska 
boplatserna, så gäller det motsatta för stridsyxekeramiken på stridsyxekulturens 
boplatser. Däremot förekommer keramiken frekvent i stridsyxekulturens gravar. 
Det är också relativt vanligt med ett litet inslag av stridsyxekeramik på grop
keramiska boplatser. Kronologiska skillnader kan inte alltid vara förklaringen till 
inslaget av stridsyxekeramik på dessa lokaler, utan man får förutsätta att krukor 
med olika kultursignalement har använts samtidigt på en del boplatser. Även an
dra föremål, till exempel stridsyxor, förekommer ibland som enstaka inslag på 
gropkeramiska boplatser. Det är tydligt att det har förekommit kontakt mellan 
grupperna, kanske i form av utbyte eller giftermålsrelationer eller båda delarna. 
Däremot verkar man som regel ha gravlagt sina döda i enlighet med den ena eller 
andra traditionen, och stridsyxekeramik och gropkeramik förekommer inte till
sammans i gravarna.

Förhållandet mellan stridsyxekultur och gropkeramisk kultur är kontroversi
ellt och omdebatterat, vilket vi kommer gå närmare inpå nedan. Oberoende av 
vilken ståndpunkt olika forskare tar - att det är olika materiella uttryck inom 
samma grupp eller för två olika grupper - så har den distinkta skillnaden i kera
mikhantverket noterats. Detta gäller även val av dekortyper och mönsterelement, 
då snörornering inte förekommer inom typisk gropkeramik (Fagervik III-IV) och 
stora gropintryck inte ingår i stridsyxekärlens komposition. Detta är så pass tyd
ligt att man inte kan dra någon annan slutsats än att det var mycket medvetet, för 
lika viktigt som den dekor som ingår i repertoaren är den som inte ska förekomma. 
Snörornering är vanligt förekommande på trattbägarkeramik, men trots att 
gropkeramiken till stor del är en fortsättning på denna hantverkstradition, så ute
sluts just den dekortypen. Snörornering är dessutom vanlig på tidig stridsyxe
keramik och förekommer inom denna kultur under hela mellanneolitikum B, även 
om den successivt ersätts allt mer av kam- och tandstämpel. Stora gropintryck som 
är ett definierande drag för mycket av gropkeramiken är dock mycket ovanligt på 
stridsyxekeramik. För två traditioner som existerade under samma tidsperiod och 
i samma områden nära inpå varandra, så kan man inte se dessa dekorval som en 
ren slump.

Den mellanneolitiska kontroversen 
- kulturell mångfald eller mångfacetterad kultur?

Även om varje period av förhistorien är kringgärdad av kontroverser och akade
miska strider, så är få så pass omdebatterade som mellanneolitikum. Här finns 
diametralt skilda tolkningar av exakt samma fyndmaterial och ibland verkar det 
som om varje arkeolog har en egen modell över samhället och grupperna i södra 
Sverige, samt hur de ska relateras till varandra och omvärlden. I Regionalt och
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Interregionalt, till exempel, avslutas kapitlet om mellanneolitikum med en figur som 
ska illustrera författarnas kulturtolkningar gällande dessa 1300 år (Edenmo 
m.fl.l997:Fig. 5:47). Figuren är uppdelad i tre alternativa modeller för Syd-, Väst-, 
respektive östra Mellansverige och de kunde knappast vara mer olika, särskilt när 
det gäller andra halvan av perioden. Edenmo och Olsson tolkar trattbägarkulturen 
och den gropkeramiska kulturen som delvis kronologiskt åtskilda grupper inom 
samma samhälle. Nordqvist ser dem som två likvärdiga och till större delen samtida 
grupper inom en övergripande samhällsstruktur. Eikaså tolkar han stridsyxekultu- 
ren som en alternativ livsstil inom denna struktur, medan Edenmo och Olsson ser 
stridsyxekulturen som en fristående samhällsgrupp som existerar skild från den 
gropkeramiska, enligt den gängse östsvenska forskningstraditionen (t. ex Welinder 
1976; 1978, se dock nedan). För Sydsveriges del tolkar Mats Larsson också strids
yxekulturen som ett eget samhälle, medan han inte vill se någon egentlig gropkera- 
misk kultur i området utan endast små lokala fortsättningar på trattbägarkulturen, 
som de övriga författarna anser har försvunnit helt vid denna tidpunkt.

Synen på senneolitikums initiering får därmed mycket olika förlopp: I Mellan
sverige menar man att gropkeramisk kultur och stridsyxekultur från att ha varit 
två olika grupper övergår till att bli ett enda samhälle. I Västsverige blir det ge
mensamma upptagandet av den senneolitiska kulturen en naturlig följd av att de 
redan ingår i samma övergripande sociala organisation. I Sydsverige ackultureras 
först de kvarvarande trattbägargrupperna av stridsyxekulturen som sedan i sin tur 
förändras till senneolitisk kultur.

Det finns dock i motsats till Olsson och Edenmo andra forskare som anser att den 
materiella dikotomin i östra Mellansverige under mellanneolitikum B endast ska ses 
som lämningar efter olika företeelser inom ett enda samhälle, och då främst av olika 
rituell karaktär (se Carlsson 1998; Gill 2003). De som vistades på de gropkeramiska 
lokalerna, respektive anlade stridsyxegravarna, ska alltså ha varit samma männis
kor, alternativt förespråkare för olika ideologier inom samma grupp.

Argumentet för att stridsyxekulturen endast ska ses som en rituell företeelse 
inom en större samhällsgrupp utgår ifrån att föremålen i sig ska tolkas som depo
sitioner efter rituella handlingar, inte efter vardagliga bestyr. Gills resonemang 
baseras till stor del på att han vill omtolka alla lokaler med stridsyxekeramik som 
rent rituella sådana. Han hävdar bland annat att stridsyxekeramikens vanligaste 
fyndsammanhang är i gravar (Gill 2003:184). Föreställningen att stridsyxekera
mik i huvudsak är gravkeramik är en återkommande uppfattning bland svenska 
arkeologer. Den baseras förmodligen delvis på att man felaktigt har blandat ihop 
Malmers metodik med fyndmaterialets beskaffenhet. Eftersom Malmer syftade till 
att formulera en typologi av keramiken, samt utröna dess relativa kronologi, så 
utgick han från gravmaterialet eftersom detta gav slutna och relativt välbevarade 
fynd jämfört med boplatsmaterial. Men det är viktigt att påtala att Malmer själv 
aldrig såg på keramiken som en ren gravföreteelse. Tvärtom, då han noterar att
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58% av alla stridsyxekärl påträffats i boplatskontext (Malmer 1975:Tab 1). Han 
trycker på detta faktum även i sin senaste publikation (Malmer 2002:134).

Malmer själv använder alltså aldrig begreppet gravkeramik om stridsyxe- 
keramiken, emellertid betecknar han en del grupper som ”hushållsgods”, nämli
gen grupperna E, M och C, eftersom de gav ett grövre intryck och sällan eller inte 
alls har påträffats i sluten kontext i flatmarksgravar (Malmer 1975:26ff). Detta 
har föranlett vissa att uppfatta den finare keramiken som just gravkeramik, men 
som vi visade ovan så förekommer dessa typer generellt även i boplatskontexter. 
Vid utgrävningarna av Kabusa i Skåne påträffades i anslutning till det tvåskeppiga 
huset keramik av typerna J, L, M samt GH. Lars Larsson jämför tätheten och 
finheten hos kamstämpelintrycken på denna keramik, 15/3-19/3 cm, med det med
elvärde som Malmer uppger för keramik funnen i gravar, 14/3 cm, och visar att 
den stämmer mycket väl överens och till och med är snäppet finare (L. Larsson 
1989:63). Samma förhållande råder för keramik påträffad i stridsyxehuset på 
Lågelbacken i Västmanland. Här ligger kamstämpeltäthet i genomsnitt på 18/3 cm 
(Lredrik Hallgren, muntlig uppgift).

Till problematiken hör att boplatslämningar med fynd från stridsyxetid ofta 
även innehåller lämningar från flera olika kulturer och tidsperioder, samt att man 
endast i undantagsfall lyckats identifiera hus säkert kopplade till stridsyxekultu- 
ren på dem. Svårigheterna med att hitta tydliga bosättningsspår på stridsyxeloka- 
ler beror också till stor del på att de är mycket fyndfattiga, även jämfört med 
andra neolitiska lämningar. All grävmetodik, vare sig det gäller forskningsgräv- 
ningar eller exploateringsgrävningar, går ut på att viss information måste priorite
ras på bekostnad av annan. De senaste årtiondena har avbaningen blivit en central 
metod vid de arkeologiska undersökningarna eftersom den ger mycket ny och vik
tig information om förhistoriska bebyggelsestrukturer, såsom bybildningar och 
sarupanläggningar vilka tidigare inte identifierats i fält. Små, fyndfattiga och dif
fusa lämningar kräver däremot att man har tid och ekonomi att kombinera av
baningen med även annan undersökningsmetodik, samt naturligtvis att bevarings- 
förhållandena inte är alltför dåliga. På Lågelbacken i Västmanland hittades res
terna av ett tvåskeppigt hus och när husstrukturen jämfördes med fyndsprid
ningen från rutgrävningen visade det sig att stridsyxekeramiken, den slagna kvart
sen, samt de brända djurbenen är direkt relaterade till huset. Lynden påvisade 
även att ena halvan av huset var nedsänkt, precis som de stridsyxehus som påträf
fats i Skåne och Danmark (Hallgren 2000:Lig. 9-11).

Gill vill inte tolka Lågelbacken som en boplatslämning, bland annat utifrån 
argumentet att stridsyxekeramik förekommer i rituella kontexter. Lörst argumen
terar Gill emot att de fynd av stridsyxekeramik som påträffats på Hagtorp, Skum
parberget, Vallby och Östra Vrå ska ses som rester från boplatslämningar, då man 
inte hittat tydliga husrester på dessa platser. När han sedan tar ställning till huset 
på Lågelbacken så måste detta hus, per definition, vara en rituell lämning på
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grundval av den tidigare argumentationen att keramiken är rituell (Gill 2003: 
182). Han nämner även Kverrestad i Skåne som ett led i sin omtolkning, en uppen
bart speciell plats med depositioner av stora mängder brända flintyxor och en hel 
del keramik, samt även brända människoben (L. Larsson 2000; Gill 2003:184). 
Argumentet vilar därmed på förutsättningen att om en fyndtyp, i detta fall 
keramikkärl, förekommer i rituella kontexter så kan det därmed inte förekomma 
även i mer vardagliga sammanhang. Det icke-statliga samhället skulle alltså ha 
haft en skarp uppdelning i profant och sakralt, en tes som har mycket litet gehör 
inom antropologisk forskning som bedrivits de senaste 50 åren.

Enligt det scenario som Carlsson och Gill målar upp ska även de gropkerami- 
ska lokalerna tolkas som rent rituella lämningar, och att bara bo på en plats ska 
inte ha gett upphov till materialansamlingar som vi idag kan identifiera (Carlsson 
1998:47ff; Gill 2003:116ff). Stranden ska ha setts som en rent rituell mötesplats, 
likaså ska inslaget av jakt ha fyllt en framförallt symbolisk innebörd. Det är därför 
intressant att dietanalyser utfört på människor funna i gravar på gotländska grop- 
keramiska lokaler nyligen visat att deras födointag bestod till nästan uteslutande 
del av säl (Eriksson 2003). För dessa människor har alltså inte lokalerna vid kus
ten eller jakten på säl varit av rent symbolisk natur. Även om det finns problem 
med att dra likhetstecken mellan gropkeramisk kultur på Gotland och i Mellan
sverige, så är det uppenbart att förekomsten av dessa lokaler vid kusten, med deras 
rester efter sälfångst och fiske, åtminstone i det förra fallet verkligen återspeglar 
reella ekonomiska förhållanden.

När det gäller individer som kan tillskrivas stridsyxekulturen så uppvisar den 
gravlagde i stridsyxegraven från Kastanjegården i Malmö, Skåne, en 13C-halt som 
indikerar en näst intill totalt terrest diet (Lidén m.fl. 2004:30). Människoben i 
megalitgravar från Västsverige och Skåne som daterats till mellanneolitikum B 
uppvisar samma terrestra värden, vilket bör ses i kombination med det faktum att 
gånggrifterna uppenbarligen återanvändes av just stridsyxekulturen, då deras 
föremålstyper ofta förekommer där (Sjögren 2003:120f). Bristen på jämförbart 
material i Mellansverige försvårar analysen, men det finns ändå i nuläget starka 
indikationer för att de olika grupperna levde enligt skilda ekonomiska modeller.

Med tanke på forskarnas mycket olika förhållningssätt till materiell kultur i 
allmänhet och de mellanneolitiska lämningarna i synnerhet, så kommer kontro
versen inte att lösas inom någon snar framtid, eller kanske ens någonsin. Ett sätt 
att nå nya insikter om sociala förhållanden under mellanneolitikum kan ligga i att 
faktiskt ta det arkeologiska materialet på allvar. Att inte bara se till keramikens 
yta, bokstavligt talat, utan också diskutera vilka val som har legat bakom olika 
steg i tillverkningsprocessen, samt hur dessa i sin tur kan ha sin grund i och direkt 
återverkat på den sociala strukturen. Det är därför nödvändigt att försöka utreda 
lite grundligare under vilka förutsättningar hantverk lärs ut och dess traditioner 
vidmakthålls i förindustriella samhällen.
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Hantverk inom traditionella samhällen 
- vad kan vi veta?

Vi arkeologer baserar många av våra kulturteorier på materialets beskaffenhet, 
dess generella mönster och variation över tid och rum, samt de förändringar vi 
anser utmärker kulturövergångar. Därmed måste vi också ha en uppfattning om 
vilka sociala processer som ligger bakom förändringarna i den materiella kultu
ren. Varför tillverkas keramiken efter samma metod inom en region, varför använ
der man olika sorters leror, varför liknar kärlformerna varandra, medan dekor
elementen skiljer sig åt, eller vice versa? Under 80- och 90-talen diskuterade man 
ofta materiell kultur som en text, ett symbolspråk som förmedlade viktig informa
tion till de dåtida människorna. Diskussionen var givande på så sätt att den levan
degjorde materialet och även de mänskliga agenterna inom strukturen, men enligt 
vår mening gick det ibland så långt att materiell kultur förlorade sin förankring i 
den reella fysiska världen. Allt som förut varit funktion blev istället symbolik och 
öppet för oändlig manipulation av individer, som från en stund till nästa kunde 
ändra sitt formspråk eller en hantverksprocess. Att likställa symboler med språk 
eller text och tolka dess användning utifrån detta är ett problematiskt antagande, 
då många studier faktiskt pekar på att språk och symboler verkar enligt helt olika 
principer (se Dietier & Herbich 1998:243f).

En alternativ metod är att kombinera detaljerade studier av de olika stegen i 
tillverkningsprocesser med dess sociala kontext och konsekvens: den så kallade 
chaine opératoire-metoden (se Apel 2001). Fokus bör också hamna på den sociala 
gruppering som upprätterhåller och upprätthålls av specifika hantverkstradi- 
tioner, community of practice, under vilka premisser ett hantverk lärs ut, från vem 
och till vilka inom den större gruppen. Är inlärningen förbehållen vissa individer, 
vissa släktlinjer, eller öppen för alla som visar en fallenhet? Är läroprocessen öp
pen eller kringgärdad med hemlighetsmakeri, är den auktoritär eller flexibel till sin 
struktur, uppmuntras eller motarbetas innovation? Svaren på dessa frågor ger 
samtidigt många indikationer på samhällets sociala struktur och vilka som kan 
initiera eller motverka förändring.

Wallaert-Pétre har studerat keramikhantverket hos fyra etniska grupper inom 
samma större språkgrupp i Kamerun. Inom alla dessa grupper var keramik
hantverket en kvinnlig syssla; hos tre av grupperna praktiserade cirka 15% av 
kvinnorna keramikhantverk och hos den fjärde var cirka 50% av kvinnorna kera
miker. Kunskapen fördes vidare från mödrar eller nära kvinnliga släktingar till 
unga flickor, främst innan de nådde könsmogen ålder (Wallaert-Pétre 2001:475f). 
Vad som är intressant är att Wallaert-Pétre noterade att hur utlärningen var upp
byggd påverkade hur pass öppna keramikerna var för att variera sitt formspråk 
eller lista ut lösningar för nya problem. Fali, där keramikhantverket praktiserades
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mer allmänt, hade en läroprocess som accepterade frågvishet och improvisation, 
samt att lärjungarna på egen hand försökte sig på, och misslyckades med, svåra 
moment. De övriga grupperna å andra sidan delade upp läroprocessen i specifika 
steg utan att förklara dess helhet, och lärjungarna övergick till nästa steg först 
efter det att de lärt sig det föregående. Eleverna sökte hela tiden uppskattning och 
uppmuntran från både läraren och åskådare i form av kroppsspråk och ansiktsut
tryck. Det fanns en stor respekt för auktoriteter hos dessa grupper, man såg på de 
äldre som förebilder att imitera, inte att utmana. Hos Fali hade unga individer en 
något mer avslappnad hållning i relation till sina äldre, och kunde redan från ung 
ålder ifrågasätta deras direktiv (Wallaert-Pétre 2001:487).

Materiell kultur såsom den framträder för arkeologer är inga ögonblicksbilder, 
utan mönster som är resultatet av flera generationers livsstilar och de val de gjort 
under alla steg i processen att tillverka ett föremål: från valet av råmaterial, till 
riktningen av slaget mot en flintkärna, eller huruvida ullen ska spinnas medsols 
eller motsols. Utmärkande för många av dessa val är att de knappt behöver upp
fattas som sådana av hantverkaren själv, då en teknik väl inlärd bokstavligt talat 
sitter i kroppen. Personen ifråga gör det som förefaller naturligt, det vill säga en
ligt den process som man först lärde sig, vilket inte sällan skett i barndomen. Att 
bryta detta arbetssätt och ersätta det med en alternativ teknik möts ofta med mot
stånd, för att inte säga direkt obehag. Man kan vara fullt medveten om att det 
finns alternativa tillvägagångssätt, men antingen anses dessa som mindre ”säkra” 
eller optimala, eller så kan de faktiskt upplevas som rent abnormala.

En studie bland nutida spinnare i USA visade att snöret antingen kunde vara 
vridet i en riktning eller den motsatta, beroende på vem som spann. Vid intervjuer 
med hantverkarna själva blev det tydligt att då de uppmärksammades på detta så 
förklarade de sin metod dels med att det var den mest optimala för just det råma
terialet, dels att det var förknippat med häxeri att göra något som i enlighet med 
deras erfarenhet var ”bakvänt”. Samma förklaringar användes oavsett om garnet 
var höger- respektive vänstervänt (Minar 2001:388f). Wallaert-Pétre noterade 
samma begränsade vilja att förändra vissa steg i hantverksprocessen även hos Fali, 
som ändå accepterade viss innovation. Hos detta folk var det framförallt själva 
processen vid tillverkningen av kärlformen som var märkbart konservativ (Walla
ert-Pétre 2001:489). Även om man inte kan peka ut specifika steg i tillverkningen 
som generellt mer motståndskraftiga mot improvisation, så är det tydligt att rent 
tekniska val och specifika rörelsemönster sätter sig i kroppen som ren rutin. Rent 
fysiologiskt-psykologiskt kräver det en mycket medveten viljeansträngning att 
ändra på dessa inlärda rutiner eller ge sig på ett okänt råmaterial. För att så ska 
ske krävs ofta att hantverkaren själv upplever ett påtagligt tryck, antingen från 
den sociala gruppen eller på ett rent personligt plan.

Vi vill avsluta detta avsnitt med att en av författarna, Gunlög Graner, som själv 
har långvarig erfarenhet av keramikhantverket, får ge sin syn på hur grundläggande
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men diametralt skilda uppfattningar hantverkare kan ha om hur man går tillväga 
på ”rätt” sätt:

”Den bestämdhet hos keramikern i fråga om hur kärluppbyggnad och brän
ning ska och måste gå till för att inte kärlen ska gå sönder är även något som 
jag har noterat för mig själv långt innan jag visste att det fanns antropologi
ska studier om sådant. Jag har till exempel arbetat ihop med olika svenska 
keramiker som haft helt motsatt men mycket bestämd uppfattning om nöd
vändigheten att rugga upp ytan och använda slicker mellan ringlarna vid 
kärluppbyggnaden. Att bränna kärlen rakt in i en öppen eld utan förvärm- 
ning eller övertäckning på olika sätt är också en metod som många kerami
ker inte tror fungerar förrän de ser det med egna ögon. Hos mig själv har jag 
med förvåning och intresse noterat hur vissa moment så att säga har ”satt 
sig i kroppen”, till exempel åt viket håll jag drar ringlarna. Att utföra detta 
moment på ett annorlunda sätt än det jag vant mig vid känns så avigt att det 
nästan inte är görbart. ”

I ljuset av detta är det intressant att än en gång uppmärksamma stridsyxekulturens 
G- och H-typer som ju utmärks av inte bara nya dekormönster såsom vinkelband, 
utan också av nya val av lera, magring, uppbyggnadsteknik och till och med 
bränningsteknik. Brottet i hantverkstradition är så genomgripande och direkt att 
den mest logiska tolkningen är att stridsyxekulturen i Sverige fått in keramiker 
upplärda inom en helt annan tradition (Hulthén 1986:139, 143). Men denna arti
kel ska främst handla om ett senare trendbrott inom stridsyxetraditionen och hu
ruvida detta verkligen bör tolkas som ett resultat av medvetna handlingar, samt i 
så fall vilken grund de hade rent samhälleligt.

Tredje gruppen-projektet
Keramiken spelar alltså en framträdande roll för tolkningar av de neolitiska loka
lerna, när det gäller både kulturtillhörighet, kontext och kronologi. Särskilt tydligt 
har stridsyxekeramiken skilt ut sig från övriga neolitiska kärl, genom kärlform, 
ornering och delvis även teknik. När Malmer publicerade sin typologi över 
stridsyxekeramiken visade det sig att de flesta kärlen relativt enkelt gick att pla
cera i väldefinierade grupper utifrån deras mönsterkompositioner. Men trots detta 
fick han skapa en grupp O för det fåtal som föll utanför dessa huvudgrupper. Då 
inkluderade denna grupp endast fem individuella kärl, vilka sinsemellan inte hade 
något gemensamt utöver att de inte hade några tydliga paralleller från andra fynd
platser. Ett av dem kom ur grav 221 i Täby i Öja socken, Södermanland, som 
förutom ett J-kärl bland annat innehöll mynningsskärvor från ett stridsyxekärl
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ornerat med tre horisontella linjer, samt en horisontell rad stora gropar (Forssan
der 1933:Fig. XXXI:2). Malmer anser att detta kärl uppvisar influenser från den 
samtida gropkeramiska kulturen (Malmer 1962:36).

Redan tidigare hade Bagge i sin typologisering av keramiken från Fagervik no
terat en avvikande skärva bland den lilla mängd stridsyxekeramik som påträffats 
på de lägsta nivåerna. Denna mynningsskärva överensstämde med de övriga i 
godstyp och kärlform, men hade förutom ett antal horisontella rader av tand
stämpel även ett stort gropintryck. Han diskuterade denna skärva specifikt (Bagge 
1951:83 och not 15a) och jämförde den bland annat med det ovan nämnda kärlet 
från Täby. Han skrev även att liknande blandformer återfunnits på Stora Förvar 
utanför Gotland, och på Hedningahällan i Hälsingland (se nedan). En fjärde fynd
plats han nämnde var Torpaskog i Muskö socken, Södermanland, där en stor del 
av ett stridsyxekärl påträffats. Detta hade förutom fyra horisontella rader av tand
stämpel och en rad av djupa gropar även något som närmast kan betecknas som 
vargtandsmönster på buken (Bagge 1951:84, 115). Detta mönster är annars bara 
känt från sena gropkeramiska kärl i denna region. Det kan dock finnas paralleller 
till detta kärl just från Stora Förvar (se diskussion nedan).

Under årens lopp har det kommit att utvecklas ett informellt begrepp, kallat 
”tredje gruppen”, för att beteckna keramik från mellanneolitikum B som inte pas
sar in i de givna mallarna för antingen gropkeramiska kärl eller stridsyxekeramik. 
Det finns dock ingen egentligen genomgång av dessa disparata och fåtaliga fynd, 
eller en enhetlig sammanställning av hur begreppet borde definieras mer konkret. 
Den enda tydliga sammanställningen som publicerats återfinns i Regionalt och 
Interregionalt (Edenmo m.fl,1997:189f). Förutom de ovan nämnda lokalerna, tar 
man även upp Kyrktorp i Grödinge socken, Södermanland och Tibble i Björklinge 
socken, Uppland, samt det då nyligen påträffade dödshuset Gläntan i Turinge 
socken, Södermanland. Tredje gruppen beskrivs här beteckna keramik som uppvi
sar tydliga drag från både stridsyxekultur och gropkeramisk kultur. Man går inte 
närmare in på vilka dessa drag är, förutom att nämna förekomst av gropar på 
stridsyxekärl i de flesta, men inte alla fall, samt att godstypen i dessa kärl ibland 
snarare minner om det gropkeramiska hantverket.

Såsom genomgången av keramiktyperna i inledningen av artikeln visade är det 
tydligt att det funnits två mycket olika traditioner av keramikhantverk under 
mellanneolitikum B, vare sig man anser att dessa existerat parallellt inom ett sam
hälle, eller varit definierande för två olika etniska grupper. Förekomsten av ”hy
brid-keramik” blir därför mycket intressant. Uppvisar denna keramik vissa gene
rella, gemensamma mönster, eller har tredje gruppen blivit ett samlingsbegrepp för 
keramik som helt enkelt faller utanför våra typologiska mallar? Har dessa olika 
kärl överhuvudtaget något gemensamt, och i så fall vad?

För att kunna klargöra dessa frågor initierade vi år 2003 en närmare studie av 
dessa keramikfynd och de kontexter de påträffats i. Arbetet utfördes med ekonomiskt
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bidrag från Berit Wallenbergs Stiftelse. Förutom de ovan nämnda lokalerna inklude
rades även Fågelbacken i Fiubbo socken, Västmanland, Torslunda i Tierp socken, 
Uppland, och Vrå i Knivsta socken, Uppland, där snarlik keramik beskrivits och 
avtecknats i litteraturen. Även Bollbacken i Tortuna socken, Västmanland, ingick, 
eftersom en annan blandform av de olika hantverken noterats där av Birgitta FFulthén 
(se nedan). På grund av materialets omfattning och den begränsade tid vi hade till vårt 
förfogande ingick endast ett urval av keramiken från Fledningahällan, medan Stora 
Förvar utgick helt i detta första skede. För en mer ingående redogörelse av samtliga 
lokaler som ingår i projektet se Å. M. Larsson (2003b). Våra huvudfrågor var:

• Är tredje gruppens keramik en enhetlig företeelse? Går den att definiera?
• Är det samma element som kombineras, eller verkar detta ske på ett slumpmäs

sigt sätt? Finns det tydliga undergrupper?
• Är tredje gruppens uppträdande knutet till ett specifikt tidsavsnitt, eller finns 

den under hela mellanneolitikum B?
• Förekommer tredje gruppens keramik endast i en begränsad del av Sverige?
• Skiljer sig keramiken åt om den uppträder i stridsyxekontext respektive grop- 

keramisk kontext?
• Finns det andra blandformer, och hur bör i så fall dessa definieras?

Studien bedrevs så att Åsa Larsson gick igenom litteraturen för att notera fynd
omständigheter, dateringar och regionala mönster. Dessutom fotograferades så 
gott som samtliga skärvor med digitalkamera med den föresatsen att en bild
databas ska göras allmänt tillgänglig framöver. Gunlög Graner gick igenom den 
aktuella keramiken från de utvalda lokalerna och noterade vikt, tjocklek, mag- 
ring, godstyp, och dekorelement. En databas som innehåller dessa uppgifter upp
rättades. I den ingick dock inte all keramik vi gått igenom och studerat. Från till 
exempel Hedningahällan och Bollbacken fanns ett så stort antal intressanta skär
vor att endast ett urval gjordes av dem som ansågs vara tydliga exempel på speci
fika typer. Vissa skärvor från dessa och andra lokaler uteslöts också, då de bedöm
des vara för fragmentariska för att man med säkerhet kunde avgöra om de var 
relevanta för denna studie. Sammanlagt innehåller databasen skärvor från 41 kärl, 
varav flertalet dock inte tillhör tredje gruppen utan en annan sorts blandform, den 
så kallade bollbacken-gruppen, vilken kommer att beskrivas nedan. Utvalda skär
vor ritades därefter av och kärlformen rekonstruerades om det var möjligt.

I ett par fall har vi inte kunnat studera keramiken direkt, utan endast utifrån 
rekonstruktionsteckningar, fotografier och beskrivningar i litteraturen. Det gäller 
Kyrktorp-kärlet (Olsson 1996:Fig. 13a) och skärvan från Fagervik som tyvärr sak
nades i Historiska museets samlingar (Bagge 1951:Fig. 7n). Dessa skärvor är dock 
så pass väl dokumenterade och beskrivna att vi anser att de ändå kan ingå i den 
slutgiltiga diskussionen.
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Vad är tredje gruppen?
Efter en genomgång av de olika kärlen fann vi att flertalet faktiskt uppvisade vissa 
generella gemensamma nämnare, vilket innebär att en ungefärlig definition av 
tredje gruppen är möjlig, men då utifrån kärlform och ornering, och inte utifrån 
råmaterial, magringsmaterial, kärluppbyggnadsmetod, bränningsform eller kärl
funktion. Tredje gruppen är enligt vår definition krukor som till formen tillhör 
stridsyxekulturens keramiktradition, men som dessutom försetts med gropintryck. 
Den utgör därigenom en blandning av karaktäristiska element från stridsyxekera- 
mik respektive gropkeramik. Att gropintryck på stridsyxekeramik bör anses vara 
av sådan vikt beror inte bara på att de är en sån utmärkande del av gropkerami
ken, utan dessutom så tydligt inte förekommer som dekorelement inom stridsyxe- 
traditionen, eller inom det snörkeramiska komplexet i allmänhet, annat än i dessa 
få undantagsfall. Som vi ska se längre fram så är dessa kärl dessutom begränsade 
i sin förekomst både rumsligt och kronologiskt.

Det har föreslagits att tredje gruppen även ska inkludera stridsyxekärl vars 
godstyp och uppbyggnad visar influenser mer från det gropkeramiska hantverket 
än det traditionella stridsyxehantverket. Det skulle bland annat gälla kärl 3 från 
Tibble som är mycket poröst, vilket minner om Fagervik IV-stadiet hos grop
keramiken (Edenmo m.fl. 1997:190). Vi väljer dock att behandla detta kärl under 
rubriken ”Alternativa blandformer” längre fram i artikeln.

Samtliga kärl som kunnat inspekteras direkt av oss har haft tydlig bergarts- 
magring, och det är troligt att detta även gäller för Fagervikkärlet (Bagge 1951: 
83), magringsstorleken varierar dock från fin till grov. Själva godset är vanligtvis 
fast, med undantag för ett av kärlen från Torslunda som är mer poröst. Tjockleken 
på skärvorna varierar kraftigt mellan de olika kärlen, från endast 4 mm på Fågel- 
backenskärvan, till 10-11 mm på kärlen från Torpaskog och Gläntan. Som nämn
des i avsnittet öm keramiktraditionen hos stridsyxekulturen så är det vanligt att de 
yngsta formerna av keramiken tillverkats av något grövre gods med bergarts- 
magring. Detta i sig kan alltså inte vara utmärkande för tredje gruppen, och det är 
inte heller så att alla dessa kärl avviker genom att ha tjockare kärlväggar och 
grövre magring än samtida stridsyxekärl. Godset i sig kan alltså inte användas 
som ett kriterium för att identifiera tredje gruppens förekomst i ett keramik
material. Det är dock tydligt att det än så länge inte finns ett enda fall där de 
mycket tunnväggiga, uteslutande chamottemagrade kärlen från mellersta mellan- 
neolitikum B, uppvisar några gropintryck.

Vi vill alltså föreslå att tredje gruppen hädanefter ska definieras utifrån två 
huvudkriterier:

• Kärlen ska ha den för stridsyxekulturen karaktäristiska konvexa, närmast
globulära, formen.
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• Stora gropintryck, liknande dem som finns på gropkeramiska kärl, ska före
komma som dekorelement. Groparna bildar vanligen en enkel horisontell rad 
nära mynningen.

Kärlform och förekomst av stora gropar är alltså de två huvudkriterierna för tredje 
gruppen, men en av våra frågeställningar gällde även huruvida man kunde identifiera 
undergrupper. Än så länge är dessa kärl så pass fåtaliga och i flera fall dåligt beva
rade, att det inte är helt enkelt att svara på den frågan. Det är dock inte så att alla kärl 
är helt olika sinsemellan och vissa typer dyker bevisligen upp på mer än en lokal.

Den första undergruppen, 1, kan definieras som Malmers typ K, med en extra 
groprad applicerad under mynningen (Fig. 3). Det gäller till exempel kärlet från Vrå, 
samt tre stycken kärl påträffade på Hedningahällan. Deras ornering består av snöre 
och/eller tvärsnodd som först applicerats i horisontella rader under mynningen, och 
under detta kommer snedställda intryck med samma teknik, vilket bildar horison
tella band och liknar det fiskbensmönster som är allmänt förekommande hos sam
tida gropkeramik. Groparna bildar en gles horisontell rad nära mynningen.

En annan undergrupp, 2, som möjligen kan urskiljas är där de horisontella 
raderna under mynningen följs av vertikala rader över buken (Fig. 4). Detta gäller 
bland annat kärl 2 som påträffades tillsammans med mer typisk stridsyxekeramik 
i dödshuset Gläntan (Lindström 2000:36ff). Det gäller troligen även kärlet från 
Täby, även om dekoren här kan vara svår att urskilja. Detta är inte ett mönster
element som av Malmer tillförts en egen typ, men ett av kärlen i hans grupp O, 
som påträffats i en grav i N. Mellby socken i Skåne, har en liknande dekorkompo
sition, minus gropraden (Malmer 1962:Fig. 20:1).

Exemplen från Fågelbacken, Kyrktorp och Fagervik är endast bevarade som 
mynningsbitar, som alla uppvisar ett antal horisontella rader tandstämpelintryck, 
samt stora gropintryck. Hur buken varit ornerad är omöjligt att veta. Rent hypo
tetiskt skulle de alltså kunna ha uppvisat samma dekor som något av de hittills 
nämnda kärlen, men de kan också ha haft en annan ornering.

Undergrupp 3 är stridsyxekärl som är helt oornerade (likt Malmers typ N), 
förutom en rad gropar (Fig. 5). Här har vi påträffat åtminstone tre kärl, möjligen 
fyra, från Hedningahällan, samt två från Torslunda. Möjligen finns även ett tredje 
kärl på Torslunda, men då utsidan är spjälkad så kan man i nuläget endast se 
resterna efter de djupa gropintrycken. En annan undergrupp, 4, hos tredje gruppen 
har förutom gropraden yttäckande korta, smala och något böjda intryck, vilket 
gör att de i komposition påminner om Malmers typ M. I materialet vi gick igenom 
från Hedningahällan fanns två exempel på detta.

Slutligen har vi kärlet från Torpaskog. Detta kärl har förutom fyra horisontella 
rader stämpelintryck och en rad stora gropar en bukornering av stämpelintryck som 
troligen bildar ett vargtandsmönster (Fig. 6a). Dekoren är relativt dåligt bevarad, 
men det var så Bagge beskrev den (1951:84) och så som vi själva uppfattade den när

122



TREDJE GRUPPEN OCH ANDRA BLANDFORMER

a
Fig 3. Tredje gruppens keramik, undergrupp 1. För
utom gropraden under mynningen stämmer stilen in 
helt på Malmers typ K. a) Vrå, Knivsta socken, Uppland: 
Fnr 13174 (Olsson 1996:64), kärlrekonstruktion Gun
lög Graner. b) Hedningahällan, Enånger socken, Häl
singland (Schierbeck 1994:Pl 2:4). Skala 1:4

b

/(?

Fig 5. Tredje gruppens keramik, undergrupp 3. 
Helt oornerade klotformade kärl, förutom grop
raden under mynningen. Exempel från Tors- 
lunda, Tierp socken, Uppland. Teckning och 
kärlrekonstruktion Gunlög Graner. Skala 1:4

a

a
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Fig 4. Tredje gruppens ke
ramik, undergrupp 2. De 
horisontella raderna följs 
av vertikala rader över bu
ken. a) Täby, Öja socken, 
Södermanland, b) Glän
tan, Turinge socken, Sö
dermanland: kärl 2. Teck
ningar och kärlrekonst
ruktioner Gunlög Graner. 
Skala 1:4

b
Fig 6. Tredje gruppens keramik, undergrupp 5. De 
konvexa kärlen är dekorerade med vargtandsmönster 
applicerat med kamstämpel, samt en groprad under 
mynningen, a) Torpaskog, Muskö socken, Söderman
land, teckning och kärlrekonstruktion Gunlög Graner, 
b) Stora Fö n/ar, Eksta socken, Gotland.(Schnittinger & 
Rydh 1940:Fig. LV:2). Skala 1:6.
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N
A

<$> Hedningahällan

vi studerade skärvan. Intressant 
nog kan man finna ett snarlikt 
kärl från Stora Förvar (Schnit- 
tinger & Rydh 1940:70) som 
uppvisar den konvexa kärlfor
men, raden av gropar samt yttäc- 
kande vargtandsmönster (Fig. 
6b). Möjligen kan man alltså de
finiera dem som exempel på en 
undergrupp 5.1 kulturlagren från 
Stora Förvar påträffades även 
mer konventionell stridsyxekera- 
mik av typ K (Schnittinger 8c 
Rydh 1940: Fig. LV:3, 4).

Rumslig spridning
Detta är alltså samtliga kärl som 
vi bedömt som tillhörande tredje 
gruppen. Det är nu viktigt att 
ställa frågan om de har något 
mer gemensamt utöver kombi
nationen kärlform och grop
intryck. Finns det några andra 
sammanbindande faktorer vilka 
skulle kunna indikera att de är 
ett medvetet materiellt uttryck 
och inte bara en slumpmässig 
variation av mönsterval? Om 
man först ser till den rumsliga 
spridningen blir det tydligt att 
den är helt koncentrerad till den 
nord-östra delen av den svenska 
stridsyxekulturens utbrednings
område (Fig. 7 och 8). Det nord
ligaste fyndet kommer från 

Hedningahällan i Hälsingland, men huvuddelen av fyndplatserna på fastlandet är 
lokaliserade i östra Svealand, med undantag för fyndet från Fagervik i norra Öster
götland. Den (syd)östligaste förekomsten är på Stora Karlsö utanför Gotland, som 
vi visserligen inte studerat själva, men som omnämns av Bagge och finns avbildad i 
Schnittinger 8c Rydh (1940). Varken Malmer eller någon annan arkeolog har oss 
veterligen beskrivit liknande kärl från södra eller västra Sverige.

Stora förvar

30 mil l

Keramiklokaler

O SNÖRORNERAD 
★ TREDJE GRUPPEN

Fig 7. Samtliga kända fyndplatser för tredje gruppens kera
mik i Sverige. Snörornerad keramik gäller rakväggiga kärl 
av den så kallade bollbacken-typen.
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★ Tredje gruppen 
A Porös sty 
O Snörornerad

50 km

Fig 8. Fyndplatser i Mälardalen för keramik som tas upp i texten. STY = stridsyxekärl. Snörornerad keramik 
gäller rakväggiga kärl av den så kallade bollbacken-typen.

Koncentrationen till östra Mellansverige är intressant då denna region framstår 
som den gropkeramiska kulturens kärnområde. Medan gropkeramisk kultur upp
träder först en bit in i mellanneolitikum A i Väst- och Sydsverige, är det tydligt att 
den i Mälardalen uppträder redan i slutet av tidigneolitikum och helt tar över från 
trattbägarkulturen i den efterföljande perioden (Edenmo m. fl. 1997). Det är också 
i östra Mellansverige som närvaron av både stridsyxekultur och gropkeramisk 
kultur under mellanneolitikum B varit mest jämbördig och tydligt rumsligt uppde
lad (Welinder 1978; Hallgren 1996), för stridsyxekulturen är relativt svagt repre
senterad på Västkusten och den gropkeramiska kulturen mer begränsad i sin ut
bredning i Skåne-Blekinge. Denna nära och intensiva samvaro kan möjligen vara 
en del i förklaringen till varför tredje gruppen-keramiken uppträder just här.
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Kronologi
Fenomenet tredje gruppen blir extra tydligt om man beaktar när under 
mellanneolitikum B den förekommer, för den är helt koncentrerad till slutet av 
denna period. Inga kärl är direkt daterade, men en genomgång av lokalerna och 
fyndomständigheterna ger en klar indikation. Täby-kärlet framkom i en grav till
sammans med ett annat kärl av typ J, samt en stridsyxa av typ E:2. Också i Glänt
ans dödshus bestod merparten av keramiken av J och en mindre mängd bestämdes 
till K, och även här påträffades en E:2-stridsyxa. På Fågelbacken hittades i anslut
ning till en huslämning keramik av typ J, samt skärvor som inte kunde bestämmas 
närmare än adFGH, förutom tredje gruppen-skärvan. Utifrån fyndomständig
heterna tolkas bosättningen som hemmahörande framförallt i period 5 (Hallgren 
2000:15f). Fynden från Torpaskog och Fagervik kan delvis dateras utifrån den 
nivå de påträffats på. I det förra fallet på cirka 24 meter över havet (Tillväxten 
25004) och i det senare mellan 22 och 25 meter över havet (Bagge 1951:83). Detta 
daterar dem sannolikt till slutet av mellanneolitikum B. Vrå-fyndet gjordes på ni
vån 30-32 meter över havet, vilket i denna del av Uppland innebär att fornläm- 
ningen i sent mellanneolitikum B låg nära den dåvarande strandlinjen. Torslunda- 
boplatsen i norra Uppland som 14C-daterats till mellanneolitikum B är uppdelad i 
två områden, och det var på den lägre liggande delen, mellan 35 och 38 meter över 
havet, som de aktuella skärvorna hittades (Segerberg 1995:208ff). Huvuddelen av 
keramikmaterialet utgjordes här av mycket poröst gods, ofta ornerat med varg- 
tandsmönster. Både keramiken och höjden över havet daterar alltså lokalen till 
slutet av mellanneolitikum B.

Hedningahällan är ganska säkert daterad till andra halvan av mellanneoliti
kum B och in i senneolitikum, utifrån fyndmaterial och 14C-dateringar. Det aktu
ella kärlet från Stora Förvar framkom i lager som av Schnittinger & Rydh beskrivs 
som omedelbart före hällkisttid, vilken alltså skulle innebära slutet av mellan
neolitikum B (1940:74). Det faktum att vargtands-orneringen främst tillskrivs 
Fagervik IV-stadiet, och att det liknande Torpaskogskärlet hittats på så pass låg 
nivå, stöder denna uppfattning.

För att sammanfatta har vi alltså inga fynd som kan tillskrivas första halvan av 
mellanneolitikum B, och de som kunnat dateras mer noggrant förekommer främst 
i Malmers period 5, det sista stadiet innan senneolitisk kultur tar vid. Med andra 
ord så existerar stridsyxekeramiken parallellt med gropkeramiken i östra Mellan
sverige under flera hundra år innan ett fåtal stridsyxekärl uppvisar gropintryck. 
Lika viktigt som att uppmärksamma detta tydliga avståndstagande från dekor
elementet, är att fråga sig varför det då helt plötsligt faktiskt uppträder på ett 
urval kärl i denna begränsade del av Sverige. Om exkluderandet varit medvetet, så 
måste dess slutgiltiga inkludering också vara medveten och mycket talande för de 
samtida människorna.
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Kontext
Med det i åtanke så kan det vara av vikt a tt se lite närmare på den kontext kårlen 
uppträder i (se Tab. 1). Det biir då tydligt att tredje gruppen-kärl ofta förekommer 
i samband med människoben, och företrädesvis kremerade sådana. Dödshuset i 
Gläntan är det tydligaste exemplet, där en ränna runt en plankbyggnad innehöll 
sammanlagt 15 nedgrävningar med brända ben från minst sju individer. Av 20 
identifierade stridsyxekärl så hade endast ett gropintryck. Detta kärl var ett av 
endast fyra stycken som bevisligen deponerats i helt skick (Lindström 2000). 
Täbykärlet framkom också i gravkontext tillsammans med en stridsyxa, två hål- 
eggade flintyxor, en flintmejsel och ett J-kärl. Intressant nog påträffades brända 
människoben i samband även med dessa föremål och Täbygraven har diskuterats 
som ett exempel på förekomst av kremering i stridsyxekulturen (Christiansson 
1953:76; Malmer 1962:223f; Å. M. Larsson 2003a:156), men tolkningen försvå
ras av att fyndet inte är professionellt utgrävt.

Stora Förvar anses allmänt vara en mycket speciell lokal som utnyttjats från 
mesolitisk tid och framåt, och även här förekommer människoben och begrav
ningar (Lindqvist & Possnert 1999). Stratigrafin är mycket komplicerad, men en 
stor mängd av benen framkom i anslutning till gropkeramik och flera av dem var 
dessutom eldpåverkade (Andreeff 1994). Hedningahällan har visserligen utnytt
jats under mycket kortare tidsrymd, men det är troligt att även denna lokal inne
hade en särställning bland samtida lokaler, med dess utsatta läge, speciella kera
mik som uppvisar många olika influenser, depositioner av säd, samt benrester från 
marin jakt (Schierbeck 1994:42f). Bland de brända benen fanns dessutom ett 
skalltaksfragment från människa, som visar att hantering av döda kroppar kan ha 
ingått i aktiviteterna även på denna plats (Olson 1999). Kyrktorp slutligen be
döms som en gropkeramisk boplats, och vid utgrävningen påträffades ett enstaka 
bränt människoben bland de brända djurbenen (Edenmo m.fl.1997:181).

Även andra gropkeramiska boplatser har förekomst av tredje gruppens kera
mik. Fagervik var under lång tid en gropkeramisk bosättning, men framförallt på 
de nedersta nivåerna framkom som sagt en liten mängd stridsyxekeramik. Spora
disk förekomst av sådana kärl är inte ovanlig på gropkeramiska lokaler, och det är 
svårt att avgöra hur detta ska tolkas. Liknande förhållanden råder på Torslunda. 
På två närliggande områden finns gropkeramik bestämt till Fagervik III och IV. De 
gropornerade konvexa kärlen framkom på de lägsta nivåerna, delvis tillsammans 
med Fagervik IV-keramik, delvis med finare snörornerad keramik (se nedan). 
Torpaskog på Muskö öster om Södertörn beskrivs av Bagge som en boplats, men 
har endast ytinventerats, så exakt vad som försiggått på platsen är ännu okänt. 
Lokaliteten, på en ö i ytterskärgården, är mest typisk för gropkeramisk kultur. 
Slutligen förekommer tredje gruppen-kärl även på lokaler som verkar vara 
stridsyxeboplatser, såsom Fågelbacken i Västmanland och Vrå i Uppland.
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Det är tydligt att tredje gruppen-kärlen inte är knutna till en enda specifik kontext, 
men det framgår också att det finns vissa gemensamma nämnare. Delvis kan de 
förekomma på lokaler som åtminstone till övervägande del ger ett gropkeramiskt 
intryck som Fagervik, Kyrktorp, Torslunda och möjligen Torpaskog. Delvis före
kommer de i ganska rena stridsyxekontexter som Fågelbacken och Vrå. Det gäller 
även de två fall då de är tydligt kopplade till gravkontext i Gläntan och Täby. 
Sedan har vi två av regionens mest kända stenålderslokaler, Stora Förvar och 
Hedningahällan, varav den senare har en problematisk kulturtillhörighet då vi i 
dagsläget har mycket begränsad kunskap om de dåtida bosättningarna i Hälsing- 
land (se Holm 1997). Dessa två platser kan även grupperas med Gläntan, Kyrk
torp och Täby genom förekomsten av människoben i delvis samma kontexter som 
kärlen påträffats i. Kärlen verkar alltså förekomma i så gott som samtliga forn- 
lämningstyper från sent mellanneolitikum B, med undantag för rena gropkerami- 
ska gravar. I de allra flesta fall är kärlen funna på strandanknytna lokaler, men inte 
heller här är mönstret hundraprocentigt. Undantagen är Fågelbacken, som låg 
cirka tre kilometer från den dåvarande kusten (Hallgren 2000:Fig. 12), samt 
Täbygraven. Utmärkande för tredje gruppen är alltså att den är allmänt men spo
radiskt förekommande i en begränsad region under en begränsad tidsperiod.

Alternativa blandformer?
I samband med vår studie av tredje gruppens keramik ville vi för att få grepp om 
olika typer av biandfenomen också titta närmare på den så kallade bollbacken- 
gruppen samt på stridsyxekeramik med porigt gods. Både dessa keramiktyper har 
var för sig i andra sammanhang omnämnts tillsammans med den typ av kärl som 
vi nu vill bestämma som tredje gruppens keramik (Hulthén 1996:237; Edenmo 
m.fl.1997:190). Som ytterligare ett biandfenomen vid sidan av tredje gruppen, 
bollbacken-gruppen och stridsyxekeramik med porigt gods finns det faktiskt 
också enstaka exempel på snörornerade kärl med typisk gropkeramisk form. Det 
förekommer på Gotland på den sent gropkeramiska boplatsen Ire och i Stora För
var (Nihlén 1927:Fig. 49; Schnittinger & Rydh 1940), men dessa kärl ingår inte i 
vår studie och kommer inte att vidare diskuteras här.

Det har under studiens gång stått alltmer klart att varken bollbacken-gruppen 
eller stridsyxekeramik med porigt gods bör ingå i tredje gruppen, eftersom defini
tionen då blir så vid att den saknar giltighet. Båda blandformerna, och då kanske 
i synnerhet bollbacken-gruppen, är ändå i högsta grad relevanta för diskussionen 
om keramiktraditionernas förändring och sammansmältningar under mellanneo- 
litikums sista skede.
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b
Fig 9. Exempel på porös stridsyxekeramik. a) Boll
backen, Tortuna socken, Västmanland: Fnr 1859-21. b) 
Tibble, Björklinge socken, Uppland: kärl 3. Teckningar 
och kärlrekonstruktioner Gunlög Graner. Skala 1:4

Stridsyxekeramik med porigt gods
Kärl som ser ut som stridsyxekärl i fråga om form och ornamentik men där godset 
är porigt, förekommer bland annat på Tibble i Uppland (Bergh & Segerberg 1993) 
och på Bollbacken i Västmanland (Artursson 1996:206) (se Fig. 8). Porigheten 
kommer sig av att leran till dessa krukor har magrats med kalkhaltigt material. 
Porositeten fanns inte där när krukorna var nya, utan har uppstått långt senare då 
kalken så småningom har vittrat bort och lämnat håligheterna efter sig. Krukorna 
har alltså till det yttre sett ut som ordinär stridsyxekeramik, men magringsmo- 
mentet i framställningsprocessen har utförts efter gropkeramisk metodik.

På den gropkeramiska boplatsen Tibble förekom alltså stridsyxekärl, varav vissa 
har varit kalkmagrade. Kärl 3 är bäst bevarat och Ornamentiken på denna kruka 
består först av fem horisontella linjer, vilka följs av vinkellinjer som i sin tur avbryts 
av ytterligare ett band av horisontella linjer (Fig. 9b). Resten av kärlet är inte bevarat. 
Det finns inga tydliga paralleller till detta mönster i Malmers typer; det närmaste man 
kan komma är att jämföra med typ J, eller möjligen det kärl som påträffades tillsam
mans med ett J-kärl i en av gravarna i Lilla Ramsjö i Vittinge socken, Uppland, och 
som ingår i Malmers O-grupp (Malmer 1962:Fig. 20:2). Kärlprofilen är även den 
något avvikande, med en något högre hals än vad som är vanligt förekommande. 
Krukan ger helt enkelt intryck av att vara en imitation, tillverkad av en keramiker 
som känt till stridsyxetraditionen, men som inte varit tillräckligt inskolad i det kor
rekta formspråket. Det som alltså slår oss som en förändring av hantverksprocessen
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av stridsyxekärl, valet av magring, kan paradoxalt nog vara ett tecken på det motsatta 
- en förändring av formspråket hos den gropkeramiska gruppen. Vad denna föränd
ring kan bero på diskuteras vidare i den sammanfattande diskussionen på slutet.

Bollbacken-gruppen och liknande keramik
På den gropkeramiska lokalen Bollbacken i Västmanland (Fig. 8) förekom vid 
sidan av gropkeramik och en mindre mängd stridsyxekeramik med både fast och 
porigt gods, dessutom en grupp snörornerade eller snör- och gropornerade skär
vor som inte kunde bestämmas som vare sig gropkeramik eller stridsyxekeramik. 
Dessa skärvor klassificerades därför som en särskild grupp, den så kallade boll
backen-gruppen (Artursson 1996:208). Skärvor från minst 17 olika sådana kärl 
fanns inom lokalen (Hulthén 1996:213).

Gruppen karaktäriseras av att vara snörornerad keramik som inte är stridsyxe
keramik. Dekoren utgörs av en eller flera horisontellt applicerade snörrader under 
mynningen, ibland kombinerat med gropar. I några fall är även mynningsranden 
dekorerad. Det är främst mynningsskärvor som kunnat föras till gruppen och de 
visar på en rak profilform med största diametern vid mynningen (Fig. 10a). Själva 
mynningsranden är ofta tjockare än godset i övrigt. Troligen har kärlen haft flat 
botten likt gropkeramiken på platsen eftersom inga avvikande bottenformer hit
tats. Godset är kraftigt och ofta porigt, men en mindre andel har fast gods (Arturs
son 1996:208, Hulthén 1996:213).

Birgitta Hulthén har utfört en teknologisk studie på ett urval av keramiken från 
Bollbacken, vilken ännu tydligare visar att alla krukorna inom bollbacken-gruppen 
inte är tillverkade av samma gods. Några har tillverkats med samma kalkfria lera 
och magringsmaterial som både gropkeramiska kärl och stridsyxekärl på platsen 
(godsgrupp A). Andra har samma kalkhaltiga lera och magring som gropkerami
ska kärl men inte stridsyxekärl (godsgrupp C). Andra åter är gjorda av en grov 
granitmagrad kalkfri lera som inte återfinns i de gropkeramiska kärlen men väl i 
ett stridsyxekärl, fast då kompletterad med lite chamotte (godsgrupp E). En grov 
kalkhaltig omagrad lera har möjligtvis enbart använts till bollbacken-gruppens 
kärl (godsgrupp F) (Hulthén 1996:210ff).

Dekoren utgör en kombination av stridsyxekeramikens och gropkeramikens 
dekor. Formen skiljer sig från båda traditionerna, men påminner ändå mer om 
gropkeramikens kärl. Frågan är om godset kan sägas ansluta till den gropkerami
ska hantverkstraditionen när godstyperna varierar så. Man får en känsla av att 
olika leror använts slumpartat till olika sorters kärl, kanske med undantag av 
godsgrupp F. Att både granit och kalkhaltigt material har använts som magrings- 
medel ansluter dock till den gängse gropkeramiska traditionen. Det gör möjligen 
också kärluppbyggnadssättet med N-teknik, men intressant är att även strids- 
yxekärlen i studien från Bollbacken är uppbyggda med N-teknik.
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a

Fig 10. Exempel på keramik av bollbacken-typ: 
rakväggig och snörornerad, med eller utan grop- 
intryck. a) Bollbacken, Tortuna socken, Västman
land: Fnr 1988-3. b) Hedningahällan, Enånger soc
ken, Hälsingland. Teckningar och kärlrekonstruk
tioner Gunlög Graner. Skala 1:4

Bollbacken-gruppen är därmed kärl där formen är ny, snördekoren associerar till 
stridsyxekultur, gropdekoren till gropkeramisk kultur, och där lerhanteringen 
tycks vara gropkeramisk. Det är alltså keramikens yttre attribut som har föränd
rats, det som har synts och kunnat signalera något. Det som har med fram- 
ställningsprocessen att göra skiljer sig inte från traditionellt gropkeramiskt hant
verk. Intressant i sammanhanget är också att bollbacken-gruppens keramik i 
rumsligt hänseende i huvudsak ansluter till spridningen av stridsyxekeramiken, 
vilken var koncentrerad till norra delen av boplatsen (Artursson 1996:206). Grop
keramik fanns överallt, alltså även i de kontexter där bollbacken-gruppen och 
stridsyxekeramiken förekom. Spridningsbilden kan stödja antagandet att boll
backen-gruppen har haft med en kombination av stridsyxekeramik och grop
keramik att göra.

Det är emellertid inte bara på Bollbacken som rakväggiga snör- eller snör och 
gropornerade kärl har hittats. Det finns en grupp kärl som är snarlika dem från 
bollbacken-gruppen och som är intressant i detta sammanhang, nämligen Malm
ers keramikgrupp C. Dessa ”ungneolitiska” kärl har sen datering, troligtvis början
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av senneolitikum (Malmer 1975:26). C-keramiken skiljer sig från stridsyxekul- 
turens snörornerade A- och B-kärl framför allt genom en rakare form och att snör
intrycken är grövre, och den har hittats uteslutande i boplatskontexter, aldrig i 
någon stridsyxegrav.

Malmer beskriver sex säkra fyndplatser och två mer osäkra. Två av de säkra är 
lokalerna 7 och 8 inom Jonstorpsboplatsen i Skåne som har gropkeramisk och 
senneolitisk kulturtillhörighet, men där även ett litet inslag av stridsyxekeramik 
finns. C-keramiken därifrån uppvisar tydliga likheter med bollbacken-gruppen: 
Snörrader, dock i ett par fall snörgirlanger, har applicerats, vanligen i anslutning 
till kärlens mynning. Intressant nog har snördekoren i fyra fall kombinerats med 
en rad gropintryck (Fig. 11). Övrig säker C-keramik kommer från Skåne, Blekinge 
och Västra Götaland, men här består dekoren av snörrader och böjda hästsko- 
formade snörintryck, alltså inga gropar. De två mer osäkra fyndplatserna är Hed- 
ningahällan i Hälsingland och Senoren i Blekinge, där det i båda fallen rör sig om 
bottnar som ornerats med snören applicerade radiellt i en strålkrans (1962:15). 
Malmer beskriver inte C-kärlens gods, men han antar att gruppen använts som 
grövre hushållsvara (Malmer 1975:27), vilket bör tyda på ett grovt gods. Upprita
de keramikprofiler från Jonstorpslokalen visar att kärlen har från 6 millimeter till 15 
millimeter tjocka kärlväggar (Malmer 1962:15). Om godset är fast eller porigt fram
går alltså inte, men förmodligen är det fast då ingenting nämns om saken. Dekor och 
form, grovt gods, och dessutom kontext och datering verkar överensstämma väl 
mellan Jonstorpslokalens C-keramik och bollbacken-gruppen.

Malmer nämner alltså Hedningahällan som en lokal med möjlig C-keramik. I vår 
egen genomgång av en begränsad del av keramikmaterialet därifrån noterade vi ett 
antal mynningsskärvor som var påfallande lika bollbacken-gruppen (Fig. 10b). De 
var rakväggiga och snörornerade, ofta med gropintryck dessutom. Godset kunde

variera från fast till poröst, och hade bergarts- 
magring av varierande grovhet. Hedningahällan 
har alltså förekomst av både tredje gruppen och 
bollbacken-gruppen.

Även på den gropkeramiska lokalen Torslunda 
i Uppland (Fig. 8), som hade tredje gruppen-kärl 
som var helt oornerade med undantag för grop
raden, så förekommer skärvor med snörornering 
och gropar. Skärvorna är av fast gods och förefal
ler ha kommit från raka och relativt tunnväggiga 
kärl. De påträffades inom den lägsta delen av lo
kalen tillsammans med gropkeramik av Fagervik 
IV-typ (Segerberg 1995:208ff). Keramiken är 
dock så fragmenterad att det i nuläget är osäkert 
hur pass lik den är bollbacken-gruppen. I övrigt

Fig 11. Exempel på C-keramik från 
Jonstorp boplats 8, Jonstorps soc
ken, Skåne. (Malmer 1962:15). Ska
la 1:3
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har snörornerad keramik med gemensamma drag med bollbacken-gruppen iakttagits 
även på andra håll i sent mellanneolitiska sammanhang (Hulthén 1996:236). Frågan 
är om C-keramiken möjligen inte alls bör diskuteras i samband med stridsyxekera- 
miken, något som Malmer själv verkar luta åt. De fyndplatser han nämner är av 
företrädesvis gropkeramisk karaktär, i de fall de inte är direkt senneolitiska. Om typ 
C och bollbacken-gruppen bör ses som en enhetlig företeelse så indikerar det en all
män och alternativ hybridisering av keramiktraditionerna under sent mellanneoliti- 
kum, från Skåne till södra Norrland. Att dessa kärl till form och utseende dessutom 
starkt minner om de senneolitiska kärltyperna är en annan intressant iakttagelse.

Det nya dekorelementet utgörs alltså av snörintryck. Detta kan ses som en in
fluens från stridsyxekulturens dekortradition, för även om snörornerade kärl 
främst karaktäriserar stridsyxekulturens tidigaste skede med keramikgrupperna A 
och B, så förekommer snörornering också på senare typer. Ett exempel som avbil
das i Jungneolitbiscbe Studien är ett kärl av J-typ och kommer från just en mellan
svensk stridsyxegrav (Malmers grav 227 i Örebro), och på Fågelbacken förekom
mer också J-keramik med snörornering (Hallgren 2000:Fig. 5a, b). De sena strids- 
yxekärlen med snörornamentik kan alltså vara ett nordligt drag, eller snarare 
nord-östligt om man betänker att snörornerade stridsyxekärl är vanligt förekom
mande i Finland under hela stridsyxeperioden (Edgren 1970).

Bollbacken-gruppen och dess likar kan vara ett alternativt gropkeramiskt ut
tryck för samma sak som tredje gruppen-keramiken visar: en materiell markering 
av närmandet mellan de två mellanneolitiska befolkningsgrupperna. Genom att 
förändra kärlens form och förse dem med snördekor kan man ha kommunicerat 
en vilja till förändring och samexistens. Bollbacken-gruppen och tredje gruppen 
skulle kunna vara uttryck för samma närmandeprocess, men bearbetad från olika 
håll utifrån vardera gruppens traditionella keramikhantverk.

Avslutande diskussion
I traditionella samhällens hantverksprocesser finns ofta ett inbyggt motstånd mot 
förändringar. I keramiskt hänseende har motståndet gällt både förändringar av 
själva tillverkningsprocessen och att förändra krukornas utseende, det vill säga form 
och ornamentik (Dietler & Herbich 1998; Sassaman & Rudolphi 2001; Wallaert- 
Pétre 2001). Obenägenheten att ändra på det invanda tillverkningssättet respektive 
att ändra på något i dekoren ligger emellertid på olika plan. Generellt är motståndet 
starkt hos den enskilda krukmakaren att anamma metoder som hon eller han inte är 
van vid - man befarar att krukorna ska spricka i bränningen och mycket arbete har 
då varit förgäves. Att däremot tillföra eller förändra detaljer i dekoren är inget tek
niskt problem för krukmakaren (Hulthén 1976:120). Här ligger istället oviljan, al
ternativt benägenheten till förändring på ett mer övergripande samhälleligt plan.
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Hur stort svängrum kan accepteras för krukmakarens konstnärliga frihet i fråga 
om kärlens design? Vad vill gruppen signalera med sin keramik? Är keramikens 
utseende en viktig markör av till exempel grupptillhörighet eller av andra sociala 
fenomen?

Vad kan vi dra för slutsatser utifrån det vi hittills vet om tredje gruppens be
skaffenhet och förekomst? Tredje gruppen utmärks av att den förekommer i 
många kontexter i östra Mellansverige under slutet av mellanneolitikum B, inklu
sive rituella sammanhang. Det är viktigt att notera att den inte ersätter de mellan- 
neolitiska typerna, och aldrig utgör majoriteten av keramikmaterialet, men däre
mot har den egenskapen att den dyker upp både hos stridsyxekulturen och hos den 
gropkeramiska kulturen. Det kan i sig vara en indikation på dess speciella bety
delse för båda grupperna.

Analysen av tredje gruppens godstyper och kärltjocklek ger vid handen att en del 
av kärlen, men inte alla, bör ha tillverkats av hantverkare som inte varit upplärda 
inom stridsyxekulturens keramikhantverk. Inga av kärlen är kalkmagrade och berg- 
artsmagring i sig var ju allmänt förekommande både hos gropkeramik och sen strids- 
yxekeramik. Flera av kärlen har dessutom förhållandevis tunna kärlväggar, mellan 4 
och 6 millimeter. Kärlen från Torslunda, Gläntan och Torpaskog har däremot mycket 
kraftig väggtjocklek, 9-11 millimeter, i relation till sin mynningsdiameter. Det är alltså 
fullt möjligt att tredje gruppen-kärl tillverkades av keramiker upplärda inom båda 
traditionerna. Även variationen av mönsterval skulle kunna tyda på det, då till exem
pel Vrå-kärlet som passar väl in i stridsyxetraditionen i gods och magring, också upp
visar en dekorkomposition som helt och hållet hör hemma inom Malmers typ K. 
Samma gäller för de snarlika kärlen från Hedningahällan. Torpaskogs-kärlet å andra 
sidan uppvisade förutom mycket grovt gods och magring även vargtandsmönster, en 
dekor som endast förekommer inom gropkeramisk tradition.

Utifrån detta är det intressant att ta en ny titt på den porösa stridsyxekera- 
miken från de gropkeramiska boplatserna Tibble och Bollbacken, som vi alltså 
inte anser hör hemma i tredje gruppen. Som vi diskuterade i avsnittet ovan så 
anser vi att dessa kärl bör ha tillverkats av keramiker upplärda inom den grop
keramiska traditionen. Men varför väljer vissa keramiker att bryta med sitt tradi
tionella formspråk för att tillverka ett stridsyxekärl? Vi är övertygade om att 
oproblematiska förklaringsmodeller som diffusionism inte tar vare sig materialet 
eller de dåtida aktörerna på allvar. En preliminär hypotes vi skulle vilja lägga fram 
är att stridsyxekärlen hade en framträdande roll i vissa rituella handlingar hos 
stridsyxekulturen. Det kan verka märkligt då vi tidigare argumenterat mot att 
tolka stridsyxeboplatser som rent rituella lokaler. Men vi anser att traditionella 
samhällen inte delade upp sitt liv i sakralt och profant, vilka hölls skarpt åtskilda. 
En uppsjö antropologisk litteratur visar oss att det rituella förekommer utan större 
åthävor i vardagssysslorna, liksom de mest sakrala av handlingar kan utspelas i 
mycket enkla kontexter.
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Stridsyxekeramiken präglas av ett ofta mycket omsorgsfullt handlag både i till
verkning och ornering. Även om det förekommer större krukor som skulle ha kun
nat användas som förrådskärl, så har de flesta relativt små volymer. Det har före
slagits på flera håll att de kan tolkas som dryckesbägare (t.ex. Gill 2003:184f). Det 
faktum att de endast sparsamt förekommer i boplatslager kan också vara en indi
kation på att lerkärlen hade en begränsad, men central, del i människornas kultu
rella liv. I dagsläget är det omöjligt att spekulera mer specifikt i vad det skulle 
kunna vara för rituella handlingar där keramiken kom till användning, då det kan 
gälla allt från gemensamma måltidshögtider till att rituella experter använde dem 
i speciella ceremonier. Vad man däremot skulle kunna spekulera i, är om integra
tionen av dessa kärlformer i den gropkeramiska kulturen är en materiell indika
tion på ett upptagande av de riter de var associerade med. Det skulle kunna för
klara både varför många sena gropkeramiska lokaler har ett litet men tydligt in
slag av stridsyxekeramik, och varför man kanske även försökt tillverka liknande 
kärl själva, inom sin egen hantverkstradition. Om kärlen varit praktiskt och visu
ellt kopplade till vissa ritualer så dög troligen inte vilken behållare som helst. Men 
det är i så fall intressant att notera att själva tillverkningen inte varit kringgärdad 
med restriktioner och uteslutande i händerna, bokstavligt talat, på vissa specialis
ter inom stridsyxekulturen.

Huruvida stridsyxekeramikens förekomst på de gropkeramiska lokalerna även 
indikerar att människor från båda grupperna aktivt deltagit i dessa riter på plat
sen, är en fråga vars svar får konsekvenser för tolkningen av den kulturella homo
genitet som tar vid i materialet några generationer senare under senneolitikum. 
När folk från olika samhälleliga grupper deltar i samma ceremonier och delar 
upplevelser, är det en mycket medveten metod att närma sig varandra och skapa 
gemensamma normer och tolkningsmallar (se t.ex. Wiessner 2002). I en tidigare 
artikel har den ena av författarna diskuterat om förekomsten av dödshus med 
kremeringar i både gropkeramisk och stridsyxekontext under just detta tidsavsnitt 
kan vara en liknande indikation på ett rituellt närmande av de olika grupperna i 
slutet av mellanneolitikum (Å. M. Larsson 2003a).

Men om vår hypotes stämmer att stridsyxekärl med poröst gods tillverkats av 
gropkeramiska hantverkare och att intentionen var att i stor mån efterlikna strids- 
yxeförlagan, så kan den förklaringsmodellen inte helt och hållet gälla för de grop- 
ornerade stridsyxekärlen. Poängen med tredje gruppen-keramiken är att här syntes 
sammanblandningen mycket tydligt redan under perioden ifråga, och det är precis 
vad som har varit meningen. Vi rör oss inte längre på individnivå utan på samhälls
nivå. Groparna sitter där i krukorna som en tydlig markör för båda befolknings
grupperna att förhålla sig till. Vi vill hävda att detta var en materiell kommunikation 
av viljan att föra de båda grupperna närmare varandra, finna en gemensam väg 
framåt i en tid av förändring. Denna intention kan ha delats av majoriteten av befolk
ningen, men kan också ha varit kontroversiell för medlemmar från båda kulturerna.
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Exakt vilka sociala strukturer som kan ha frambringat detta närmande är i nuläget 
svårt att uttala sig om. Var det utökade giftemålsutbyten, allt mer socialt viktiga 
handelskontakter, yttre press från andra grupper, eller allt detta tillsammans? Den 
jagande-samlande gropkeramiska kulturens försvinnande framställs ofta som 
oundviklig i mötet med stridsyxekulturens domesticerade ekonomi, men man bör 
ha i åtanke att gropkeramisk kultur existerade i nära anknytning till trattbägar- 
kulturen under flera århundraden och inte heller genomgick någon omvälvning då 
stridsyxekulturen tog vid. Likaså existerade de två kulturerna parallellt med var
andra under närmare 500 år utan att den gropkeramiska kulturen ackulturerades. 
Kulturförändring kräver mer komplexa förklaringsmodeller än föreställningen att 
jakt och samlande är underlägsna ekonomiska modeller som måste ge vika för 
”avancerad” jordbruksekonomi.

När den gropkeramiska kulturen slutligen försvinner ur det arkeologiska materia
let så gör även stridsyxekulturen det. Kvar finns istället den senneolitiska kulturen, 
initierad av sociala processer nere på kontinenten, som har en tydlig kontinuitet med 
stridsyxekulturen när det gäller både boningshus och flatmarksgravar. Keramiken har 
däremot inte mycket gemensamt med de klotformade kärlen från den föregående 
perioden. C-keramiken och bollbacken-gruppen skulle kunna vara indikationer på att 
det nya keramikhantverket delvis utvecklades inom den gropkeramiska kulturen. Sen- 
neolitisk keramik är i mångt och mycket ett bruksgods, som ofta saknar den omsorg 
och variation som förekom hos de mellanneolitiska typerna. Att keramiken verkar 
spela en mindre roll i den materiella kulturen under denna period kan i sig vara en 
indikation att den samvaro och konflikt som utspelades i sociala och rituella kon
texter mellan stridsyxekulturen och gropkeramisk kultur nu inte längre var aktuell. 
Vad som en gång var två olika levnadssätt har kommit samman och blivit ett enda.

Denna studie har utgått från en grundläggande metodföreställning som inne
bär att det är viktigt att identifiera och åtskilja fenomen i materialet som ligger på 
individnivå, från sådana som hör till en mer övergripande samhällsnivå. Att när
ma sig ett arkeologiskt fyndmaterial både från strukturella principer om materiell 
kommunikation, och individuella principer om hantverk och inlärning, kan ge 
många nya infallsvinklar på vad som egentligen kan ha försiggått inom de dåtida 
samhällsgrupperna.

Analysen utfördes och artikeln skrevs med hjälp av bidrag från Berit Wal
lenbergs Stiftelse och G. W. Ekmans stipendiefond. Vi vill även tacka Fred
rik Hallgren för kommentarer, kritik och litteraturtips under arbetets gång.
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Nr Namn Keramiktyp Kultur Typ av plats

1. Bollbacken (Tortuna sn, Vä) BB-gruppen Porös STY-keramik GRK Boplats

2. Fagervik (Krokek sn, Ög) Tredje gruppen GRK (STY?) Boplats

3. Fågel backen räa 147 (Hubbo sn, Vä) Tredje gruppen STY Boplats

4. Gläntan (Turinge sn, Sö) Tredje gruppen STY Dödshus

5. Hedningahällan (Enånger sn, Hä) Tredje gruppen BB-gruppen ? Samlingsplats?

6. Kyrktorp (Grödinge sn, Sö) Tredje gruppen GRK Boplats

7. Stora Förvar (Eksta sn, Go) Tredje gruppen GRK Boplats?

8. Tibble (Björklinge sn, Up) Porös STY-keramik GRK Boplats

9. Torpaskog (Muskö sn, Sö) Tredje gruppen GRK Boplats?

10. Torslunda (Tierp sn, Up) Tredje gruppen BB-gruppen? GRK Boplats

11. Täby (Öja sn, Sö) Tredje gruppen STY Grav

12. Vrå (Knivsta sn, Up) Tredje gruppen STY Boplats

Tabelll. Lokaler som nämns i texten och visas på figur 6 och 7. BB-gruppen = bollbacken-gruppen, GRK 
= gropkeramisk kultur, STY = stridsyxekultur.
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Den här boken innehåller sex djupdykningar i tidig- och mellanneolitikum. 
Artiklar som behandlar boplatser, bosättingsmönster, religösa speglingar 
och föremålens förmåga att förmedla vardagliga och exceptionella aspekter 
på livet. I Skogsmossens rituella rum resonerar Gunlög Graner om 
offer i vatten och på boplatsen. Leif Karlenby vill med Dödens öar eller 
livets arkipelag visa på de religiösa aspekterna i bosättningsmönstret. 
Tom Carlssons Stenålder utan sten handlar om boplatsstrukturer som 
kan förstås utan ett omfattande fyndmaterial. Jenny Holm beskriver två 
Neolitiska slagplatser för kvarts och diskuterar tolkningar av den 
gropkeramiska boplatsen Gärdselbäcken. Det hela avslutas med att 
Gunlög Graner och Åsa M. Larsson reder ut vad Tredje gruppen och 
andra blandformer står för.


