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Abstract: In eastern central Sweden a cultural change occured during the transition from the late 

mesolithic to the early neolithic period. The transition leads to the abandonment of some late 

mesolithic shore disposed stone axe sites while new early neolithic stone axe sites emerges a bit away 

from the shore that contains new materials like flintaxes and pottery. It’s also common that local stone 

axes, flint and pottery is fragmented in context with strange pit deposits. Interpretations of objects 

suggests that the features are influenced by both funnel beaker culture and the comb ware culture. 

Due to this context of material culture it has been difficult to interpret the situation. The culture in 

eastern central Sweden has been called Vrå culture due to it’s odd features. Therefore it is necessary 

to examine the relationships between late mesolithic and early neolithic sites in order to understand 

their origin and what the Vrå culture concept actually was. 

Omslagsbild: Grönstensyxor som tillvaratogs vid ytbesiktningar år 1970 – 1984 av Sven – 

Gunnar Broström på lokalen Grödinge raä 526:1 vid Sjövreten (Broström 2017:1f).  
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1. Introduktion 

 

1.1 Trattbägarkulturens uppkomst 
 

Under tidigneolitikum uppstod trattbägarkulturen i norra Europa med en utbredning från 

dagens Holland till Polen. Kulturen anses uppstå i samband med att mesolitiska kulturer från 

norra Europa kom i kontakt med jordbrukande kulturer från Centraleuropa. 

Jordbruksideologin skall då ha spridits vidare runt om i norra Europa och slutligen skulle den 

nå Skandinavien (Midgley 1992:7ff). Boplatsvisten för nordeuropeisk trattbägarkultur 

uppträder oftast som lämningar av hyddor samt att man identifierat ensamstående hus som 

kan spåras genom kulturlager innehållande flera gropar/stolphål. Problemet med 

trattbägarkulturkonceptet är att man lätt uppfattar trattbägarkulturen som likformig över 

Europa, men lämningarna kan se olika ut var än i Europa man befinner sig. I östra Europa 

hittas lämningar av konstruktioner innehållande keramik (Furholt 2009:20) eller så kallade 

långhögar som tolkningsvis uppfattas som de dödas hus. Dessa anses skapas i relation till de 

bandkeramiska långhusen. De karaktäriserande elementen i nordvästra Europa associeras 

istället med de kända megalitgravarna (Furholt 2009:21).  

Även materialen mellan regioner varierar där exempelvis keramikens former och 

dekorationer skiljer sig från Nederländerna till Polen. Formerna är ett intressant fenomen då 

ingen av de olika formtyperna förekommer hos alla regioner med trattbägarkultur. Furholt 

anser att det är en snedvriden bild att tänka sig trattbägarkeramiken som en gemensam stil 

över hela norra Europa. Han anser att trattbägarkulturbegreppet bör ses över eftersom 

olikheterna mellan de kulturella regionerna visar på att människor valt att skilja sig från 

andra regioner och istället valt att belysa sin egna unika kultur. I andra fall kan 

trattbägarkulturkonceptet vara användbart inom forskningen då det underlättar när man 

jobbar inom tidsramar och kronologier (Furholt 2009:23f).  

Att förstå vilka trattbägarkulturfolket var är en komplicerad fråga. Midgley anser att svaren 

kan nås genom att undersöka deras utbredning inom norra Europa. Det verkar inte som om 

trattbägarkulturen tar efter de bandkeramiska långhusen då de istället anses fortsätta ur de 

senmesolitiska kulturerna där den materiella kulturen är likartad i form av hyddliknande 

lämningar och mindre hus/konstruktioner. Det visar att trattbägarkulturen fortsätter i äldre 

vanor att leva ett flexibelt bosättningsmönster då exempelvis äldre kustlokaler utnyttjas 

under säsonger (Midgley 1992:477f). Samtidigt så ter sig långhögarna vara en form utav 

långhus fast för de döda. Den jordbrukande ideologin anammades ifrån bandkeramikerna 

och deras långhus formades om till en ny förändrad ideologi med inslag av dödssymbolism 

med långhögar samt de senare megalitgravarna för att skapa ett rituellt landskap (Midgley 

1992:481ff). Ett exempel på denna företeelse behandlar ideologiförändringen i 

Sydskandinavien. Innan trattbägarkulturen fick sitt fäste i Sydskandinavien präglades 

området av den jägarideologiska erteböllekulturen som över tid anammade influenser ifrån 

bankeramikerna. Erteböllekulturen anses i samband med bandkeramikernas influenser 

övergå från en jägarideologi till en mer jordbruksindikerande kollektiv ideologi då de börjar 
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tillverka egen keramik samt importera säd. De bygger också ”kökkenmöddingar” (enorma 

ostronskalhögar) som anses symbolisera kollektiva aktiviteter inspirerade från 

bandkeramikernas långhus (Carlsson 2015:24f). När slutligen trattbägarkulturen uppstod ur 

erteböllekulturen blev dödssymbolismen viktig då man börjar bygga långhögar och även 

nära platser där kökkenmöddingar låg (Carlsson 2015:38ff). 

I samband med trattbägarkulturens uppkomst tolkas det som en kulturell förändring och den 

har genom historien tolkats på olika sätt genom flera paradigm. För att förstå kulturell 

förändring gäller det att gripa över hela kulturbegreppet istället för enheterna. Viktiga 

aspekter är att förstå landskapet där kulturerna uppträder för att då tolka hur betydelsefulla 

dessa platser var i ekonomiska sammanhang samt hur det rituella landskapet uppfattades 

(Midgley 1992:491ff).  

1.2 Trattbägarkulturen och östra Mellansverige 
 

År 4000f. Kr sker övergångsperioden från senmesolitikum till tidigneolitikum i 

Sydskandinavien då ett ideologiskifte från jägare och samlare till en mer jordbrukande kultur 

tros ske (Hallgren 2009:139). Den sydskandinaviska trattbägarkulturens mest utmärkande 

ting är gravarna och samlingsplatser som består av exempelvis långhögarna, megalitgravarna 

samt de mystiska sarupanläggningarna. I Sarup på Fyn hittades dessa hägnade platser på en 

udde där brända människoben hittats i gropar eller i stolphål (Hallgren 2008:106). Typiska 

gravmaterial för trattbägarkulturen är keramiken och som det verkar i östra Mellansverige 

handlar det istället om rituella depositioner. I detta fall menar Hallgren att oornerade 

keramikkärl använts för dessa bruk i Själland och Skåne, däremot på Jylland förekommer 

raka motsatsen med rikt ornerade keramikkärl vid gravarna (Hallgren 2008:151ff). Andra 

former av keramik är kragflaskorna som i Sydskandinavien tolkas som gravkärl till skillnad 

från östra Mellansverige. (Hallgren 2008:174). Byteshandel mellan Sydskandinavien och 

östra Mellansverige kan spåras genom dess materiella kultur. Det tolkas att Sydskandinavien 

bidrog med importerade spets– och tunnackiga flintyxor till östra Mellansverige som 

användes på lokaler tillsammans med lokala stenyxor som exempelvis grönstensyxan 

(Hallgren 2008:275). 

Under tidigneolitikum anses trattbägarkulturen uppstå i östra Mellansverige, men den kan 

också gå under namnet ”Vråkulturen”. Den kallades så av arkeologen och kvartärgeologen 

Sten Florin och namngavs i relation till stenåldersplatsen Östra Vrå i Stora Malms socken 

Södermanland (Florin 1958:9). Det som utmärker Vråkulturen i jämförelse med 

sydskandinavisk trattbägarkultur är att keramiken anses skilja något från 

trattbägarkeramiken med olika variationer av orneringsmönster utifrån olika tekniker. Den 

har rik keramikdekor av snöre, tvärsnodd och tandstämpelornamentik. (Florin 1958:122ff). 

Tolkningsvis kan Vråkeramiken vara ett resultat av flera influenser från olika områden. Ett 

exempel är keramikfynd på lokaler i östra Mellansverige som är försedda med vertikala och 

diagonala kamstämpelorneringar, vilket liknar den tidigneolitiska kamkeramiken som 

präglade Finland. Det är vanligt att orneringar längs mynningsranden förekommer inom 

tidigneolitisk kamkeramik. Andra metoder är orneringar längs kärlväggens insida som hittas i 

en del vråkeramik samt kamkeramik men ej i sydskandinavisk trattbägarkeramik. Hallgren 
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kallar vråkeramiken för ”annorlunda trattbägare” då Vråkulturen kan ha anammat vissa 

stilistiska element från olika kulturer (Hallgren 2008:153ff). Vissa keramikkärl är också 

gropornerade vilket skulle uppfattas som den senare gropkeramiska kulturen. Detta visar sig 

inte vara fallet då keramiken dateras till tidigneolitikum. Troligen är stilen lånad från 

kamkeramikerna vilket visar på att groporneringar hade en betydande roll långt innan 

gropkeramikernas framträdande, likheter med groporneringen under tidigneolitikum finns 

även på de kända gotländska lokalerna i Ajvide och Gumbalde (Andersson 2016:164). 

Inte heller anammas de betydelsefulla megalitgravar som finns i söder. Det verkar också som 

att Vråkulturen övergår i slutet på tidigneolitikum till den marint präglade gropkeramiska 

kulturen (Carlsson 2015:41). Det skulle dröja fram till andra hälften av mellanneolitikum 

innan resten av trattbägarkulturen övergick till stridsyxekulturen som i sin materiella kultur 

uttrycker en boskapsideologi (Carlsson 2015:59). Med tanke på det komplicerade 

kulturkonceptet och olikheter i materiell kultur gällande trattbägarkulturen och östra 

Mellansveriges kultur har jag valt att benämna trattbägarkulturen för Vråkulturen i östra 

Mellansverige i akt och mening att belysa kulturen som något säreget och unikt. På detta 

sätt kan Vråkulturen reflekteras i andra sammanhang utanför trattbägarkulturens ramverk. 

Under tidigneolitikum i östra Mellansverige talas det exempelvis om att boskapsskötsel, 

keramik och nya yxtyper introduceras i den materiella kulturen i samband med 

trattbägarkulturens uppkomst. Dessa material hittas exempelvis i kontext med ”yxplatser” 

som tolkas vara troliga rituella anläggningar på exempelvis Södertörn (Larsson & Broström 

2011:183). Det talas om två typer av yxplatser, de med keramik (något indragna från 

stranden) och de utan keramik (strandbundna) (Carlsson 2015:41f).  

Problemet med tidigare forskning var jordbruksperspektivets ekonomiska tolkningsmodeller 

som behandlade platserna som gårdslägen med funktionella produktionssystem. På 

yxplatser kan det förekomma märkliga kontexter av föremålsdeponeringar med stenyxor, 

keramik samt ben och därför anses inte teorin besvara platsernas betydelse till fullo, 

platserna skulle lika gärna kunna tolkas i religiösa sammanhang. Alexander Gill har ifrågasatt 

keramikplatserna då han istället vill rekonstruera dem som ”trädgårdar” där plantering och 

förtäring av domesticerade produkter skett i en kontext av speciella innebörder. Innebörder 

som binder samman ekonomiska och religiösa sammanhang där trädgårdar kan symbolisera 

aspekter som fertilitet och regeneration där gudar eller makter var en avgörande faktor om 

hur jordbruket skulle bedrivas eller hur det grönskade (Gill 2003:77ff). Men problemet är att 

vi kanske tar jordbruksteorin på för stort allvar? Frågan är vad som egentligen händer under 

denna period? I dagsläget tolkas nya DNA - analyser som att neolitiska människoben 

kopplade till trattbägarkulturen visar genetiska drag kopplade till Sardinien och genom detta 

tolkas det som att jordbruksideologin kan ha kommit till Norden via migration (Skoglund 

2013:42f). Problem som uppstår när sådana teorier börjar komma i rörelse är att 

hermeneutiska resonemang tar ett steg tillbaka när tilliten till naturvetenskapliga 

sammanställningar blir övervägande. För att få en bättre förståelse av Vråkulturens 

framträdande på Södertörn bör man ta tolkningarna av de naturvetenskapliga metoderna 

med en nypa salt och inte försöka skilja för mycket på senmesolitikum och tidigneolitikum 



4 
 

utan istället sträva efter att hitta likheter och mönster i materiell kultur för att tolka möjliga 

kontinuitetsmönster inom samma geografiska område. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att förstå relationen mellan senmesolitiska och tidigneolitiska lokaler 

på Södertörn för att tolka Vråkulturens uppkomst.  

 

1.4 Frågeställningar 
 

För att komma fram till relevanta tolkningar för att förstå relationen mellan senmesolitikum 

och tidigneolitikum bör dessa frågor granskas. 

• Var etablerar sig Vråkulturen? Nya platser eller samma som sen mesolitisk kultur? 

• Finns det likheter i den materiella kulturen gällande Vråkulturen och sen mesolitisk 

kultur? 

• Vilka olikheter/likheter har Vråkulturen i relation till trattbägarkulturen i sydväst? 

• Vilka olikheter/likheter har Vråkulturen i relation till den kamkeramiska kulturen i 

nordost? 

 

1.5 Teoretiska reflektioner 
 

I syfte att förstå en kontinuitet mellan senmesolitiska och tidigneolitiska lokaler inom östra 

Mellansverige är det viktigt att granska ämnet genom en holistisk syn så att slutsatsen kan 

uppfattas som relevant. Yxplatser samt keramikplatser kan tolkas som kollektiva platser där 

rituella aktiviteter genomförts. Problematiken som kvarstår är att rituella aktiviteter 

uppfattas som svårtolkade ämnesområden, men jag anser fortfarande att det inom 

arkeologin bör vara relevant att använda symboliskt tänkande i kontext till materialen som 

representerar forntida platser. Den symboliska teorin kan ge oss svar på vissa aspekter men 

samtidigt kan den inte svara på hela problemet. För att komma närmare svårtolkade 

problem anses det rimligt att komma i andra tankebanor genom att använda både ritualteori 

samt landskapsperspektiv för att binda samman flera förståelser som bör resultera i en 

konkretare slutsats. Samtidigt kan det vara enkelt att koppla svårtolkade problem till just de 

rituella aspekterna eftersom den typen av tolkningar har ett stort utbud av antaganden som 

skulle kunna anpassas till ett arkeologiskt problem.  

Johanna Brück tar upp en intressant diskussion angående vad som egentligen skall 

karaktäriseras som ritual när man tolkar ett arkeologiskt material. Huvudpoängen med 

hennes argument är att ritualitet skall delas in i en egen kategori som inte bör användas i alla 

arkeologiska kontexter. Denna typ av iakttagelse har anammats från antropologin (Brück 
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1999:314) och det blir problematiskt när arkeologen kan tolka fritt och genom sin tolkning ge 

en slutsats som anses logisk för den moderna världen men samtidigt missa poängen av 

reflektionen kring hur forntidens logik och tankar kan har sett ut för stenåldersmänniskan 

(Brück 1999:336f). Trots att stenåldersmänniskorna i östra Mellansverige troligtvis besatt en 

annan världsuppfattning än den moderna människan har jag valt att lägga en del fokus på de 

rituella tolkningarna eftersom den materiella kulturens kontexter inte till fullo indikerar att 

de använts på funktionella eller ekonomiska vis. Men för att hålla mig till ett 

helhetsperspektiv kommer inte alla tolkningar användas genom rituella aspekter på 

yxplatser och keramikplatser. Istället har jag valt att mixa ihop funktionella, fenomenologiska 

aspekter med de rituella eftersom symboliska aspekter bara kan resultera i en del utav hela 

förståelsen.  

De fenomenologiska aspekterna i relation till ett material anser jag är en väldigt viktig teori 

eftersom fokus riktas till människan som en tänkande varelse som utför sina vardagliga 

aktiviteter genom vad man observerar och uppfattar. Tony Axelsson beskriver i sin 

avhandling att landskap skall tolkas i fenomenologiska perspektiv i syfte att förstå 

människors upplevelser men också att göra ämnet mer intressant (Axelsson 2010:267). Han 

menar att genom fenomenologiska teorier kan människan genom sin perceptionsförmåga ta 

in information om platsen man levt på och därmed öka förståelsen av landskapet man lever i 

men också hur man skall ta till sig världen (Axelsson 2010:273f). 

För att förstå de märkliga kontexterna hos yxplatser och keramikplatser gällande exempelvis 

brännandet och deponerandet av stenyxor i gropar i kontext med ben, säd och keramik är 

det uppenbart att se kontexten som någon form av aktivitet eftersom människor har lagt 

föremålen medvetet i groparna i ett troligt rituellt syfte eftersom flertalet grönstensyxor 

visar på icke naturlig fragmentering. De måste ha med avsikt förstörts (Larsson & Broström 

2011:183). Andra grönstensyxor uppvisar raka motsatsen genom deras oanvända och intakta 

tillstånd. Yxorna har i detta fall med stor sannolikhet inte använts i ekonomiskt syfte utan 

här talas det istället om stenyxor som symboliska (Larsson & Broström 2011:187). Andra 

tolkningar kan kopplas till de animistiska synsätten, de animistiska tolkningarna skulle kunna 

belysa stenyxor via en andlig nivå. Eftersom yxplatser/keramikplatser tolkas vara 

tillverkningsplatser, begravningsplatser och rituella platser blir kontexten väldigt svårgripbar. 

Genom att använda de förekommande stenyxorna kan de binda samman förståelsen om 

varje lokal eftersom yxorna är de mest förekommande materialen i olika typer av kontexter. 

Om man tänker sig att stenyxor tillägnas en identitet kan detta förstås i exempelvis 

begravningsammanhang då avsiktlig fragmenteringen av stenyxor kan innebära att stenyxor i 

rit/begravningsammanhang avindividualiseras. Genom individbegreppet kan man föreställa 

sig att andar kan leva i föremål (i detta fall stenyxor), då borde den typen av hemsökta 

föremål anses ytterst speciella och förmodligen har hanteringen av föremålen tillägnats en 

viss varsamhet. 

1.6 Metodik och analys 

För att förstå Vråkulturens uppkomst på Södertörn kan det vara bra att granska de 

tidigneolitiska yxplatserna som finns utspridda inom östra Mellansverige på platser som 

exempelvis Stensborg och Brokvarn (Carlsson 2015:43). I Stensborg har det exempelvis 
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hittats rikliga fynd av fragmenterade stenyxor och flintyxor (Larsson & Broström 2011:183). 

Carlsson tolkar dessa platser som yxtillverkningsplatser. Fyndmaterialen består av stenyxor, 

halvfärdiga stenyxor, råämnen och även mal/slipstenar och stenfragment förekommer 

(Carlsson 2015:42). Dessa material har på platsen blivit eldade och deponerade i gropar 

tillsammans med andra material som keramik, säd och ben (Carlsson 2015:42). För att få en 

större uppfattning om yxplatser bör en jämförelse med de senmesolitiska lokalerna 

undersökas som exempelvis Sjövreten. 

En kronologisk analys mellan dessa lokaler kan då ses som nödvändig för att hitta 

kontinuitetsmönster mellan senmesolitikum och tidigneolitikum i avsikt att människor kan 

ha levt inom samma geografiska område. Istället för att se trattbägarmänniskor genom DNA-

analyser kan en teori vara att försöka tyda neolitiseringens uppkomst via lokala initiativ i 

syfte att belysa och förstå kulturen i östra Mellansverige som en mer betydelsefull kultur 

med sina egna idéer och tankesätt. DNA - analyser kan skapa komplikationer då tilliten till 

kvantitativa analyser vilseleder arkeologin i spår där det postprocessuella förhållningssättet 

får mindre inflytande vilket för oss tillbaka till tidigare paradigm som idag borde vara mindre 

inflytelserika inom forskningen. 

Senmesolitiska lokaler liksom tidigneolitiska lokaler var en gång belägna vid den dåtida 

strandlinjen fast på olika höjdnivåer i landskapet. I östra Mellansverige kan man utgå ifrån 

att ju högre upp en lokal befinner sig desto äldre bör den vara (Pettersson & Wikell 2013:74). 

Detta kan förklaras genom landhöjningen som med stor sannolikhet påverkar människors val 

av lokalers placeringar (Werthwein 2002:10). Med tanke på det kontinuerligt förändrade 

landskapet i östra Mellansverige är det nödvändigt att med hjälp utav kartmaterial använda 

topografiska analyser av landskapet över olika tidsperioder för att se och tolka lokalers 

utbredning (Werthwein 2002:8). För att då förstå lokalers placeringar så bör man hitta både 

senmesolitiska såsom tidigneolitiska lokaler i anslutning till varandra. I uppsatsen kommer 

ett urval av platser att undersökas och sedan jämföras med närliggande lokaler för att se om 

en kontinuitet mellan perioderna finns. Bland annat kommer platsen Stensborg att 

undersökas i samband med den troligt senmesolitiska delen av platsen. Topografiskt sett så 

befinner sig denna del högst upp på den sluttande platsen vilket skulle kunna stödja 

tolkningarna av strandlinjekronologin (Larsson & Broström 2011:190). 

Sjövreten, som är en närliggande lokal till Stensborg har tolkats som senmesolitisk genom 

strandlinjedateringar (Welinder 1977:15). En relation mellan de två lokalerna är fullt möjlig 

då platsen innehåller stenfragment/yxor där även vissa har utsatts för eldning. Även gropar 

med brända ben och födoämnen som hasselnötskal förekommer (Welinder 1977:24f). 

Strandlinjeanalyser skulle kunna bidra med möjligheter att kunna tolka relationer mellan 

lokaler under samma tid vilket bidrar till nya frågeställningar om hur platserna kan ha 

fungerat. Syftet med strandlinjeanalyser resulterar i att man får en stabilare grund att stå på 

eftersom man har de relativa dateringarna satta, men det ger egentligen inget direkt svar på 

hur man skulle kunna förklara Vråkulturens uppkomst utan andra metoder som exempelvis 

komparativa och typologiska analyser får stå för den delen. 
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Alexander Gill har diskuterat kring mesolitiska lokaler runt om i östra Mellansverige såsom 

Eklundshov och Jordbro och att dessa platser med flera i allmänhet tolkas som boplatser. 

Detta anser han borde ses över då de också kan likna begravningsplatser med tanke på 

avsaknaden av tydliga huslämningar och härdar. Platserna anses likna mer 

yxtillverkningsplatser där mycket av fyndmaterialen är allt från hela stenyxor till fragment 

samt där gropar finns (Gill 2003:38f) som skulle kunna relateras till tidigneolitiska lokaler. För 

att gå vidare med problemet bör en materialanalys av fyndföremål sammanställas för att få 

en översiktsbild över lokalerna och 

därifrån genom materialens uppsättning 

tolka deras betydelser. Problem som 

finns i åtanke är att vissa lokaler är 

delundersökta som exempelvis Stensborg 

där ena delen ligger under en golfbana 

(Larsson & Broström 2011:192). Därför 

bör för vissa lokaler beaktas att nya 

material kan bli funna i framtiden vilket 

ger nya resultat genom nya arkeologiska 

utgrävningar. 

Material från stenfragment till hela 

stenyxor från mesolitiska lokaler kommer 

att sammanställas mot varandra för att 

därefter kunna se olikheter och likheter i 

fynduppsättning, detsamma gäller för 

trattbägarlokalerna. Intressant skulle vara 

att se olika resultat i syfte att veta vilka 

platser som innehåller mest respektive 

minst fyndmaterial. Utifrån olika 

uppsättningar av fynd på lokaler kan man 

möjligen tolka vissa platser som mer 

betydelsefulla, eller inte. I vilket fall kan 

man förstå att platser blivit besökta flera 

gånger om vilket ger oss en bild av 

platsernas symbolik att man återkommit 

och utfört aktiviteter.  

 

2. Lokaler på Södertörn 

2.1 Eklundshov  
 

En av de äldre yxplatserna på Södertörn är Eklundshov (se Fig 1) som anses vara från 

mellanmesolitikum och framåt. Främsta materialen på platsen är avslag från grönsten med 

förekommande mejslar med slipade eggar samt halvfabrikatsyxor. Platsen har genom sin 

Fig. 1: En översiktsbild över nordvästra Södertörn och några 

exempel av lokaler med havsnivån 35möh 1. Häggsta, 2. 

Eklundshov, 3. Malmtorp, 4. Korsnäs, 5. Stensborg, 6. Smällan, 

7/8. Nolinge (Kihlstedt 1997:120).  
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materiella kultur tolkats som en möjlig yxtillverkningsplats. Grönstensyxor har genom 

tiderna kategoriserats utifrån dess nackform, men problematiken angående särskiljningen av 

grönstensyxor gällande mesolitikum och neolitikum är svårtolkad. Christina Lindgren menar 

att de första yxtyperna som introducerades i östra Mellansverige var lihultsyxorna som 

härstammar från lihultskulturen på Västkusten. Dessa skall sedan ha försvunnit under senare 

tid och övergått till trindyxtyperna som i östra Mellansverige är de kända grönstensyxorna 

man hittar på platserna inom mellan/senmesolitikum och in i tidigneolitikum. Ett trettiotal 

av de funna yxorna visar på att endast vara slipade vid eggen vilket skiljer sig från andra 

lokaler som exempelvis Jordbro där yxorna oftast är helslipade. Eftersom Eklundshov är en 

av de äldre lokalerna i östra Mellansverige finns typologiska resonemang kring yxornas 

tidspann. Gunnar Ekholm gjorde redan år 1915 en typologi på trindyxor då han konstaterade 

att de eggslipade är äldre än de helslipade på grund utav att de äldsta 

strandlinjedateringarna på lokaler med eggslipning visade sig vara äldre än motsvarande för 

helslipade (Lindgren & Nordqvist 1997:59ff).  

Det verkar som att yxtillverkning inte har skett på alla platser inom lokalen utan bara på vissa 

utvalda ställen, inga grönstensyxor visar tecken på deponering vilket leder tolkningarna till 

att rituella företeelser inte förekom på lokalen (Lindgren & Nordqvist 1997:62f). Samtidigt är 

det svårt att tolka lokalens betydelse, lokalen härrör till största del från mesolitikum men 

fynden på platsen indikerar olika tidsperioder genom exempelvis fynd av trattbägarkeramik, 

flintavslag samt brända ben. Kihlstedt tolkar inte lokalen som en fast boplats utan vill istället 

se lokalen som ett uppehållsställe eller en möteplats för kortvarig vistelse (Kihlstedt 

1997:119). Så bör vara fallet, i alla fall under tidigneolitikum eftersom att tidigneolitiska 

strandlinjekartor (se Fig 1) visar på att Eklundshov var belägen alldeles för långt inåt land för 

att fungera som en boplats. Genom granskningar av stenålderslokaler i östra Mellansverige 

förekommer de vanligtvis vid strandlägen (Åkerlund & Nordqvist 1997:75). Men eftersom 

lokalen inte är belägen vid någon strand under tidigneolitikum kan lokalen uppfattas 

mesolitisk fast man har med med avsikt valt att återvända till platsen av vissa anledningar 

(Lindgren & Nordqvist 1997:62f).  

Utifrån landskapet har man hittat en lokal (raä 491) söder om Eklundshov vars strandlägen 

är belägen mellan 40 - 45möh med fynd av exempelvis grönstenyxa och grönstensavslag. Det 

visade sig också att 4 lokaler låg anslutna till raä 491 och två av dessa lokalerna (raä 516, raä 

517) var belägna 51 – 53möh där fynd av exempelvis slipad grönstenyxa påträffats (Ahlbeck 

& Isaksson 2007:7f). 

Utifrån lokalernas nära anslutningar till varandra på olika strandnivåer kan ett troligtvis 

förflyttningsmönster tolkas. Detta kan förstås genom lokalernas relation till stranden, som 

ansetts viktig under stenåldern. Tolkningsvis borde människor i området förflyttat sig vidare 

från Eklundshov till andra strandlägen. Trots att Eklundshov hamnade längre ifrån stranden 

visar den på fortsatt bruk, möjligen som en alternativ yxtillverkningsplats till närliggande 

lokaler. Eftersom senmesolitiska och tidigneolitiska fynd närvarar på den äldre 

Eklundshovplatsen skapas ett intryck av att människor med avsikt valt att anknyta till 
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förflutna platser och dess aktiviteter. Att 

upprepade gånger återvända till en plats skapar 

en kulturell tradition som stärker relationen 

mellan människor i tid och rum.  

2.2 Sjövreten  
 

Sjövreten (raä Grödinge 526:1) påträffades år 

1969 genom täktverksamhet. Detta resulterade i 

att arkeologiska undersökningar genomfördes 

på platsen åren 1971 till 1974 genom 

fosfatkarteringar (Andersson 2016:8), lokalen 

undersöktes fortsättningsvis med flera olika 

analysmetoder som exempelvis C - 14 

dateringar på gropar, topografiska 

undersökningar på landskapet liksom 

typologiska analyser av stenmaterial (Welinder 

1977:9f). Sjövreten är belägen väster om 

Stensborg på en stenig backe och har fynd av 

främst olika stenmaterial. Genom 

utgrävningarna år 1971/74 med Stig Welinder i 

spetsen grävdes en yta på 85m², endast 1m² 

visade sig vara fri från stenfragment (Welinder 

1977:21). Fyndmaterialen på platsen består till 

största del av avslagen kvarts men med inslag av 

grönsten, flintavslag, porfyr och sandsten (se Fig 

3) (Andersson 2016:8).  

År 2015 utfördes arkeologiska utgrävningar strax 

N NO om Sjövretenplatsen (se Fig 5) (raä 

Grödinge 382:1) då fynd av kvartsavslag och 

skärviga och skörbrända stenar hittades. I en 

kontext med en tidigare utredning genom 

Riksantikvarieämbetet 1991 hittades även spår 

av anläggningar, detta ledde fram till tolkningar 

om en stenåldersboplats. Oturligt nog begränsas 

kunskapen om platsen på grund av att den 

utsatts för täktverksamhet. Intressant att nämna 

är ett diabasbrott (raä Grödinge 588:1) i 

anslutning till Grödinge 382:1. Viktigt att påpeka 

är att brottet anses felplacerat på FMIS karta då 

det istället befinner sig 25m strax SV om Grödinge 

382:1. Det har daterats till mesolitikum och vid brottet 

hittades diabasmaterial från splitter till större bitar med 

Fig. 3: Fyndmaterial funna på Grödinge 526:1 av 

Stig Welinder och två senare undersökningar av 

andra utredningar mellan åren 1970 – 1984. 

Platsens högsta punkt är belägen 45 – 50möh och 

flest fynd hittades på en uppodlad platå 35 – 

40möh (Broström 2017:2f). 

 

Fig. 2: Lokaliseringen av Grödinge 526:1 på Sjövreten 

(FMIS). Bilden är modifierad av författaren. 
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inslag av skärvsten och ett plattformsavslag av grönsten. Platsen kan både 

ha använts som materialutvinning och bearbetningsplats med hänsyn till 

fyndmaterialen (Andersson 2016:10ff).  

 

Under år 2016 gjordes en arkeologisk undersökning av Stiftelsen Kulturmiljövård i syfte att 

avgränsa Sjövreten för att se hur utbredd platsen är inom det planerade 

exploateringsområde (Kennebjörk 2016:6f). Området som grävdes ligger i anslutning till 

Sjövreten Grödinge 526:1 och kallas Objekt 8 (se Fig 5). Tydligen är inte alla Welinders 

grävschakt år 1971/72 registrerade i FMIS, Sjövreten är då betydligt mer utbredd än vad som 

visas på FMIS karta. I kontext med Objekt 8 så kan man genom fyndmaterialens likheter 

tolka att Objekt 8 är en ytterligare del av Sjövreten (Kennebjörk 2016:11).  

I vilket fall har Sjövreten samt andra lokaler vid Malmsjön brukats under mycket lång tid. 

Norr om Malmsjön förekommer flera mesolitiska lokaler som Grödinge 382:1 samt objekt 7 

för att nämna några. De nordliga lokalerna är belägna på högre höjder än Grödinge 526 (se 

Fig 5) (Kennebjörk 2016:7). Tack vare de arkeologiska avgränsningsundersökningarna kan 

man förstå att en kontinuitet med stor sannolikhet skett inom området genom att 

människor då följt stranden. Detta kan stödja tolkningarna av att Sjövreten bestod utav flera 

bosättningsfaser under mesolitikum och senmesolitikum. Eftersom Sjövreten saknar 

tidigneolitiska fynd som exempelvis trattbägarkeramik kan en trolig övergivning av platsen 

Fig. 4: Grönstensyxor funna på 

Sjövreten år 1972 (Broström 

2017:6). Intressant nog är flera av 

yxorna på platsen intakta, detta 

fenomen måste ge materialen en 

alldeles speciell betydelse 

symboliskt sett. Bilderna är 

modifierade av författaren. 

 

 

Fig. 5: Till vänster utbredningen av 

lokalen vid Sjövreten. Ursprungliga 

lokalen syns inom den sydliga röda 

markeringen. Objekt 1991 och 2015 

utgör nya utbredningen på lokalen 

(Kennebjörk 2016:5). Objekt 8 är 

markerad höger om raä 526.Bilden 

är modifierad av författaren. 
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skett under tidigneolitikum. En möjlig förflyttning ca 800m NO till den tidigneolitiska lokalen 

på Stensborg kan anses vara en rimlig förflyttningsplats. Genom tolkningen kan man binda 

samman platserna och deras relation stärks eftersom lokalerna blir resultatet av samma folk.  

2.3 Malmtorp 
 

Lokalen raä Grödinge 536:1 

upptäcktes 1948 och undersöktes 

senare 1952 av Alf Nordström genom 

provgropar. Sedan dess har platsen 

varit delundersökt i samband med 

byggnadsprojekt. Platsen tolkas som 

en senmesolitisk/tidigneolitisk boplats 

med anledning till rikliga fynd av 

gropar/ härdar. Undersökningar via C - 

14 dateringar från sotiga kulturlager 

indikerar på en senmesolitisk plats. 

Det finns dock vissa undantag då 

keramik hittats på platsen vilket kan 

komplicera dateringen. Platsen 

befinner sig på en sluttning S SV där 

stora mängder kvartsavslag, närmare 

ca 10 000, hittats. Ytbesiktningar 

resulterade i att man även hittade 

stenyxor, stenfragment och slipstenar 

inom lokalen (Pettersson & Wikell 

2013:6ff). 

Lokalen raä 536 kan tolkas som en yxtillverkningsplats då fynd av exempelvis yxfragment, 

grönstensyxor och slipstenar hittades av Broström under 1970/80 – talet (Broström 2017, 

FMIS). Även tillvaratagna fynd på Historiska museets samlingar är framförallt kvartsavslag 

samt 5 fragment av keramik där två stycken uppvisade snörornering, pinnavtryck samt 

groporneringar (SHM). Eftersom keramiken visar blandade mönster av snörornering samt 

gropornering kan keramiken vanligen uppfattas som keramik av Vrå - typ (Kihlstedt 1997).  

År 2013 undersöktes Malmtorpplatsen genom bolaget Arkeologhuset med Mattias 

Pettersson och Roger Wikell i syfte att begränsa utbredningen på stenåldersplatsen raä 536 

samt se om det förekom fler oupptäckta fornlämningar som ansluter till platsen (Pettersson 

& Wikell 2013:4). Under utgrävningen upptogs ett nytt undersökningsområde av 59 schackt 

NO om Grödinge 536 och runt fornlämningen Grödinge 420:1 som är en kolbotten (se Fig 6 

& 7). Resultatet visade att spår av anläggningar hittades men ju längre NO uppför branten 

man kom desto glesare blev fynduppsättningen, fynd i den riktningen var skörbränd sten och 

enstaka kvartsavslag (Pettersson & Wikell 2013:13).  

Fig. 6: Lokalerna raä Grödinge 536 och 420 i landskapet norr om 

Vårsta. Även lokalerna på Sjövreten och Stensborg är i nära 

anslutning (Pettersson & Wikell 2013:5). Kartan är modifierad av 

författaren. 
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År 2015 upptogs 

undersökningen igen och 

grävningen resulterade i 

en ny anläggning med 

kvarts NO om raä 536 som 

genom dess högre belägna 

strandlinje ansågs tillhöra 

mesolitikum. Enligt 

strandlinjeundersökningar 

låg anläggningen vid en 

forntida strand vilket 

tolkades som en boplats 

(Pettersson & Wikell 

2015:9).  

Det märks tydligt genom 

fynd att kontinuerliga 

boplatsförflyttningar har 

skett i området. Ju högre 

upp längs sluttningen man 

kommer desto mer övergripande blir de 

mesolitiska elementen. Det märks att 

människorna följt stranden eftersom 

fynduppsättningen förändras i mer 

senmesolitiska/tidigneolitiska element ju 

längre ner för sluttningen man kommer. Malmtorpplatsen uppvisar fynd från flera olika 

tidsperioder men just raä 536 uppvisar mest på senmesolitikum med rikliga fynd av slagen 

kvarts (Pettersson & Wikell 2013:7f). Eftersom keramikfynd påträffats finns belägg för att 

platsen brukats under tidigneolitikum vilket möjliggör tolkningar av en tidigneolitisk Vrålokal. 

Från början kan människorna anses ha bosatt sig NO om raä 536 under mesolitikum och med 

tiden har de följt stranden nedåt. Med övergångsperioden till tidigneolitikum har det bildats 

en skyddad vik vilket skulle passa bra för en boplats/yxtillverkningsplats (se Fig 8). Även de 

förekommande terrasserna på sluttningen kan uppfattas som bra lokalplaceringar som 

anpassats efter strandlinjen. Efter tidigneolitikum bidrar dock landhöjningen till att en 

brantare sluttning till havet bildas vilket borde ha försvårat nya etableringar av 

strandbundna lokaler. Företeelsen borde ha resulterat i att man övergett lokalen och istället 

väljer människor att flytta till andra platser. Vid granskningar inom samma landskap finns 

flera stenålderslokaler belägna intill Malmsjön som exempelvis Stensborg och Smällan som 

vid denna tid kan anses vara rimliga att flytta till.   

2.4 Rudan 2:1 

I relation till en bergtäktsverksamhet som genomfördes år 2007 på fastigheten Rudan 2:1 

väster om Handen och Jordbro (se Fig 9) skulle fyra fornlämningar på lokalen undersökas 

(Ahlbeck & Isaksson 2007:6). Två utav fornlämningarna valdes att inte forsättas undersökas 

Fig. 7: Planområdet befinner sig på höjden över 40 möh som 

motsvarar övergången till tidigneolitikum (Pettersson & Wikell 

2013:8). Området anses väl anpassat för strandbundna lokaler, 

notera de naturliga terrasserna på sluttningen inom lokalen. 
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(raä 590:1 och raä 590:2) då inga spår utav 

anläggningar eller fynd hittades (Ahlbeck & Isaksson 

2007:22ff). Fornlämningen raä 264 bestod nästan 

uteslutande av kvartsavslag och inga anläggningar 

påträffades (Ahlbeck & Isaksson 2007:18ff). Rudan 

2:1 kan tolkningsvis uppfattas som en typisk 

mesolitisk kvartstillverkningsplats.  

Fornlämningen raä 263 undersöktes via 39 

provgropar och fyndmässigt visade det sig att platsen 

innehöll framför allt avslag från grönsten och kvarts 

samt sandsten och porfyr. Lokalen ligger i anslutning 

till ett par grönstensbrott där fynd av en 

grönstensyxa och halvfärdiga samt flertalet 

avslag/fragment påträffats (Ahlbeck & Isaksson 

2007:12f). Detta kan indikera på att platsen har 

fungerat som yxtillverkningsplats/stenbrytningsplats. 

Avsaknaden av keramikfynd bör också 

uppmärksammas vilket leder tolkningar till en 

mesolitisk/senmesolitisk lokal.  

Genom provgroparna kunde 

man tydligt se var 

grönstenskoncentrationen låg. 

Det var främst på två platser 

inom lokalen i anslutning till 

den sydliga grönstensådern där 

spår av verksamhet kunde visa 

sig. Norr om det sydliga brottet 

hittade Ahlbeck och Isaksson en 

trolig boplatsyta som definieras 

som en grop eller en härd (se 

Fig 9), provgrop nr 7 i lokalens 

centrum) (Ahlbeck & Isaksson 

2007:15).  

År 2011 upptogs 

undersökningar på lokalerna raä 

263 och 264 (Ahlbeck 2011). 

Raä 264 utgjorde samma 

kontext som tidigare 

undersökning och kommer 

därmed inte gås in på i detalj i 

detta kapitel.  

 

Fig. 8: Lokaliseringen av fastigheten Rudan 2:1 

(Ahlbeck & Isaksson 2007:6). Modifiering av bilden 

har gjorts av författaren. 

 

Fig. 9: Undersökningsområdet på lokalen raä 263 med 

alla provgropar inritade (Ahlbeck & Isaksson 2007:12). 
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För att få mer förståelse av lokalens grönstensbrott i relation till  landskapet utökades 

undersökningen på Raä 263 västerut samt österut (Ahlbeck 2011:9). På samtliga sidor 

förekom fynd av kvarts men de flesta fynden hittades på den västra sidan där förarbeten till 

grönstensyxor och en trolig anläggning hittades. Inom 

anläggningen anses en härd finnas innehållande skörbränd sten. 

Av grönstensmaterialen hittades endast en hel yxa som inte alls 

liknar den tidigare undersökningens grönstensyxa. Yxan anses 

mesolitisk genom dess rundade nacke men det mest 

karaktäristiska dragen är dess kloliknande profil. Yxan har fått 

benämningen Rudanyxan och det visade sig att två förarbeten av 

samma typ förekom på lokalen( se Fig 10) (Ahlbeck 2011:24ff).  

Genom att tyda de förarbetade materialen på lokalen verkar inga 

färdiga yxor framställas på denna plats (förutom ett par 

undantag). Argumentet stärks eftersom inga slipstenar eller spår 

av prickhuggning förekommer vilket är gällande för fullbordande 

av stenyxor. Tolkningsvis har lokalen fungerat som en 

stenbrytningsplats genom dess tillgängliga resurser och inte som 

en boplats. Stenåldersmänniskorna under senmesolitikum har 

troligen nyttjat platsen för att sedan fortsätta vidare till andra 

platser. Eftersom ingen tidigneolitisk närvaro förekommer blev 

platsen inte längre intressant mot övergångsperioden mot 

tidigneolitikum. Platsen var en gång placerad vid havet men skall under 

senare tid isolerats vilket kan tolkas svara på övergivningen av platsen 

(Ahlbeck 2011:33ff).  

2.5 Smällan 
 

Lokalen upptäcktes redan år 1935 

av Ivar Schnell och under senare år 

i samband med byggnationen av 

Grödingebanan genomfördes flera 

arkeologiska etapper mellan åren 

1985 – 1990. Lokalerna vid 

Smällan går under namnen 

Smällan 1 – 4 och dateras till olika 

perioder från 

senmesolitikum/tidigneolitikum 

och mellanneolitikum. Trots detta 

har flera av lokalerna sannolikt utnyttjats 

över en längre tid från senmesolitikum till 

mellanneolitikum. Detta kan uppfattas 

genom de relativa/absoluta dateringarna samt de tjocka kulturlagren (Heimdahl 2010:20f).  

Fig. 11: Undersökningarna som genomfördes inom området vid 

Smällan (Heimdahl 2010:21). Bilden är modifierad av författaren. 

 

 

Fig. 10: Fyndet av den 

speciella Rudanyxan hittad 

väster om raä 263 (Ahlbeck 

2011:29). 
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Fynden bestod utav större mängder flintmaterial i form av skrapor, 

kärnor och avslag samt att 60 bitar grönstensmaterial hittades.  Totalt 6 

av de 60 grönstensmaterialen var hela grönstensyxor varav 7 var 

halvfabrikat. Det konstaterades att Smällan 2 – 4 var mellanneolitiskt 

genom gropkeramiska fyndmaterial utöver de fynden som nämnts ovan. 

Trots närvarande mellanneolitiska element uppvisar Smällan 2 genom 

föremålsdateringar större aktivitet under tidigneolitikum (Heimdahl 

2010:21f). Under neolitikum var Smällan 2 lokaliserad invid en forntida vik 

(Åkerlund & Nordqvist 1997:80) och anses vara en strandbunden lokal i 

Södertörns skärgård som dateras till 4050 – 3700f. Kr. (Kihlstedt 

1997:116). På lokalen har en trolig anläggning hittats med en stenkrets ca 

4m i diameter (se Fig 12). Anläggningen tolkas vara en hyddkonstruktion 

innehållande gropar med slagen kvarts varav på utsidan av anläggningen 

hittades flertalet gropar med deponerad keramik och brända ben (Biwall 

& Kihlstedt 1997:286). Den tidigneolitiska keramiken är av troligen Vrå -

typ och det kan spåras genom fyndens tvärsnoddsorneringar (se Fig 13) 

(Kihlstedt 1997:116). Det märkliga med platsen är just dess 

strandbundenhet. Tolkningen av depositionerna kan resultera i en 

keramikplats, men i jämförelse med andra keramikplatser i östra 

Mellansverige är det vanligare att de förekommer en bit ifrån stranden 

(Biwall & Kihlstedt 1997:286). Genom den märkliga kontexten blir lokalen 

svårtolkad men samtidigt uppvisas ny potential till den materiella kulturen 

vilket intressant nog kan motivera framtida 

undersökningar.  

Förekommande stenmaterial på Smällan 2 utgörs av 

kvartsavslag samt flintavslag och tvärpilar av flinta. 

Lokalen kan genom fynduppsättningen tolkas som 

en tillverkningsplats på grund av koncentrationerna 

med avslag samt slipade flintfragment (Kihlstedt 

1997:117ff). Lokalen Smällan 2 borde uppfattas 

främst som tidigneolitisk eftersom den befinner sig 

på en strandlinje runt 35möh (Heimdahl 2010:21) 

och ligger i anslutning till den högre belägna lokalen 

Smällan 1 som tolkas vara platsen där de första 

människorna framträdde inom området. 

Smällan 1 är den lokalen som är äldst och tolkas 

som senmesolitisk/tidigneolitisk på höjden strax 

under 38,5möh. Intressant nog har man hittat en 

gropkeramikskärva inom området (Heimdahl 2010:20ff) 

vilket kan förstås av att ett kontinuerligt 

förflyttningsmönster skett inom området (Biwall & 

Kihlstedt 1997:292). Den gropkeramiska skärvan kan visa på att människor inte glömde äldre 

Fig. 12: Den tolkade 

hyddkonstruktionen 

på Smällan 2 (Biwall & 

Kihlstedt 1997:284). 

Bilden är modifierad 

av författaren. 

 

Fig. 13: Snoddstämplad keramik av Vrå -typ 

inom Smällan 2 lokalen (Kihlstedt 1997:116). 

Bilden är modifierad av författaren. 
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platser utan istället valdes platsen fortsättningsvis att brukas med avsikt att upprätthålla 

relationer till det förflutna (Hallgren 2008:112).   

2.6 Stensborg 
 

Stensborg (raä Grödinge 527:1) ligger idag 

på Botkyrka golfklubb. Den första 

provgrävningen tog fart tidigt 90-tal på den 

västra sidan av lokalen då den andra sidan 

ingick i en golfbana som förblev outforskad 

(Larsson & Broström 2011:192). Att i 

framtiden få möjligheter att utöka 

grävningsområdet är intresseväckande med 

tanke på de troliga dolda fornlämningar 

som kan bidra till ny information att bredda 

förståelsen om Stensborg och dess kultur.  

Under tidigneolitikum låg denna plats på en 

ås längst in i en vik med strandkanten längs 

sluttningen som formade ett näs (se Fig 

14). Längs åsen har det hittats rikliga fynd 

av fragmenterade stenyxor och flintyxor 

(Larsson & Broström 2011:183). De flesta 

fynden på platsen är stenyxor av framför 

allt fragmenterade grönstensyxor (Larsson & 

Broström 2011:185). Platsen har med stor 

sannolikhet brukats som en yxtillverkningsplats. 

Detta kan förstås genom fyndmaterialens 

fragmenterade tillstånd samt att man hittat ett 

närliggande stenbrott (Larsson & Broström 2011:197f) (raä 

588:1) ca 900m väster om Stensborglokalen norr om 

Sjövreten (se Fig 5) (Broström muntligt). Intressant är 

stenbrottets centrala läge i närheten till Malmtorp, 

Sjövreten och Stensborg som kan utgjort en av 

anledningarna till varför människor valt att etablera sig i 

området.  

Genom analyser av flertalet intakta yxeggar uppfattas inte 

stenyxorna relatera till funktionella ändamål, utan yxornas 

tillstånd kan i detta fall förstås genom en symbolisk kontext 

(Larsson & Broström 2011:187). Inom lokalen upptäcktes ett 

fält med flertalet lerövertäckta gropar som varierade i 

storlek från 0,5m till 3m innehållande brända förstörda 

föremål (se Fig 15). Fynden i groparna uppvisade 

fragmenterade grönstensyxor samt fragmenterade 

Fig. 15: En bild på Stensborgs 

deponeringsgropar innehållande 

fragmenterade grönstensyxor och brända 

fragmenterade flintyxor mixade med krossad 

keramik med brända ben överlagrade med lera 

(Larsson & Broström 2011:194). Bilden är 

modifierad av författaren. 

 

Fig. 14: Kartan visar lokalens geografiska läge under 

tidigneolitikum med strandlinjenivå 35möh (Larsson & 

Broström 2011:185). Kartan visar tydligt på att lokalen var 

placerad på ett forntida näs. Bilden är modifierad av 

författaren. 
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eldbehandlade flintyxor med krossad trattbägarkeramik och säd. Även brända ben av okänd 

typ förekom i vissa gropar (Larsson & Broström 2011:193). Lars Larsson menar på att 

flertalet flintyxor/fragment visar spår utav eldning och eldsprängning, eldning kan spåras 

genom flintans vita färg (Larsson & Broström 2011:187).  

Lokalen vid Stensborg anses ha fungerat som en samlingsplats där någon form av ritual 

genomförts. En viktig aspekt att tillägga är lokalens placering på det forntida näset inne i 

havsviken. Det verkar som att det geografiska läget spelat en viktig roll för människorna. I 

jämförelse med andra tidigneolitiska lokaler såsom Brokvarn visar de geografisk likhet just 

med placeringen på forntida näs omslutna av 

naturliga avgränsningar. Carlsson menar att dessa 

platser skulle kunna likna de kända 

sydskandinaviska sarupanläggningarna som 

karaktäriseras av rituellt hägnade platser där man 

offrat/deponerat i offerdiken (Carlsson 2015:42f). 

Genom att studera landskapet runt lokalen kan det 

anses möjligt eftersom lokalen befinner sig mellan 

två större åspartier som går norr och söder om 

lokalen. Därav bildar åsarna men också vattnet de 

naturliga avgränsningarna runt lokalen som bildar 

en liknande typ av sarupanläggningar som kan 

karaktärisera en symbolisk avgränsning (Larsson & 

Broström 2011:198).  

Tolkningsvis verkar det som att intakta föremål 

medvetet krossats och deponerats i olika gropar. 

Som tidigare beskrivits så talar kontexten emot en 

funktionalistisk eller ekonomisk teori. Larsson och 

Broström menar att akterna på lokalen kan ha 

syftat till att ge vidare föremålen till platsen fast i 

ett annat tillstånd (i detta fall fragmenterat) som 

skapar en form av transformationsprocess. Ett bra 

exempel på transformation är flintan som i kontakt 

med eld ändrar färg och om man inte är vaksam så 

sprängs den vilket enligt stenåldersmänniskor kan ha 

uppfattats som magiskt. Eftersom flinta med elden kan 

vara svårbehandlad tros vissa specialister ha 

genomfört denna typ av transformationsritual för att exempelvis forma om flintans färg 

(Larsson & Broström 2011:194). Efter en avslutad ritual har det givna transformerade 

materialet täckts över av lera för sedan ligga på platsen för tillfälligheten eller evigheten 

(Larsson & Broström 2011:198f).  

Lokalen vid Stensborg har främst använts under tidigneolitikum. Platsen har varit 

inflytelserik under denna tid eftersom man hittat fynd av skifferknivar/pilar på platsen. Detta 

betyder att Stensborg hade en viss relation till skifferkulturen i norra Skandinavien. 

Fig. 16: Detaljplan över lokalen vid Stensborg. 1. 

Områdesavgränsning, 2. Lokalens avgränsning, 3. 

Ytplockade fynd, 4. Fynd tillhörande grönstensyxor 

(Larsson & Broström 2011:186). I nedre höger hörn 

syns norrpilen Bilden är modifierad av författaren. 
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Skifferknivarna tolkas som främst importerade material eftersom förarbeten i allmänhet inte 

hittas på lokaler i östra Mellansverige (Hallgren 2008:236). 

De få fynden som indikerar på tidigare perioder är mesolitiska trindyxor som hittats 

placerade på den högsta delen av lokalen i riktningen NO (se Fig 16) (Larsson & Broström 

2011:189f). Detta visar på att människor besökt platsen innan den nådde sin storhetstid 

under tidigneolitikum. Men eftersom fyndmaterialen är få så finns inga belägg på att man 

vistats på platsen under längre tid så därför anses det i nuläget rimligt att människorna 

framträdde på platsen under tidigneolitikum. Hade man fått genomföra en grävning på 

golfbanan (platsens östra del) så finns alltid en möjlighet att upptäcka nya fynd som kan 

bidra till nya tolkningar av lokalens betydelse.  

3. Lokaler utanför Södertörn 
 

3.1 Mogetorp 
 

Platsen är belägen på en 

strandlinje mellan 44,8 till 

50möh (Florin 1958:59) och 

undersöktes under försommaren 

1936 av Sten Florin då keramik 

och yxfragment hittades (Florin 

1958:31). Stenmaterialen från 

Florins fyndkatalog 

representerar 216 stenmaterial 

varav 12 var hela och 

fragmenterade grönstensyxor. 

Det förekom även 6 fragment av 

mångkantsyxor av grönsten och 

5 fragment av flintyxor (se Fig 

18). Om flintyxorna var brända 

framgår dock inte av Florins 

fyndkatalog. Tolkningen av 

lokalen som möjlig yxtillverkningsplats visar sig 

med fyndmaterial som mejslar, slipstenar och 

stenavslag (Florin 1958:38f). En aspekt att 

uppmärksamma är fynden av flintspån, 

flintskrapor och flintkärnor som ofta kan försvåra 

dateringarna till en viss tidsperiod. I allmänhet är flintmaterialen väldigt fragmenterade 

vilket förblir en svårtolkad kontext (Kihlstedt 1997:117). Föremålen kan tolkas som 

tidigneolitiska eftersom fragmenten av flintyxor möjliggör aktiviteter för flintbearbetning.  

Fig. 17: Flygfoto över Mogetorplokalen och lokalen vid 

Dammstugan (Florin 1958:19). Avståndet mellan 

lokalerna är ca 550m. Bilden är modifierad av 

författaren. 
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Utifrån keramikfynd skulle man kunna anta att platsen är tidigneolitisk, detta kunde också 

spåras i upptäckten av en fyrsidig anläggning med en härd innehållande flera kilo keramik 

och lerklumpar. Florin anser att området var en keramiktillverkningsplats (Florin 1958:53f). I 

jämförande med den samtida lokalen vid Östra Vrå ter sig keramikdesignen olika mellan 

platserna. Karaktäriserande för Mogetorpkeramiken verkar vara dess rundbukiga form med 

flat botten och svagt svängda hals som vanligtvis är oornerad, endast få keramikkärl anses 

ornerade. Den ornerade keramiken är tryckt under mynningen med gropar och snördekor. 

Keramiken i Östra Vrå skiljer sig genom fler andelar ornerade kärl som uppvisar flera olika 

stämpelmetoder såsom snöre, tvärsnodd samt tandstämpel, fast kärlformen anses likna 

Mogetorpkeramiken (Kihlstedt 1997:113ff).  

Genom Florins upptäckt av förekommande stolphål samt av anläggningens 

stenpackningsgrund tolkade han lämningen som en stolpburen konstruktion likt en trolig 

husgrund (Florin 1958:52f). Men istället för att lyfta fram stenarna som byggnadsgrund kan 

istället stenarna tolkas som senare lagda på en redan övergiven byggnad. Denna teori kan 

kopplas till de kända långhögarna som bland annat hittats i Sydskandinavien. Likheterna 

mellan lämningarna visar sig genom stenpackningarna samt den stora koncentrationen av 

keramik som anses ha deponerats i rituellt syfte på anläggningen (Gill 2003:55f). Om det nu 

skulle vara att en långhög stod på platsen varför förekommer de inte på fler ställen i östra 

Mellansverige? Eller har man inte upptäckt dem än?  

Intressant är jämförelsen med lokalen på torpet Dammstugan som visar på likartade 

fyndmaterial med Mogetorplokalen genom tunnackiga och spetsnackiga grönstensyxor 

(Florin 1958:60). Framförallt förekommer trindyxor (Florin 1948:25f) som enligt typologin 

och anses härröra från mesolitisk tid (Florin 1948:29) samt att stranlinjedateringar visar på 

höjderna mellan 42,2 till 56möh. När dock strandlinjen började sjunka under 43m nivån blev 

platsen olämpligare för kustbundenhet. Det skall ha förklarat varför människor började 

lämna platsen (Florin 1948:160ff). Förekomsten av tunnackiga grönstensyxor på platsen 

dateras vanligtvis till tidigneolitikum i östra Mellansverige, så tolkningsvis kan lokalen ha 

Fig. 18: Från vänster till höger: Fragment av slipad flintyxa och ett eggfragment av en tunnackig 

flintyxa från tidigneolitikum (Florin 1958:38ff). Bildkälla (Florin 1958: Plansch XVI, Fig 5 - 6). Bilden 

är modifierad av författaren. 
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brukats under övergångsperioden till tidigneolitikum (Florin 1958:46), fast i betydligt lägre 

grad. Med stor sannolikhet blev Mogetorp den nya huvudplatsen och Dammstugan 

lämnades fast med undantag att den förmodligen 

fortsattes att återbesökas. Med tanke på Dammstugans 

större koncentrationer av senmesolitiska element som 

exempelvis trindyxor kan den utgjort huvudplatsen när 

människor framträdde i landskapsområdet.  

3.2 Brokvarn 

Stenåldersplatsen Brokvarn (raä Turinge 37:1) har varit 

uppmärksammad sedan 1922 genom Sune Lindqvist och 

Arvid Enqvist och i senare tider uppmärksammades den av 

Sten Florin. Platsen var lokaliserad vid en strandlinje mellan 

44 till 50möh vid en forntida havsvik omsluten av vatten 

från tre håll med lokalen i närheten till stranden (se Fig 20) 

(Florin 1958:117ff). Lokalen i havsviken var belägen på en 

ås som under tidigneolitikum bildade ett näs. Det är tydligt 

att denna typ av lokalplacering var medvetet genomtänkt i 

syfte att utföra någon form av aktivitet (Carlsson 

2015:42f). Som tidigare nämnts delar Brokvarn och 

Stensborg vissa drag med sarupanläggningar, som 

exempelvis platsens läge på ett näs samt deponeringar av 

föremål.  

Fyndföremål som karaktäriserar denna plats är stora 

koncentrationer av tunnackiga grönstensyxor. Det har 

även påträffats ett par fragment av mångkantsyxor (se 

Fig 21) som relateras till tidigneolitisk tid, inga spår av 

flintyxor har påträffats, endast flintavslag förekommer. 

Andra element är stora koncentrationer av ornerade 

keramikfragment som Florin menar uppvisar den typiska 

Vrå – keramiken genom dess ornamentik med 

snoddstämpel, gropstämpel, tandad stämpel och 

kamstämplar. Bland stenmaterialen är grönsten 

dominerande i olika tillstånd från halvfabrikat till hela 

och fragment i anslutning till slipstenar, malstenar och 

flintmaterial (Florin 1958:122ff).  

Platsen har en lång kontinuitet och det kan spåras genom 

de mesolitiskt daterade grönstensyxorna man funnit i en 

svallgruskappa strax norr om lokalen längs en av 

Turingeåsens kullar. Det finns inte tillräckliga belägg på 

att man skulle ha vistats under längre tid här under 

senmesolitikum. Under tidens gång så sker geografiska 

förändringar i landskapet då havet långsamt övergår i en 

Fig. 19: Flygfoto över Brokvarnlokalens 

lokalisering (Florin 1958:123) SÖ om Nykvarn. 

Bilden är modifierad av författaren. 

Fig. 20: Karta över Brokvarnlokalens fyndområde 

och höjdläge (Florin 1958:118). Bilden är 

modifierad av författaren. 
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insjö vid slutet på tidigneolitikum (Florin 1958:119f). Troligtvis 

var områdets placering mellan hav och sjö en intressant plats 

för dåtidens Vråkultur. I jämförelse med den tidigare nämnda 

lokalen vid Stensborg delar dessa intressant nog väldigt lika 

materiell kultur och placering i landskapet.  

Även fast lokaler delar likheter i materiell kultur verkar det 

ändå som att vissa olikheter syns i fyndmaterialen. 

Keramikorneringen skiljer sig något mellan lokalerna i östra 

Mellansverige. I varje enskild lokal (i detta fallet Brokvarn) 

visar äldre och nyare keramikorneringar likhet över hela 

keramikplatsernas brukningstid. Tolkningsvis kan orneringen 

tillägnas en viss identitet för just den keramikplatsen. 

Orneringen kan på keramikplatserna ha lärts ut i generationer 

som resulterat i att binda samman människor inom ett visst 

område för att stärka lokalens gruppidentitet. Genom att 

använda unika keramikorneringar tydliggör det platsen man härstammade ifrån (Gill 

2003:83f).  

 

3.3 Östra Vrå 
 

Platsen upptäcktes 1935 av Ivar Schnell och Sten 

Florin. Efter att platsen uppmärksammades 

genomfördes flera arkeologiska undersökningar 

av bland annat Stig Welinder som genom 

fosfatanalyser begränsades området till en yta 

av 225x150m. Här hittades flera tidigneolitiska 

fyndmaterial som keramik, grönstensyxor och 

flintavslag. Östra Vrå tillsammans med de 

tidigare nämnda lokalerna Mogetorp samt 

Brokvarn ansågs enligt Sten Florin vara en tidig 

åkerbrukarkultur i östra Mellansverige som fick 

benämningen Vråkulturen. Under 

tidigneolitikum befinner sig Östra Vrå på höjden 

mellan 35 – 40möh och enligt havsnivåkartor låg 

lokalen på en åsslänt i NO – SV riktning i 

närheten av stranden som keramikplatser 

vanligtvis brukar göra. Lokalen kan tolkas som en 

jordbrukslokal med fynd av sädeskornavtryck i 

keramik samt fynd av tamdjursben. Utifrån lokalens 

belägenhet befinner sig Östra Vrå i en central position 

i det tidigneolitiska landskapet och det märks att 

platsen varit populär eftersom nästan samtliga fynd 

Fig. 21: Nackfragment av en 

grönstensyxa av mångkantstyp som 

påträffades inom Brokvarnlokalen 

(Florin 1958:128). Bildkälla (Florin 

1958: Plansch XXIV). 

Fig. 22: Arkeologiska undersökningar som 

skett inom Östra Vrålokalen (Kihlstedt 

2006:37). Bilden är modifierad av författaren. 
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och anläggningar kan dateras till tidigneolitikum (Kihlstedt 2006:5f). Det finns potential att 

människor kom till Östra Vrå innan de tidigneolitiska anläggningarna byggdes. Detta kan 

förstås genom omfattande fynd av slagen kvarts som slagits genom bipolär metod funna på 

lokalens boplatsdel. Genom en sammanställning av flera lokaler i östra 

Mellansverige visar bipolär metod på att framförallt tillhöra mesolitikum 

och som sedan under senmesolitikum övergår till plattformstekniken 

(Kihlstedt 2006:16). Möjligheten för tidigare vistelser i Östra Vrå under 

mesolitikum skulle troligtvis ske längre upp för åsen.  

I relation till planerad markkabeldragning som skulle gå igenom Östra 

Vrålokalen genomfördes en arkeologisk undersökning år 1993-1994 i syfte 

att registrera fyndmaterial samt få en större förståelse av platsen (Kihlstedt 

2006:4). Fynd som hittades var främst keramik med inslag av flinta och 

grönsten. Stenmaterialen tolkas till största del vara avfall från möjligen 

yxtillverkning då man hittat fynd av fragmenterade grönstenyxor på 

platsen. Anläggningar på platsen indikerar på nedgrävningar samt två 

stenkonstruktioner på lokalens östra sida. Stenkonstruktionerna har 

tidigare undersökts fast det är fortfarande oklart vad deras 

användningsområde syftade till, tolkningsvis uppfattas de som någon 

form av gravkonstruktion. Sammantaget kunde lämningarna på platsen 

relateras till tidigneolitikum (Kihlstedt 2006:9).  

År 2006 beslutades en ny undersökning genomföras i syfte att bygga vidare på den tidigare 

undersökningen (Kihlstedt 2006:10) Även då påträffades större mängder med keramik, några 

bitar innehöll växtintryck och en del var ornerade likt trattbägarkeramik. Orneringen är 

genomförd med flera olika stämpelmetoder. Utav förekommande stenmaterial är grönsten 

dominant, andra förekommande stenföremål är flinta och kvarts. Dessa tre stenarter 

förekommer i avslag från redskapstillverkning. Grönsten förekommer i både råmaterial 

såsom hela yxor till halvfabrikat vilket för vidare tolkningarna mot en yxtillverkningsplats . En 

tredjedel av flintmaterialen visar spår av eldbehandling vilket påminner om andra lokaler i 

östra Mellansverige som Stensborg 

(Kihlstedt 2006:15ff). Genom Florins 

undersökningar påträffades intressant 

nog ett grönstensfragment av 

mångkantstyp (se Fig 23) (Florin 

1958:89). Det verkar inte som att 

gropkeramik förekommer på platsen, 

tolkningsvis har ingen kontinuitet skett 

på platsen efter tidigneolitikum men att 

man istället under senare tid haft 

intresse att återkomma till platsen 

eftersom att stridsyxekeramik är 

närvarande (Kihlstedt 2006:13ff). 

Genom denna företeelse kan det visa på 

att platser inte glömts och att betydelsen av 

Fig. 23: Grönstensfragment från 

yxa av mångkantstyp hittad på 

lokalen i Östra Vrå (Florin 

1958:38f). Bildkälla (Florin 1958: 

Plansch XVII, Fig 4). 

 

Fig. 24: Bild på de två stenkonstruktionerna på Östra 

Vrålokalen (Kihlstedt 2006:47). Den andra syns till vänster 

bakom den främre. Bilden är modifierad av författaren. 
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förflutna platser inte behöver vara beroende utav en viss kulturideologi utan det skulle 

snarare handla om en individuell symbolik som ansågs viktig att upprätthålla på platsen där 

människorna levt i flera generationer.  

Slutligen skall de två stenkonstruktionerna nämnas och de tolkas generellt vara gravar(se fig 

24). De är placerade ca 5m intill varandra och de båda innehåller varsin nedgrävning fylld 

med stenpackning. I botten av stenpackningarna hittades fynd av brända och obrända ben 

av mindre barn tillsammans med fynd av exempelvis sädeskorn, keramik och grönsten. Ett 

fynd utgjordes av troligen sönderslagen grönstensyxa som placerats i olika delar i en av 

gravarna (Kihlstedt 2006:22). Yxor i kontext till gravsammanhang pekar på dess olika 

användningsområden och ämnet förblir svårtolkat men samtidigt öppnas dess potential för 

hur de alternativt kan användas. Frågan är vad som egentligen skall karaktäriseras som en 

grav? Deponeringarna verkar ske på keramikplatser och det anses nödvändigt att fortsätta 

undersöka dessa platser. 

3.4 Fågelbacken 
 

Fågelbacken är lokaliserad i Västmanland. De äldsta spåren av mänskliga aktiviteter på 

platsen är fynd av senmesolitiska boplatser på en forntida större ö utmed en udde. Detta 

skulle mot tidigneolitikum förändras då de tidigneolitiska boplatsfynden endast ter sig som 

enkla hyddor som troligtvis bara använts under en kort period på platsen. Istället verkar det 

som om gravanläggningar byggs på platsen och boplatserna uppfattas ha flyttats mer inåt 

land. De enkla bosättningarna kan tolkas som en företeelse av kollektiv sammankomst när 

gravritualer genomförts. Om man nu valde att flytta inåt land, varför återkom man då till ön? 

Detta kan troligtvis kopplas till betydelsen av det förflutna. Att kontinuerligt återkomma till 

ön och begrava individer där tidigare generationer levt stärker banden till det förflutna och 

det kan anses viktigt för att upprätthålla relationen till de döda (Hallgren 2008:111f). Likt 

andra tidigneolitiska lokaler i östra Mellansverige består Fågelbackens lokaler av 

deponeringsgropar med deponerade brända ben. Det som utmärker Fågelbacken och 

exempelvis Östra Vrå är deponeringsfynden av brända människoben (Gill 2003:47) 

tillsammans med trattbägarkeramik (Hallgren 2008:104). Genom osteologiska analyser utgör 

människobenen minst 22 - 24 olika individer som är utspridda runtom i lokalerna i olika 

gropar och kulturlager. Resultatet av andelen djurben är ytterst få, endast 5% medan 

återstående är människoben. Kontexten är märklig då människobenen verkar vara utspridda 

men också mixade med andra individer i samma gropar. Tydligen är endast ett urval av 

individerna deponerade i groparna (Gill 2003:100ff). Brandgravarna hittas på flera 

anläggningar med stolphål och eftersom fynden består av flera individer syftade troligen 

begravningarna till en kollektiv ideologi. Genom granskningar av den materiella kulturen 

verkar det som om människor blivit sekundärbegravda eftersom inga indikationer på 

kremeringsbål är närvarande. Detta kan tyda på att de kremerats på annan plats och senare 

förts till Fågelbacken för att avsluta ritualen eller begravningsceremonin. Så varför var det 

viktigt att utföra aktiviteterna på Fågelbacken? Stranden har definitivt tilldelats en 

betydelsefull roll under stenåldern, stranden kan uppfattas som mellantinget mellan hav och 

land vilket utgör en plats mellan två världar (Gill 2003:100ff). Denna typ av företeelse kan 
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jämföras med lokalen vid Stensborg där också deponeringar och eldning har skett. Förutom 

begravningskontexten kan Fågelbackens brända människoben tolkas som brännoffer. Hur 

skall de tunnackiga flintyxorna på Stensborg och de kremerade människorna uppfattas i 

relation till elden? Eftersom flintyxorna är sällsynta material i östra Mellansverige råder det 

inget tvivel om att de använts på ett visst strukturerat sätt i relation till elden.  

På Fågelbackens södra del har en sannolik timmerbyggd grav med stolphål och 

stenpackningar hittats. 

Fynd som påträffades 

tolkas som gravgåvor. 

Fynden är bland annat en 

tunnackig porfyrityxa samt 

en diabasmejsel (se Fig 25), 

även fragment av 

trattbägarkeramik 

förekommer. De höga 

fosfatvärdena i 

konstruktionen tyder på 

flera förmultnade kroppar, 

så individerna blev tydligen 

inte kremerade. Av fynden 

att döma tolkas 

anläggningen som ett dödshus 

eller en långhög som kan 

relateras till den sannolika 

långhögen på Mogetorp 

(Hallgren 2008:107ff) eller 

gravkonstruktionerna av sten på Östra Vrå. Vad dessa konstruktioner än är så möjliggör de 

en framtida potential att fler liknande konstruktioner hittas i östra Mellansverige.  

Intressant att notera är keramikfyndens groporneringar. Gropdesign på trattbägarkärl brukar 

bestå av endast en rad gropar (se Fig 25) medan gropkeramiska kärl har flera. 

Trattbägarkärlets gropdesign verkar i detta fallet efterlikna de kamkeramiska kärlen. Detta 

fenomen kan förstås så att Vråkulturen anammat stilar från två kulturer. 

På Fågelbacken förekommer tolkningsvis en av de äldre typer av tunnackiga grönstensyxor. 

Det påpekas att tunnackiga grönstensyxor försöker efterlikna de tunnackiga flintyxorna och 

att den materiella inspirationen kan tolkas på flera sätt (Hallgren 2008:201). Att 

Fågelbackens individer försökt efterlikna den sydskandinaviska tunnackiga flintyxan kan 

anses vara en rimlig tolkning eftersom att flintan troligen uppfattades som exotiskt material i 

östra Mellansverige (Hallgren 2008:239f). Märkligt nog har inga flintyxor hittats på 

Fågelbacken. 

 

Fig. 25: Från vänster till höger, en diabasmejsel och en porfyrityxa samt en 

rekonstruktion av trattbägarkärl funnen i den tolkade timmerbyggda graven 

(Hallgren 2008:108). Bilden är modifierad av författaren. 
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3.5 Övergången till tidigneolitikum på Gotland: Lokalerna i Tofta 

socken 
 

Gotlands keramikplatser brukar karaktäriseras genom fynd av keramik, stenmaterial av 

grönsten, flinta samt brända ben som på ett flertal platser sker genom deponeringar i 

gropar. Som tidigare nämnts så hittas liknande material i östra Mellansverige och likheten är 

slående om man jämför med lokaler som Stensborg, Fågelbacken eller Östra Vrå. Att i avsikt 

deponera föremål symboliserar värdet av att ge. Men till vad eller vem återstår att 

undersöka och tolka, i vilket fall syns de symboliska aspektera på sådana märkliga platser att 

det blir svårt och tolka platserna som ekonomiska. Platser värda att nämnas är de tre 

yxplatserna som är lokaliserade i Tofta socken som ligger på Gotlands västkust. Lokalerna 

heter Nasume, Kroks och Krokstäde och tolkas som yxtillverkningplatser eftersom merparten 

av materialen liknar förarbeten till stenyxor. Det förekommer också hela yxor av limhams - 

och trindyxetyp på samtliga platser. Som stöd 

för tolkningar av att platskontinuitet råder på 

platserna förs neolitiska element fram. Det 

mest fascinerande fenomenet är en 

megalitgrav, Ansarvemegaliten (se Fig 26) 

(Andersson 2016) som är lokaliserad mellan 

lokalerna Nasume och Kroks. Denna företeelse 

leder till tolkningssvårigheter av yxplatsernas 

kontexter i hur de kan uppfattas eftersom 

megaliten är placerad invid yxplatserna 

(Carlsson 2015:31). En tolkning kan syfta till att 

anknyta till det förflutna. I takt med att nya 

ideologier anammades från trattbägarkulturen 

kunde byggandet av en megalitgrav på äldre 

platser svara på att upprätthålla äldre 

traditioner och seder. I detta fall handlar det 

tolkningsvis om rituella företeelser då man använt 

äldre redskapstyper i relation till megalitgraven, 

detta kan spåras genom de trindyxor av äldre typ 

som hittats inne i Ansarvemegaliten. Andersson 

anser att kontinuitet är en viktig aspekt gällande behov av att anknyta det nya till det 

förflutna . Att människor valt att anlägga nya lokaler vid tidigare platser kan förstås genom 

att man uppfattar det förflutna som fortsatt viktigt och därför blir det enklare att förstå 

kontinuiteterna som skett på de flesta yxplatserna/keramikplatserna på Gotland samt östra 

Mellansverige (Andersson 2016:161). På Toftakusten verkar det som om deponeringarna av 

flintyxor tillskrevs en viss betydelse då de flesta flintyxor på Gotland hittas här. 

Uppfattningen av den utstickande materiella kulturen med flintyxor och megalitgravar (två 

st) är att Toftakusten tolkas som Gotlands ansikte utåt. Med tanke på dess geografiska läge 

är det möjligt att ha sikt mot Karlsöarna som kan ha fungerat som vägvisare när man rest 

över havet. Den kan även ha fungerat som en plats dit människor rest i handelssyfte för 

Fig. 26: En bild på Ansarvemegaliten som är 

belägen mellan lokalerna Nasume och Kroks på 

västra Gotland (Andersson 2016:186). 
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exempelvis flintmaterial, i detta fall handlar det om lokalen Nasume där spetsnackiga och 

tunnackiga flintyxor har hittats. Introduktionen av flinta bidrog inte endast till nya råmaterial 

men att nya formideal skapades vilket visar sig bland de lokala bergartsyxorna. Den viktiga 

innebörden hos flintan kan ses tydligt då materialen har deponerats på lokalerna vilket 

stärker deras symboliska karaktär. Keramiken kan också tolkas på olika sätt då den hittas 

deponerad i gropar, på stränder samt myrmarker belägna i olika gränszoner som mellan land 

och hav men också på avlägsna platser som uddar eller öar. Deponeringen av keramik vid 

gränser kan tolkas som en plats mellan två världar då keramikens funktion kan skapa eller 

återskapa länkar med andevärlden. I Tofta verkar det inte som att keramiken har haft en 

funktion för begravning eftersom den saknas vid de döda i megalitgravarna (Andersson 

2016:166ff).   

Liksom lokaler i östra Mellansverige förekommer även fragmentering utav stenföremål på 

lokalerna i Tofta. På Nasume och Krokstäde förekommer fragmentering utav mångkantsyxor 

och grönstensyxor, allt från hela, till mindre bitar. Att döma av stenyxbitar med oskadda 

eggar måste detta tyda på medveten sönderslagning av materialen för att sedan genomgå 

deponering på platsen. Skillnaden mellan stenyxor från senmesolitiska och tidigneolitiska 

gotländska lokaler är märkbar då yxor från senmesolitikum uppfattas trasigare än de 

tidigneolitiska som till stor del tolkas medvetet sönderslagna men i fint skick. Det kan påstås 

att yxornas symboliska värde omvandlades i takt med starten på tidigneolitikum (Andersson 

2016:173). 

4. Slutsats 
 

I östra Mellansverige kan det konstateras att senmesolitiska samt tidigneolitiska lokaler 

befinner sig vid/på strandlägen. Hallgren anser att människorna under tidigneolitikum var ett 

rörligt folk som vistats både i inland och vid kust. Diskussionen angående keramikplatser har 

pågått under en lång tid. Han menar att de kan kopplas till jordbruksekonomin med tanke på 

de jordbruksindikerande fyndmaterialen (Hallgren 2008:92). Men utöver jordbruksteorin kan 

också keramikplatser tolkas som symboliska platser eller rituella kultcentrum där möjliga 

begravningar eller ritualer bedrivits (Hallgren 2008:274).  

Jordbruket kan i en symbolisk kontext tolkas som en gåva från de högre makterna. De första 

jordbrukarna kan tolkas framträda med tidigneolitikums introduktion i östra Mellansverige. 

Då hittas fynd av keramik samt de exotiska tunnackiga flintyxorna som med stor sannolikhet 

var viktiga för människors föreställningar om jordbrukets ursprung. Om nu jordbruket styrts 

av de högre makterna kan man tolka brukandet av jorden på ett sätt som följer vissa normer. 

I detta fall skulle det anses rimligt att keramiken och flintyxorna haft en särskild betydande 

roll i hur jordbruket traditionellt genomfördes (Gill 2003:87f). Företeelsen med östra 

Mellansveriges import av flintyxor från trattbägarkulturen kan liknas med den tidigare 

erteböllekulturens import av säd från bandkeramikerna. Eftersom säd förekommer i små 

koncentrationer på erteböllelokaler kan säden uppfattas vara en exklusiv råvara som använts 

vid speciella tillfällen. Införandet av säden eller som Jennbert formulerar fenomenet ”den 

produktiva gåvan” är en metafor som symboliserar nya elements introduktion in i ett 
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olikartat samhälle. Detta behövde inte resultera i en helt ny förändring av en kultur utan 

snarare att man skaffade viktiga kontaktnät och att ny materiell kultur kunde vidareutveckla 

de lokala traditionerna (Jennbert 1984:147f). Teorin anses intressant då likheterna med 

flintyxornas inverkan på östra Mellansveriges kulturer är märkbar. Jordbruket under 

stenåldern bör i alla fall inte uppfattas som den moderna tidens jordbruksmodell utan här 

handlar det mer om en komplicerad handling. Man kan uppfatta jordbrukandet som en 

aktivitet för att utföra något större, i detta fall tänker jag på någon form att ritual eller 

begravning då man deponerat föremål i avsikt att ge till jorden eller visa sin respekt till de 

döda.   

Angående stenmaterialen visar östra Mellansverige de största koncentrationerna på 

grönstensyxor till skillnad från västra och sydliga Sverige där flintyxor dominerar. Hallgren 

reflekterar kring deras materiella skillnader och tolkar företeelsen som någon form av 

traditionsbegrepp inom en region då just de lokalt producerade stenyxorna ansågs viktiga 

för kulturens originalitet samt att de mer sällsynt förekommande tunnackiga flintyxorna 

genom dess exotiska ursprung (Hallgren 2008:239f) kan betinga en annan symbolisk mening 

eftersom de också deponerats på tidigneolitiska lokaler. Tolkningsvis har den lokala 

grönstenen varit viktig eftersom den förekommer på samtliga yxplatser/keramikplatser. 

Lokalernas roller kan tolkas på flera sätt, som tidigare nämnts verkar vissa lokaler ansluta till 

lokala stenbrott medan andra inte. Tolkningen leder fram till att stenyxor cirkulerats runt vid 

flera olika lokaler likt en socialt organiserad hantverkspraktik. På stenbrottslokaler bröts 

råmaterialet på platsen för tillverkning samt att man skickade vidare råmaterial/halvfabrikat 

eller färdiga yxor till andra platser för vidare tillverkning i funktionellt syfte eller för 

användning i symboliska aspekter på keramikplatser för ritualer kopplade till deponeringar 

(Hallgren 2008:275). Andersson ansåg som sagt att yxors symboliska värden förändrades vid 

övergångsperioden till tidigneolitikum då yxorna uppvisar mer intakta skick (Andersson 

2016:173). Jag anser att teorin är intressant eftersom symboliken i materialen troligen 

förändrades på något sätt. Givetvis betyder det inte att materialens symboliska signifikans 

ökade under tidigneolitikum utan materialen borde snarare uppfattas likartat eftersom 

nyare föremål är lagda på äldre lokaler samt att äldre föremål förekommer på nyare lokaler.  

Sammantaget verkar det som att tidigneolitikum påverkade det senmesolitiska samhället i 

östra Mellansverige på flera olika sätt, både i fenomenologiska och symboliska aspekter. 

Världsuppfattningen blev inte densamma eftersom en ny materiell kultur tog plats bland de 

äldre tingen. Även nylokalisering av lokalers placeringar har skett men man har samtidigt 

varit medveten om de äldre platsernas betydelser. Man hittar modernare ting på äldre 

lokaler som motiverar betydelsen av det nya i relation till det gamla. Om man reflekterar 

kring DNA - teorierna angående jordbruksmigrationen så kan den materiella kulturen i 

senmesolitiska/tidigneolitiska lokaler tala emot detta. De i dagsläget cirkulerande 

tolkningarna gällande invandrade bönder under tidigneolitikum saknar relevans när man 

med tydliga spår kan se kontinuitetsmönster på lokalerna i landskapet. Av 

lokalgranskningarna uppsatsen behandlat kan här nämnas några exempellokaler på 

Södertörn som Malmtorp och Stensborg. Platser som alla uppvisar vistelse under längre 

perioder där generationer av människor levt. Därav kan tingen påvisa att respekten för äldre 

normer troligtvis ingick i vardagen. Det anses då rimligt att se den mesolitiska kulturen 
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fortsätta inom samma landskapsområde. Vid övergångsperioden till tidigneolitikum handlar 

det troligtvis om att anamma en ny ideologi och att man tillämpade nya vardagliga element 

genom influenser kopplade till både trattbägarkulturen samt kamkeramikerna. Utifrån den 

materiella kulturen har influenserna främst anammats ifrån trattbägarkulturen och en del 

ifrån kamkeramikerna men samtidigt uppvisar östra Mellansverige sin egenartade materiella 

kultur vilket kan förstås genom en stark lokal tradition som följt med sedan senmesolitikum. 

Därav kan det uppfattas rimligt att använda begreppet Vråkulturen.  

5. Sammanfattning 

 
I östra Mellansverige skedde en kulturell förändring vid övergångsperioden mellan 

senmesolitikum och tidigneolitikum. Under senmesolitikum präglades en lokalt 

strandbunden kultur med strandbundna yxplatser innehållande fynd av framförallt 

grönstensyxor och kvartsavslag. Eftersom lokalerna i regel är belagda vid stranden anses 

stränderna tillägnas en viss betydelse. Detta märks eftersom lokaler hittas på olika 

strandnivåhöjder i landskapet som kan förstås av landhöjningen då människor över lång tid 

följt strandlinjen.  

Med övergångsperioden till tidigneolitikum fortsätter strandlinjekontinuiteten med 

strandbundna yxplatser samtidigt som strandnära keramikplatser etableras. På de 

strandnära lokalerna introduceras nya material som exempelvis flintyxor och keramik. 

Material på lokalerna är främst lokala grönstensyxor, flinta och keramik, vanligtvis är 

materialen fragmenterade i kontext till märkliga deponeringsgropar. Materialen kan tolkas 

vara inspirerade ifrån den sydskandinaviska trattbägarkulturen samt Finlands kamkeramiker 

där exempelvis flintyxorna är typiska trattbägarideal samt att orneringsmönster på 

keramiken är en blandning av trattbägarstil och kamkeramisk stil. Kulturen i östra 

Mellansverige har genom historien benämnts Vråkulturen eftersom den präglas av en 

säregen materiell kultur. Trots närliggande kulturers påverkan på östra Mellansverige fanns 

fortfarande tecken på en lokal kultur och dess traditioner som ansetts viktiga att 

upprätthålla. Därför är det rimligt att studera relationen mellan senmesolitiska och 

tidigneolitiska lokaler i östra Mellansverige för att förstå Vråkulturens uppkomst på ett lokalt 

plan som kan belysa kulturen som något eget. 
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