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Abstract
In this essay the transitional phase between the neolithic stone age cultures, funnel beaker
culture, pitted ware culture and battle-axe culture at Fågelbacken (Hubbo parish), Äs
(Romfartuna parish) and Bollbacken (Tortuna parish) in the region of eastern Västmanland in
central Sweden is being examined. Through this investigation I try to answer the questions: Is
there a clear, abrupt cultural shift to observe or is it rather a cultural continuity undergoing a
shift in ideology and economy that is the case in this specific region?

Omslagsbild: Trattbägarkeramiskt kärl (överst till höger), två gropkeramiska kärl (överst till vänster) (Hulthén
2015:28, 32) samt fem exemplar av stridsyxekeramik (nederst) (Malmer 2002:264).

1. Introduktion och bakgrund
1.1 Tidigare forskning
De tidiga kulturhistoriska arkeologer som har analyserat övergången från tidigneolitikum till
mellanneolitikum har ofta betonat diffusion och migration som drivande faktorer vid denna
typ av kulturövergång. Den trattbägarkeramiska kulturen (TRB) anses vara invandrande
bönder från söder som efter cirka åttahundra år ersätts av den gropkeramiska kulturen (GRK)
som betecknas som invandrande säljägare. Redan så tidigt som 1912 behandlade Sune
Lindqvist övergången från trattbägarkultur till gropkeramikkultur med utgångspunkt i Närke i
”Från Nerikes sten- och bronsålder”. Lindqvist menar att det rör sig om en konfrontation
mellan två olika folkslag eller kulturer – trattbägarkulturen kontra den gropkeramiska
kulturen. Utgångspunkten i Lindqvists (1912) artikel är att GRK ersätter TRB, möjligtvis med
våldsamma metoder. Detta strikt kulturhistoriska perspektiv har betydligt mindre fotfäste i
den arkeologiska forskningsmiljön idag än vad det hade år 1912 men liknande perspektiv och
antaganden är på frammarsch igen i samband med den arkeologiska DNA-forskningen (jfr
Skoglund m.fl. Origins and genetic legacy of neolithic farmers and hunter-gatherers in
Europe, 2012). Eskil Olsson har också skrivit om stenåldern i Västmanland, Dalarna och
Gästrikland i ett verk som publicerats 1918. Axel Bagge har även inventerat lokalen vid
Fågelbacken (Lekberg 1993:13).
Processuella arkeologer som Stig Welinder, Birgitta Hulthén och Lars Löfstrand har skildrat
främst ekonomiska och funktionella aspekter kring de förmodade boplatserna i östra
Västmanland. En liten utgrävning på Fågelbacken som ansvarades av Stig Welinder
sensommaren 1984 resulterade i att tre olika stenålderskeramikhantverk påträffades på
lokalen (TRB, GRK och STR). Denna utgrävning resulterade sedan i att Welinder författade
”Keramikstilar på Fågelbacken”, 1987, som har legat till viss grund för skrivandet av denna
uppsats. Lars Löfstrand presenterar en generaliserad bild av tre olika odlingsskeden som
förmodas ha ägt rum i området kring östra Västmanland. Det första skedet tros ha ägt rum
cirka 4000–3100 f.Kr. Lösfynd av trattbägarkeramik (Vrå-variant) samt lösfynd av
mångkantsyxor i landskapet är en indikation för att den trattbägarkeramiska varianten
Vråkultur har varit verksam i östra Västmanlandsområdet under denna fas. Den andra fasen
dateras till 2900–2400 f.Kr. och sammanfaller således med stridsyxekulturens expansion i
området. Den sista fasen kan dateras till yngre bronsålder, cirka 1000–500 f.Kr (Löfstrand
1974).
Post-processuella arkeologer betonar däremot att TRB och GRK är samma människor som
gradvis genomgår en förändring i ideologi. TRB, som har tydliga tecken på kollektivism
(exempelvis megalitgravar, jordbruksekonomi, brända ben och långhus och långhögar (se
Carlsson 2015:40ff för utförligare diskussion)), gradvis förändras till ett individualiserat
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samhälle (GRK). Alexander Gill (2003) har skrivit om stenåldersboplatser i Mellansverige
och menar att många lokaler med stora mängder med keramik, som traditionellt tolkats som
boplatser, skulle behöva omtolkas till samlingsplatser där rituell aktivitet har skett i första
hand, exempelvis bröllop, begravningar och andra typer av fest och samling – och att
bostadshus funnits på lokaler utan keramik (se Gill 2003 för utförlig diskussion). Vissa
arkeologer som har arbetat med stenålderslokalerna kring östra Västmanland skulle kunna
placeras ”mitt-i-mellan” processuell forskningsriktning och post-processuell
forskningsriktning, exempelvis Fredrik Hallgren som har fokuserat på TRB i området och Åsa
M. Larsson som fokuserat på STR. Jag har dock valt att placera dem i detta stycke i och med
att deras respektive avhandlingar tenderar åt det post-processuella hållet.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syfte
Syftet med denna uppsats är att förstå relationen mellan de olika stenålderskulturerna, TRB,
GRK och STR, över tid på tre närliggande platser; Fågelbacken (Hubbo sn), Äs (Romfartuna
sn) och Bollbacken (Tortuna sn).

Figur 1. Topografisk karta. De svarta ringarna visar platsernas ungefärliga position. Högst upp till vänster: Äs, Längst ned till
vänster: Fågelbacken. Till höger: Bollbacken. Karta hämtad från Lantmäteriet.

2

Frågor
På vilka sätt avviker TRB, GRK och STR från varandra på dessa platser (Fågelbacken, Äs och
Bollbacken) i avseende på materiell kultur och vilka likheter går att finna?
Finns det ett tydligt kulturellt skifte i övergången från tidigneolitikum (TRB) till
mellanneolitikum A (GRK), från mellanneolitikum A (GRK) till mellanneolitikum B
(GRK/STR) att observera, eller handlar det snarare om kulturell kontinuitet?

1.3 Teori och metod
Teori
Inför denna uppsats kommer jag att använda mig av ett ritualteoretiskt perspektiv då jag
genom att betrakta brukandet av platserna och keramiken för rituella måltider och fest hoppas
att kunna studera kulturella skillnader och likheter ur ett rituellt perspektiv. Jag använder mig
av begreppet ritual för att förklara de sociala aktiviteter som ägt rum på de platser som
beskrivs i denna uppsats, i kontrast till exempelvis boplatsorientering och ekonomiskt
företagande. Detta synsätt har kritiserats av bland andra Joanna Brück (1999) som menar att
arkeologer som behandlar ritualbegreppet ofta gör en distinktion mellan det som uppfattas
vara rationella handlingar, gentemot oförklarliga, eller underliga handlingar – som får
benämningen ”ritual”. Och att denna distinktion säger mer om arkeologens världsbild, och de
ideal som lever kvar från upplysningstiden, än om forntida människors världsbild och
levnadssätt. Brück har givetvis rätt i denna analys. Jag menar emellertid att begreppet ”ritual”
kan ha vissa fördelar. Jag menar att det krävs ett verktyg för att förklara de sociala händelser,
exempelvis hanterandet av döda människor, samt de sociala sammankomster i samband med
begravningar och kremeringar (se 2.4, 3.4 & 4.4) som ägt rum på dessa platser i kontrast till
de aktiviteter som innefattar exempelvis ekonomisk tillförsel. Det krävs således ett särskilt
begrepp för denna typ av aktivitet, som jag i denna uppsats väljer att kalla ”rituella
handlingar” utan att för den skull förutsätta att de människor som levde under stenåldern
gjorde denna distinktion i sin världsbild.
Relationen mellan materiell kultur och ideologi är även ett centralt tema i uppsatsen. Materiell
kultur kan betraktas som uttryck för olika typer av ideologier (Olsen 2003:163ff). Exempelvis
kan byggandet av monumentgravar, uppförandet av jordbruk – som är viktiga karaktärsdrag
för trattbägarkulturen som studeras i denna uppsats, anses som uttryck för en kollektiv
ideologi.
Metod
Genom kvalitativa analysmetoder, främst landskapsanalys och analyser av
strandlinjeförskjutningar i samband med en komparativ metod i ett försök att ställa
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deponeringskontexterna emot varandra på dessa stenålderslokaler, hoppas jag kunna
undersöka eventuella kulturella skiften/kontinuiteter. Genom att studera hur platsernas
position i landskapet förhåller sig till varandra, och hur fyndmaterialet påträffats på platserna
samt hur de ekonomiska förhållandena ser ut på respektive plats hoppas jag kunna svara på
vilka sätt dessa neolitiska kulturer skiljer sig från, samt liknar varandra. I uppsatsen har jag
använt mig av många kartor som presenteras löpande. De olika kartorna används i syfte att
illustrera olika aspekter av platserna som undersöks. Exempelvis används
terrängskuggningskartorna för att illustrera vart strandlinjen har legat under neolitikum,
medan strandlinjekartorna visar hur strandlinjen har förskjutits under olika skeden under
neolitikum.

2. Fågelbacken (Hubbo sn)
2.1 Fågelbacken som plats

Figur 2. Fågelbacken. RAÄ - Fornsök.

4

Figur 3. Terrängskuggsningskarta. Den röda pricken visar platsens ungefärliga position. ©Lantmäteriet Medgivande I
2011/0094.

Figur 4. Ekonomisk karta. ©Lantmäteriet Medgivande I 2011/0094.
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Figur 5. Topografisk karta. Fågelbacken bälegen på en höjd mellan 35-45 meter över havet. ©Lantmäteriet Medgivande I
2011/0094.

Figur 6. Häradskarta. ©Lantmäteriet Medgivande I 2011/0094.
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Sensommaren 1984 utfördes en mindre utgrävningen av bland andra Stig Welinder varpå tre
olika keramikstilar påträffade – TRB, GRK och STR vid Fågelbacken. 1993 utfördes
ytterligare en utgrävning ledd av Per Lekberg till följd av ett planerat järnvägsarbete (Lekberg
(red.) 1996:13).
”Boplatsens” grävda yta är cirka 80x80m (efter utgrävningen 1984) och är situerad 35–45
meter över havet, beläget i en
sydvästsluttning på en platå bestående
av glacial silt (Apel et al. 1995a:3).
De föremål som karaktäriserar
Fågelbackens neolitiska kulturer är
föremål såsom stenyxor, bryne,
slipstenar, skifferredskap, ben (främst
brända människoben) och stora
mängder keramik, framförallt
trattbägarkeramik
(Fornminnesregistrets databas,
Fornsök). Storleken på fornlämningen
är svåruppskattad, däremot är det
tydligt att storleken överstiger det som
återstår i dagsläget (Hallgren
2008:100).
Fågelbackens sparsamma
faunamaterial domineras av ben av
vilda djur – både ben av större och
mindre djur har återfunnits. Av de
stora däggdjuren framkom säl, älg och rådjur. Av de
mindre djuren framkom utter, ekorre, bäver och
troligen igelkott (Gill 2003:100). Även ben av fågel
och fisk har påträffats i faunamaterialet vid
Fågelbacken (Apel et al. 1995:72ff). Ben av älg,
bäver, fisk, säl och fågel indikerar att människorna på
Fågelbacken har bedrivit jakt- och fiskeekonomi
(Welinder 1987).

Figur 7. Strandlinjekarta 6000 år sedan. Kartan visar att Fågelbacken
låg under vatten vid denna tid. Den röda cirkeln visar platsens
ungefärliga position. Karta hämtad från SGU.

Traditionellt har platsen tolkats som en
boplats/jaktstation. Stig Welinder tror att platsen kan
ha använts som en jaktplatå (1987:118). En annan
möjlig tolkning är att platsen kan ha använts som en
jaktstation där även människor har samlats för
Figur 8. Strandlinjekarta 6000 år sedan. Kartan
visar Fågelbackens avstånd till det neolitiska
festaktiviteter och kultutövning (Malmer P. M
fastlandet. Karta hämtad från SGU.
2002:25). Fredrik Hallgren betonar däremot att
lokalen främst använts som en begravningsplats då; ”Spåren av skilda typer av gravritual helt
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dominerar fyndbilden” (2008:99), särskilt gällande TRB-fasen (se 2.4). Alexander Gill menar
att ekonomiska förhållanden ofta står i fokus vid beskrivandet av stenålderslokaler och att
platsernas betydelse har förringats (Gill 2003:43). Samtidigt bör det betonas att havets och
sjöns rika resurser troligen har spelat roll i valet av dessa platser som sedan ritualiseras (Gill
2003:43).
Lokalen var under tidigneolitikum
(TRB-fasen) belägen på en ö formad
av Badelundaåsen, cirka 6 kilometer
till det tidigneolitiska fastlandet
(Hallgren 2008:100). Landmassan till
väst i figur 7 avser inte fastlandet. Se
figur 8.
I övergången mellan tidigneolitikum
och mellanneolitikum A uppstår
förändring i bosättningsmönster i
mellersta och södra Sverige.
Bosättningarna i inlandet överges och
blir i stället kustanknutna (Hallgren
2000:28). Ekonomiska anledningar till
denna förändring har ofta betonats (jfr.
Burenhult 1999:321ff). Under MNA
Figur 9. Strandlinjekarta 5000 år sedan. Den röda cirkeln visar platsens tycks Fågelbacken ha använts endast
ungefärliga position. Karta hämtad från SGU.
marginellt (se 2.3 samt 5. för
diskussion) för att sedan övergivas till
förmån för andra platser i närområdet – det vill säga Äs och Bollbacken. Trots att platsen är
kustanknuten även under denna tidsperiod söker sig människorna under MNA till andra
platser efter att ha brukat Fågelbacken under en kort period.
Introducerandet av jordbruket är något som kännetecknar TRB-fasen. Däremot brukar inte
jordbruket avspeglas på strandvända platser (Gill 2003:47), vilket man får betrakta
Fågelbacken som under tidigneolitikum (jfr. figur 7 och 9). Att trattbägarkulturen också
kännetecknas av en blandekonomi (Carlsson 2015:41), särskilt i Mellansverige, är också
något som syns på Fågelbacken då animaliskt benmaterial av fisk, säl och utter har påträffats.
Ett fåtal avtryck i keramik noterades också, dock gjordes inga makroprover (Hallgren
2008:117). Sannolikt odlades ärtor på platsen, spår av troligen korn och vete har även
påträffats i keramiken. Även tamdjur som får, getter och grisar har troligen vallats på
Fågelbacken (Welinder 1987:101f).
Fågelbacken är en så kallad strandvänd lokal (Hallgren 2008:95). Hanteringen av döda verkar
vara den dominerande aktiviteten på lokalen, spår av boende är mer otydligt. Fredrik Hallgren
menar att Fågelbacken, under TRB-fasen, var en ”begravningsplats med spår av bosättning”
(2008:91).
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Fyndmaterialet från de olika
tidsperioderna visar att Fågelbacken
har brukats vid olika delar under TN
och MNB. STR-sektionen av
Fågelbacken är belägen ett par hundra
meter åt söder från TRB-sektionen,
som ligger belägen nordost på platsen
(Larsson 2009b:275).
Fyndbilden visar, enligt en mindre
utgrävning utförd 1984, att fisk- och
säljakt har förekommit under TRBfasen, men att endast landdjur
konsumerats under GRK-fasen. Detta
är troligtvis en felaktig tolkning då
bevaringsförhållandena är olika i olika
Figur 10. Strandlinjekarta 4500 år sedan. Den röda cirkeln visar
sektioner av platsen. Den nordöstra
platsens ungefärliga position. Karta hämtad från SGU.
delen, där TRB-aktiviteter har utförts,
är bevaringsförhållandena betydligt
bättre för bevarandet av fisk- och fågelben än vid den södra delen där GRK har verkat under
en kort period (Welinder 1987:117f). Under samma utgrävning, då cirka 17 kvadratmeter
undersöktes, påträffades även gropkeramik – dock framgår inte den totala mängden (jfr.
Welinder 1987).

2.2 Konstruktioner

Figur 11. TRB-sektionen på Fågelbacken. Bilden visar stolphål samt
de gropar som brända ben påträffats inom. Längst ner till vänster
syns den konstruktion som tolkades som ett neolitiskt dödshus.
Bild: Larsson 2003:156.
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TRB
Ett flertal halvcirkelformade stolpkretsar,
6 x 5 m, har påträffats. Dessa påminner i
sin struktur om gavlarna till mesulahus
(Hallgren 2008:95). Apel et al. beskriver
dessa konstruktioner som D-formade
hyddlika konstruktioner. Inom två av
dessa hyddstrukturer framkom
stenpackningar med stenskodda stolphål.
I den ena av stenpackningarna påträffades
brända människoben i samband med
stora skärvor trattbägarkeramik, flinta

och fragment av slipade bergartsyxor (Apel et al. 1995b:48ff). Trattbägarkeramiken låg alltså
deponerad längs en förmodad väggstruktur av hyddkonstruktionen (Malmer P. M 2002:41).
I södra delen av området upptäcktes en konstruktion som tolkades som ett dödshus (se figur
10). Innanför väggarna på långsidan av dödshuset påträffades stora keramikskärvor (TRB &
STR? – I Apel et al. nämns ”neolitisk keramik”), avslag av flinta, lerklining, en tunnackig
slipad bergartsyxa samt en håleggad mejsel i bergart (Apel et al. 1995b:51)
En möjlig megalitgrav påträffades vid ett vägbygge 1921 (Hallgren 2000:107). En
timmerbygd grav påträffades även vid en utgrävning 1993 (se figur 11). Denna
timmerkonstruktion har tolkats som en gravanläggning i och med påträffandet av gravgåvor
av TRB-karaktär samt att höga fosfathalter uppmättes i konstruktionen – vilket kan vara en
indikation på förmultnande kroppar. Timmerkonstruktionen bestod av en stenpackning med
stolphål där ”ett rikt fyndförande lager”, samt en grop där en större mängd trattbägarkeramik
påträffades (Hallgren 2000:107).

GRK
Inga konstruktioner kunde knytas till GRK på Fågelbacken (Lekberg (red.) 1997:16).

STR
En konstruktion som tolkades som ett stridsyxehus (figur 12)
upptäcktes vid Fågelbacken. Skärvor av stridsyxekeramik
påträffades i anslutning till huset. En av skärvorna som
påträffades var dekorerad med en horisontell rad av gropar
(Larsson 2009b:16), något som vanligtvis associeras med
GRK-keramik och möjligen sen TRB-keramik. I husets södra
halva påträffades en koncentration av fragmentarisk
stridsyxekeramik. Några av skärvorna innehöll bränt
benmaterial, granit och sandsten som troligen har använts för
att härda keramiken vid bränning. En liknande skärva, med
bränt benmaterial, har även påträffats vid den gropkeramiska
platsen Bollbacken (se 4.3) (Larsson 2009b:232). Hallgren
menar att denna konstruktion är en möjlig mesulakonstruktion
(Hallgren 2000:16). Fyndmaterialen som påträffades var
koncentrerade till den södra halvan av konstruktionen (Hallgren
2000:30).
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Figur 12. Hus från stridsyxetid,
Fågelbacken. Bild: Larsson 2009b:69.

2.3 Keramik och sten
TRB
Det har tidigare antagits att stilistiska
förändringar i keramiken korrelerar med
ekonomiska förändringar i samhället (Welinder
1987:104). Detta är troligen en osannolik
tolkning, i alla fall gällande Fågelbacken, då
fyndbilden talar för att ekonomin har varit ickeFigur 13. Trattbägarkeramik påträffat i
föränderlig under hela platsens brukningsfas
stolphål/pålfundament av hyddkonstruktion. Se figur 10.
(Welinder 1987:118). Sädesekonomi har
Bild: Hallgren (2008:104).
konsumerats under hela tiden som Fågelbacken
brukats – dock råder osäkerhet om säden verkligen har odlats på platsen, eller om den
möjligen har transporterats från mer eller mindre närliggande platser (Welinder 1987:118).
Mats P. Malmer delar denna bild och menar att Fågelbacken saknar spår av sädesodling
(2000:129).

Figur 14.
Trattbägarkeramik
påträffad i
timmergravskonstrukti
on/dödshus. Se figur
10. Bild: Hallgren
(2008:108). Se figur 10.

Lerskivor har påträffats på platsen, vilket är
en indikation för att platsen brukats i det
tidigaste skedet av tidigneolitikum (Malmer
P. M 2002:29).
Brukandet av denna typ av rikt dekorerad
keramik har inte skett till vardags, utan till
fest och samlingsmåltider menar Alexander
Gill (2003:48).

GRK
Under avbaningen, i samband med en utgrävning som ägde rum 1993, påträffades
gropkeramiskt gods i ett mörkfärgat kulturlager (Lekberg (red.) 1997:16). Vid samma
utgrävning fanns även sex skärvor gropkeramik cirka 100 meter från den konstruktion (se
figur 12) som kunde knytas till stridsyxetid (se 4.2) (Hallgren 2000:25).
Utanför vad som klassificerades som ”trattbägarboplatsen” på Fågelbacken upptäckte Eskil
Olsson keramik som han kallade för ”Åloppekeramik” (Hallgren 2000:26). Denna typ av
keramik bedömdes senare vara av typ Fagervik II och III (Hallgren 2000:26). Eskil Olsson
påträffade även keramik som beskrevs ovan, men även mellanneolitisk trattbägarkeramik –
något som saknar motstycke i Mälardalen, med något enstaka undantag (Hallgren 2000:26).
Den mellanneolitiska trattbägarkeramiken var dekorerad med punkter som bildar bårder, den
påminner i sitt utseende om keramik som påträffats vid en megalitgrav vid Alvastra-området
(Hallgren 2000:26). Detta kan innebära att TRB även brukade platsen under MNA, om än i
marginell utsträckning.
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STR
Fyndmaterialet på Fågelbacken domineras av STR-keramik av ”god kvalitet” (Hallgren
2000:9f). Typerna D, G, H och J fanns representerat i källmaterialet. Ett totalt omfång om
1,5kg keramik, cirka 1500 skärvor påträffades. Uppskattningsvis rör det sig om cirka 12–15
kärl (Malmer 2000:148). En mindre andel (123) stenartefakter(?) och brända djurbenfragment
(459) påträffades även (Hallgren 2000:9f). Lösfynd av båtyxa, av typ C:1a (Malmer) hittades
innan utgrävning (Hallgren 2000:30). I samma kontext som keramiken påträffades i
upptäcktes även 425 g knackad kvarts och flinta, 60 g brända ben samt två fragment av en
flintyxa, en skrapa och ett antal par andra verktyg (Larsson 2008:113). En övervägande del av
de påträffade fynden fanns framförallt koncentrerade till den södra delen av konstruktionen –
eller i anslutning till konstruktionen, som kunde knytas till STR (se figur 11) (Larsson
2008:114ff) (se 2.2).

2.4 Brända ben
TRB
Rikliga mänger brända människoben har påträffats på Fågelbacken, närmare bestämt 4,7kg
benfragment samt 1,6kg benfragment klassificerat som ”human?” (Hallgren 2008:101), dessa
ben har bedömts tillhöra trattbägarfasen. Totalt rör det sig om 23 anläggningar där brända ben
har påträffats. Dessa anläggningar utgörs av pålkonstruktioner - bestående av stolp- eller
pålhål, bengropar (gropar med rensade ben utan sot) och brandgropar (gropar med ben och
kraftiga inslag av kol och sot). Anläggningarna innehöll även rikt dekorerade trattbägarkärl,
totalt 1,6kg (Hallgren 2008:100). Fågelbacken förmodas ha nyttjats som en begravningsplats
under hela trattbägarfasen (Hallgren 2008:111). Brända människoben dominerar alltså
fyndbilden för TRB på Fågelbacken. Kan det betyda att platsen huvudsakligen har nyttjats för

12

begravningskremeringar under TRB-fasen? Hur ska man förstå denna fyndbild som
domineras av just brända ben? Möjligen kan kremeringarna ha skett i syfte att
avindividualisera förfäderna, och framhäva det egalitära kollektiva samhället (Carlsson
2015:43f).

GRK
Det har även påträffats odaterade människoben i samband med gropkeramik på platsen (Gill
2003:103). Dessa påträffades i samma kontext som keramikskärvorna beskrivna i 2.3, alltså
cirka 100 meter från stridsyxehuset (figur 12). Även dessa, totalt påträffade, 17 benfragment
var brända (Hallgren 2000:26). Av dessa 17 benfragment bedömdes ett säkerligen vara från
en människa, ett kan möjligen vara från en människa och ett tros härröra från en get eller ett
får (Hallgren 2000:26).

Figur 15. Brända benbitar av människa från trattbägartid. C14-daterade till tidigneolitikum.
Bild: Fredrik Hallgren (2008:100).
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3. Äs (Romfartuna sn)
3.1 Äs som plats
Den fyndrika platsen (Malmer 2000:129) Äs, betecknad som en gropkeramisk kustboplats
enligt Lars Löfstrand (1974). Äs är placerad på en
höjd av 35–40 meter över havet, sydsydvästlig –
nordnordöstlig riktning (Löfstrand 1974:39). Ett
fåtal fynd påträffades cirka 33 meter över havet,
majoriteten av fynden fanns dock omkring 36 meter
över havet (Löfstrand 1974:57). Likt Fågelbacken är
även denna lokal belägen på Badelundaåsen och har
nyttjats under åtminstone MNA och MNB, däremot
är det osäkert om Äs har använts under TN. Den
förmodade boplatsen ligger cirka 600 meter norr om
byn Äs. Lokalen är placerad mellan Västerås och
Sala (cirka 10km norr om Västerås) (Löfstrand
1974:34).
Figur 16. Topografisk karta över Äs-området.
Lantmäteriet.

Äsboplatsen uppdelades i två delar (Löfstrand

1974:30f).
Området där den förmodade boplatsen
var placerad har ett blandat
barrskogsbestånd funnits (Löfstrand
1974:35).
Trakten kring samtliga platser i denna
uppsats utgjordes under tidig- och
mellanneolitikum av en innerskärgård.
Platsen vid Äs låg djupt indraget i ett
system av vikar och sund, jämfört med
Fågelbacken som vid samma tidsperiod
(TN, MNA, MNB) hade en mer öppen
förbindelse med havet (Löfstrand
1974:55). Äs kan betraktas som en del
av ett komplex av strandbildningar

Figur 17. Strandlinjekarta. 6000 år sedan. Äs under vatten. Skala: 1:25
000. SGU
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(Löfstrand 1974:95). Under TN
kännetecknades platsen av bräckt vatten
som genomspolade skärgården. Genom
övergången till mellanneolitikum
förändrades den omgivande miljön och
platsen kännetecknades i stället av ett
upplandat område med snabbt
igenväxande sötvattendrag (jfr. fig 17.
& fig. 18). Leran i området är kalkhaltig
(Löfstrand 1974:55).
3408 kvadratmeter undersöktes – en yta
motsvarande 142 x 24 meter (Löfstrand
1974:39).

Figur 18. Strandlinjekarta. 5000 år sedan. Skala: 1:25 000. SGU.

Figur 19. Strandlinjekarta. 4000 år sedan. Den röda cirkeln visar
platsens ungefärliga position. Skala: 1:25 000. SGU.
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Enligt Lars Löfstrand har Äs”boplatsen” brukats av gropkeramiker i
cirka 250 år och har sannolikt varit en
säsongsboplats (1974:131).

Figur 20. Terrängskuggsningskarta. Den röda cirkeln visar platsens ungefärliga position. Lantmäteriet.

3.2 Konstruktioner
En husgrund med stolphål har förekommit på Äs-boplatsen (Wyszomirska 1984:132).
Storleken, eller beskrivning på denna konstruktion finns dessvärre inte tillgänglig då detta är
muntliga uppgifter från Lars Löfstrand (Wyszomirska 1984:132).
Cirka 300–350 meter norr om den förmodade boplatsen finns ett neolitisk tvåskeppigt långhus
bestående av 13 stolphål (RAÄ Romfartuna 398). I anslutning till denna konstruktion
upptäcktes vid en provundersökning 2011 även ytterligare boplatslikande konstruktioner med
osäker datering, enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Denna boplats förväntas
fortsätta utanför området.

16

3.3 Keramik och sten
En utgrävning på platsen resulterade i att 460kg keramik påträffades – vilket beräknas
motsvara cirka 605 hela kärl med olika mönster (Malmer 2002:79). Totalt uppmättes antal
olika mönster på kärlväggen av keramiken till 78 dekortyper (Löfstrand 1974:44ff). Den
vanligaste dekoren (förutom gropar) i keramiken var fiskbensmönster (Malmer 2002:79).
Platsen har använts under relativt lång tid, och gropkeramik i stilarna Fagervik II-III har
påträffats (Malmer 2000:99). Majoriteten av keramiken från MNA påminner mest om den
gropkeramiska stilen Fagervik III (Malmer 2000:79). Platsen har alltså brukats under relativt
lång tid då stilarna Fagervik II, III och IV har funnits vid Äs.
Sandmagrad keramik av typ Säter II (?) (fast gods) och kalkmagrad keramik av typ Säter III –
IV (poröst gods) (Löfstrand 1974:95, 131). Magringen till de kärl som påträffats på Äs har
troligen införskaffats via milslånga färder menar Lars Löfstrand (1974:132). Enligt
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister har lösfynd av 4 stenyxor har påträffats, en av
dessa identifierades som en skafthålsyxa. Yxorna var mellan 8–16 cm i storlek. identifierades
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som en s

Figur 21. Dekortyper av GRK-keramik. Lars Löfstrand 1974.

3.4 Benmaterial
35 djurarter har identifierats i benmaterialet. Majoriteten av dessa ben tillhör gris och säl, följt
av älg, bäver, mård och hund. Hundarna och möjligtvis även grisarna har varit domesticerade
(Malmer 2002:99). Även stora mängder fiskben har påträffats, vilket kan ha fiskats med ett
slags nät (Löfstrand 1974:132). Av fågelbenen att döma var arterna knipa och storskrake det
mest förekommande (Malmer 2002:99).
Två skalltaksfragment från människor har påträffats på platsen (Gill 2003:130). I samband
med detta fynd fanns även spridda människoben i kulturlagret (Wyszomirska 1984:132). Det
är osäkert huruvida detta benmaterial har ingått i en grav eller ej (Malmer 2002:97).

18

4. Bollbacken (Tortuna sn)
4.1 Bollbacken som
plats

Figur 22. Strandlinjekarta 5000 år sedan. Till skillnad från
Fågelbacken och Äs ligger Bollbacken fortfarande under vatten ca
3000 f.Kr. vilket förklarar avsaknaden av TRB. Den röda cirkeln visar
platsens ungefärliga position. Skala: 1:25 000. SGU.

Figur 23. Strandlinjekarta. 4500 år sedan. Den röda cirkeln visar
platsens ungefärliga position. Skala: 1:25 000. SGU.
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Bollbacken (Tortuna sn) ligger cirka 11
km nordöst om Västerås och är belägen
på en höjdrygg, cirka 30–35 meter över
havet. Den förmodade boplatsen ligger
alltså i det så kallade ”mellansvenska
spricklandskapet” (Artursson (red.)
1996:20) och stora delar av området
utgörs av en flack lerslätt där morän och
bergimpediment sticker upp (Artursson
(red.) 1996:20). Platsen var under
mellanneolitikum en mycket liten ö
beläget i ett sund (Artursson (red.) 1997).
Denna förmodade boplats var alltså
under mellanneolitikum belägen på en ö,
likt Fågelbacken under tidigneolitikum.
Bollbacken är en gropkeramisk lokal
som brukats under MNB, placerad ca
6km öst om Fågelbacken. Mats P.
Malmer menar att Bollbackens
gropkeramiker uppvisar en kulturell
kontinuitet från TRB i och med att
platsen uppvisar stora likheter med
Alvastra pålbyggnad – där kontinuiteten
mellan TRB och GRK är påvislig
(2002:129) (jfr. Malmer 2010: 332ff).

Platsen innehar RAÄ-nummer: Tortuna
258:1–2 och är betecknad som grav- och
boplatsområde. Platsen delundersöktes
som dels en stenåldersboplats och dels
som boplats och gravfält från äldre
järnålder (Artursson M. (red.) 1996:15). I
den östra delen av undersökningsområdet

identifierades en stenåldersboplats. Huvudsakligen bestod materialet som påträffats på platsen
av gropkeramisk karaktär men även (i mindre utsträckning) stridsyxekultur. Fornlämningens
storlek skulle kunna ha fortsatt åt N och S.

Magnus Artursson menar att boplatsen ”med stor sannolik placerades här eftersom att de
tidigare boplatsernas läge försämrats genom landhöjningen. De inre havsfjärdarna blev för
grunda och började växa igen, vilket ledde till att förutsättningarna för fiske och jakt […]
försämrades.” (1996:22). Vidare menar Artursson att den snabba landhöjningen skapade stora
våtmarksområden i direkt anslutning till ön där boplatsen låg (1996:22).
Genom C14-dateringar kunde bedömningen göras att Bollbacken har brukats av
gropkeramiker under den senare delen av MNB, alltså från cirka 2600 f.Kr. till cirka 2300
f.Kr. (Artursson 1996:22).

Figur 24. Topografisk karta över Bollbacken. Lantmäteriet.
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Figur 25. Ekonomisk karta över Bollbacken. Den röda pilen pekar på Bollbacken. Bild hämtad ur: Artursson (red.) 1996:16.
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Figur 26. Terrängskuggsningskarta. Den röda cirkeln visar platsens ungefärliga position. Lantmäteriet.
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4.2 Konstruktioner
Anläggningarna på Bollbacken bestod av
boplatsanläggningar, bland annat stolphål, avfallsgropar,
kokgropar och härdar samt fynd av bland annat keramik,
bearbetad skiffer, flinta och kvarts samt brända ben. Bland
anläggningarna kunde minst 6 hyddkonstruktioner urskiljas,
varav ett som tolkades som ett dödshus.
Hyddkonstruktion 1. 4,4 m lång, 3,6 m bred (södra delen)
samt 2,7 m bred (norra delen). I direkt anslutning till denna
konstruktion påträffades 2 kokgropar, 8 avfallsgropar, 3
avfallslager och ett antal (?) stolphål utan anknytning till
någon konstruktion (Artursson (red.) 1996:57).
Hyddkonstruktion 2 ligger på den västra sluttningen, ned
mot en relativt tydlig strandvall. Denna konstruktion skiljer
Figur 27. De gråmarkerade cirklarna
sig lite i utseende från 1, 5 och 6, men har samma struktur
visar stolphålen från konstruktion 1.
med olika typer av anläggningar i området runt den. Hyddan
Artursson 1996:60.
var även placerad nere på den västra sluttningen, relativt nära
strandvallen (Artursson (red.) 1996:76). Hyddkonstruktion 2 finns inte avbildad i rapporten
(jfr. Artursson (red.) 1997:7).
En av konstruktionerna förmodades vara ett gropkeramiskt dödshus (Artursson (red.)
1996:57ff). Mats P. Malmer menar dock att detta dödshus sannolikt härrör från STR
(2002:98). Dödshuset påträffades på den sydvästra delen av höjdryggen, vid en 16x22 m stor
aktivitetsyta som sannolikt använts för
”rituella syften” (Artursson (red.) 1996:61ff).
Storleken på dödshuset bedömdes vara 3,8
meter i längd i nordostlig – sydvästlig
riktning. Bredden på konstruktionen var 1,8
m (södra delen), samt 2,6 m (norra delen) i
nordvästlig – sydostlig riktning (Artursson
(red.) 1996:61ff). Dödshuset hade alltså en
trapetsoidform. I ett av stolphålen till denna
konstruktion fanns brända människoben
(Artursson (red.) 1996:65). I anslutning till
dödshuset upptäcktes även två större
förmodade kokgropar. Båda dessa gropar
innehöll gropkeramik, flinta, slagen kvarts
och brända människoben (Artursson (red.)
Figur 28. De gråmarkerade cirklarna visar stolphålen från
1996:61ff). Två och en halv meter i västlig
konstruktion 3. Artursson 1996:62.
riktning om dödshuset påträffades en
brandgravsdeposition bestående av en 0.5
diameter stor grop, cirka 16 cm djup. I denna grop fanns rikliga mängder brända människooch hundben (Artursson (red.) 1996:65). Cirka fyra meter sydväst om dödshuset påträffades
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även en keramikkoncentration bestående av
fragment från minst två ofullständiga kärl
(Artursson (red.) 1996:61ff). Denna konstruktion
har ett helt annat utseende än de andra på
Bollbacken. I stället för stolpar, som påträffades
vid de övriga konstruktionerna, har en typ av vägg
funnits i en cirka 0,3 meter djup ränna.
Konstruktionen är även mindre än de övriga, och
brända djur- och människoben har påträffats både
inom konstruktionen samt i anläggningar som hör
till konstruktionen (Artursson (red.) 1996:76).
Artursson menar, i och med påträffandet av bland
annat människoben, att denna konstruktion
sannolikt har haft en annan funktion än de övriga.
Figur 29. De gråmarkerade cirklarna visar stolphålen
”Med största sannolikhet rör det sig om ett område
från konstruktion 4. Artursson 1996:71.
där olika rituella aktiviteter som begravningar eller
offer ägt rum” skriver Artursson (red.) (1996:76).
Hyddkonstruktion 4. Denna konstruktion är enligt Artursson mycket otydlig (1996:69). I
anslutning till strukturen framkom en keramikkoncentration med kamornerad gropkeramik.
Konstruktionen påträffades på den norra delen av höjdryggen (Artursson 1996:69).
Hyddkonstruktion 5. Påträffad på den mellersta delen av höjdryggen. Inom konstruktionen
fanns en härdgrop. Storleken bedömdes vara 5,25 m – 6,25 m i nordostlig-sydvästlig riktning.
3,6 m bred (södra delen av konstruktionen) och 2,85 m bred (norra delen av konstruktionen).
Hyddkonstruktion 6. Belägen på den mellersta delen av höjdryggen i en svag sluttning mot
öster. Stolphålen bildar en ojämn trapetsoidform. I området kring konstruktionen påträffades
stolphål, gropar och avfallslager (Artursson
(red.) 1996:74).
.

Figur 31. De gråmarkerade cirklarna visar stolphålen från
konstruktion 6. Artursson 1996:75.

Figur 30. De gråmarkerade cirklarna visar stolphålen från
konstruktion 5. Artursson 1996:73.
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4.3 Keramik och sten

GRK
Skärvor av gropkeramiska kärl av typ Fagervik III och IV samt
stridsyxekeramik har påträffats på Bollbacken. Totalt fanns 68kg
keramik vid Bollbacken, varpå cirka 95% av materialet var
gropornerat.
Lösfynd av GRK-keramik (Welinder 2002:98), en Tjocknackig
yxa i grönsten (Ahlbeck 1995:20).
Figur 32. Skärva av gropkeramik.
Bollbacken. Bild: Artursson (red.)
1996:201.

En skålformad nedgrävning upptäcktes vid en utgrävning 1996. I
denna påträffades sot och brända ben av människa och hund,
samt gropkeramik med kamstämplad ornamentik (Artursson 1996:149).
STR
Totalt registrerades 70 skärvor av stridsyxekeramik, vilket utgjorde cirka 1% av den totala
mängd keramik som påträffats på Bollbacken (Artursson 1996:206). En av skärvorna som
kunde knytas till STR innehöll bränt benmaterial (Larsson 2009b:232), likt några av de
skärvorna som påträffats vid Fågelbacken (se 2.3).
Av boplatsens höjd över havet (30–35 m) att bedöma antas keramiken vara av sen GRK-typ
(Artursson 1996:204).
Lösfynd av två flintdolkar, en håleggad flintyxa, en hel skafthålsyxa samt två fragment av
skafthålsyxor har påträffats i närområdet (Artursson (red.) 1996:23). Lösfynd av GRKkeramik (Welinder 2002:98) samt en tjocknackig yxa i grönsten (Ahlbeck 1995:20) har även
funnits på platsen.

4.4 Brända ben
Depåer med brända människoben (Schmidt 1995:13), likt Fågelbacken (se figur 13)
påträffades vid Bollbacken. En stor del av anläggningarna på Bollbacken innehöll brända
människo- och djurben (Artursson (red.) 1996:356). Majoriteten av dessa ben var från
människor. Det lilla benmaterialet från djur var bränt och var från arterna: hund, gris, säl, älg,
abborre, gädda, strömming och mört (Artursson (red.) 1996:308). Totalt påträffades närmare
3kg benmaterial – varan 2,2kg har kunnat bestämmas (Artursson (red) 1996:303). Majoriteten
av dessa ben härrör från en förmodad brandgrav där totalt 2,45kg påträffades, varav 68% kom
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från människa, och 5% kom från djur. Den resterad benmängden kunde inte bestämmas
(Artursson (red.) 1996:305).

Slutsatser
Vid platserna som undersökts i denna uppsats uppvisar ett antal likheter. Vid både
Fågelbacken och Bollbacken påträffades kremerade människoben nedgrävda i gropar som
funnits i samband med olika typer av tvetydiga konstruktioner. Dock har dessa deponerats vid
olika tidsperioder – på Fågelbacken skedde kremeringarna troligtvis under tidigneolitikum,
medan de brända benen från Bollbacken kunde knytas till gropkeramisk tid, sannolikt det
senare skedet av MNB, med hjälp av C14-datering (Artursson 1996:149f). Samtliga platser
har uppkommit som öar under TN/MNA. Både Fågelbacken, Äs och Bollbacken verkar även
främst ha använts som begravningsplatser i och med att fyndmaterialet domineras av
människoben och keramik. Fågelbacken, Äs och Bollbacken har även varit platser med närhet
till vatten. Åtminstone Fågelbacken och Bollbacken var även öar under TN och början av
MNA.
Nedan följer en diskussion om boplatser kontra rituella platser. Många tvåskeppiga långhus
har påträffats på platser utan nämnvärd mängd keramik från neolitikum (Gill 2003:116). De
platser med större mängd keramik saknar ofta ordentliga strukturer som kan knytas till
bostadshus. De konstruktioner som upptäckts vid Bollbacken har ansetts vara för ”klena” för
att kunna ha utgjort ordentliga bostäder (Gill 2003:118). Dessa anses i stället vara tillfälliga
strukturer (Gill 2003:117). Tillgången på drickbart vatten vid Bollbacken har troligen varit
mycket begränsat, vilket talar för att platsen brukats av tillfälliga besökare (Gill 2003:118f).
Bollbacken var även under mellanneolitikum beläget på en ö ute i ett sund, platsen var alltså
fysiskt avskild från inlandet (Gill 2003:119). Keramiken och det animaliska benmaterialet på
dessa lokaler speglar alltså inte nödvändigtvis en viss typ av ekonomi. Snarare skulle dessa
lämningar tolkas vara spår av rituella måltider som konsumerats i samband med hanteringen
av de döda (Gill 2003:121).
Alvastra pålbyggnad i Östergötland är en plats som uppvisar smärre likheter med åtminstone
Bollbacken i och med de svårtolkade konstruktionerna som beskrivits som ”klena” (se 4.2).
Dessa typer av pålbyggnadsplatser och begravningsplatser har även föreslagits ha likhet med
de sydskandinaviska megalitgravarna (Gill 2003:121). Båda dessa typer av platser uppvisar
gemensamma byggnadsföretag för en större grupp människor (megalitgravsbyggande kontra
pålbyggnadskonstruktioner och begravningsplatser som Fågelbacken, Bollbacken och Äs).
Spår av konsumtion i skepnad av festliknande tillställningar finns både vid megalitplatser
samt gropkeramiska stränder. Offerriter har troligen ägt rum i form av avsiktligt krossade
föremål – framförallt keramik men även stenyxor på vissa platser. Även brända eller
uppeldade föremål som sädeskorn eller människoben kan vara spår av särskilda offerriter.
Både megalitgravsplatser och gropkeramiska stränder tenderar även att samla sig i grupper,
område för område (se figur 1) (Gill 2003:121f, 129). En skillnad mellan Alvastra pålbyggnad
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och Bollbacken är att de är brukade under olika tidsperioder. Bollbacken tycks främst vara
brukad under MNB medan Alvastra pålbyggnad har brukats under MNA. Däremot verkar
liknande strukturer ha funnits på Fågelbacken under TN (se 2.2). Och precis som vid
Alvastra-trakten når trattbägarkulturen endast marginellt in i MNA vid Fågelbacken (se 2.2)
(jfr. Carlsson 1998:57). I och med den relativt knapphändiga mängden gropkeramik, jämfört
med den omfattande mängden trattbägarkeramik (jfr TRB och GRK i 2.3), är det inte helt
otänkbart att man under MNA delvis slutar använda Fågelbacken som rituell lokal och i stället
förflyttar sig till Bollbacken men väljer att utföra likande gravpraktik. En annan aspekt som
talar för denna förflyttning är keramiken som påträffats på Fågelbacken och Bollbacken. Vid
Fågelbacken upptäcktes gropkeramik av typerna Fagervik II och III, samt mellanneolitisk
trattbägarkeramik (vilket i sig är högst ovanligt vid platser i Mälardalen) (se 2.3). Den senare
var även lik till utseendet som den keramik som påträffats vid en megalitgrav i Alvastraområdet (se 2.3) – vilket kan ses som ytterligare ett tecken på att likande rituella aktiviteter
har ägt rum vid dessa platser som vid Alvastra. Vid Bollbacken påträffades gropkeramik av
typerna Fagervik III och IV (se 2.3). Att keramiken uppträder på platsen i typologisk och
kronologisk ordning är nog inte av en slump.
Nedan följer en diskussion om brända ben. Anders Carlsson menar att kremeringarna,
åtminstone gällande TRB, kan vara ett uttryck för en kollektivistisk ideologi då människorna
inte har begravits som individer, utan att kremeringen har varit ett sätt att utplåna den dödes
identitet på (Carlsson 2015:43). En annan förklaring som Carlsson presenterar är att
kremeringarna inte nödvändigtvis avspeglar ett brandgravsskick, utan att det i stället skulle
kunna röra sig om mänskliga brännoffer i och med att de påträffas i likhet med andra föremål,
som brända flintyxor och säd, i gropar (2015:43).
Nedan följer en diskussion om begravningar. Det har föreslagits att de gropkeramiska stränder
kan ha varit platser för dekarnation, vilket innebär att organ och kött från den döde tas bort
och lämnar benen blottade. Detta kan ske genom att en människa har skrapat/skurit bort organ
och kött med ett vasst föremål. Det kan också ske genom att fåglar äter upp kadavret och
lämnar benen. I och med denna tolkning bör de små konstruktioner som påträffats vid
Bollbacken och Fågelbacken tas i beaktan. Kan strukturerna på Bollbacken och Fågelbacken
vara platåkonstruktioner ämnade för dekarnation? Detta kan i så fall vittna om ytterligare
tecken på en kollektivistisk ideologi – att dekarnationen är ett sätt att avlägsna spåren av en
identitet. Anders Carlsson föreslår är en möjlig anledning bakom exempelvis kremeringar kan
ha varit att utplåna den dödes individualitet på (2015:43). Det är inte otänkbart att den dödes
identitet måste utplånas i flera steg. Först transporteras den avlidne från sitt hem till de dödas
ö. Sedan placeras denne på en av platåkonstruktionerna för dekarnation. De levande
återvänder till platsen veckor senare och det är då som festaktiviteterna äger rum, i samband
med att den döde avlägsnas från platåkonstruktionen för att brännas – möjligen som en
offerrit till högre makter, eller för att fullborda den individuella identitetens utplånande.
Denna typ av dödceremoni uppfördes först av de människor som tillverkat trattbägarkeramik
under tidigneolitikum. Denna typ av rit är något som även kan ha följt med in i MNA- och B i
och med att de svårtydliga konstruktionerna även uppträder på Bollbacken i stor utsträckning
(se 4.2).
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Keramiken och det övriga källmaterialet på Fågelbacken talar för att platsen använts sedan det
tidigaste skedet av TN, för att sedan endast marginellt använts genom MNA, och återupptas
under den senare delen av MNB. De kulturella praktikerna kring de döda har i stort sett
ungefär likadant ut under neolitikum i östra Västmanland, däremot har de ägt rum på olika
platser vid olika tider. Av att döma av de ekonomiska aspekterna har även detta i stort sett
varit snarlikt vid de olika platserna, vid olika tidpunkter. Vid Fågelbacken under TN fanns
dock spår av sädeskorn (se 2.2), samt att man möjligen odlat ärtor på platsen (se 2.1) vilket
saknas helt på Äs och Bollbacken. Att spår av jordbruk, eller jordbrukskonsumtion saknas på
dessa platser, kan förklaras med att den kollektivistiska ideologin skyms undan till fördel för
en mer individualistisk ideologi (jfr Carlsson 2015:48). Vissa aspekter av en kollektivistisk
ideologi lever däremot kvar, nämligen avindividualiseringen av de döda i samband med att
elda upp de dödas kvarlevor i särskilda ritualer (jfr Carlsson 2015:42). Ett abrupt kulturellt
skifte går alltså inte se i källmaterialet på de platser som uppsatsen tar upp.
Samtliga platser som tas upp i denna uppsats är strandvända platser med närhet till vatten.
Alexander Gill hävdar att dessa typer av platser kan beskrivas som gränser mellan land och
vatten – en slags tröskel mellan de levandes och dödas världar (2003:140). De döda
människorna har transporterats till dessa lokaler från boplatslokaler i inlandet. Transporten
från de levandes samhälle till strandlokalerna kan betraktas som en passagerit och den döde
individens sociala omgestaltning (Gill 2003:140f), eller avindividualisering.

Sammanfattning
Fågelbacken, Äs och Bollbacken är tre varandra närliggande platser som brukats under olika
perioder under neolitikum. Fågelbacken brukades framförallt under tidigneolitikum av
trattbägarkulturen, men även under den senare delen av mellanneolitikum av
stridsyxekulturen. Endast ett fåtal fynd kan knytas till gropkeramikkulturen på Fågelbacken.
Äs och Bollbacken har däremot brukats främst under mellanneolitikum av
gropkeramikkulturen, enstaka spår av stridsyxekulturen har även funnits – dock i väldigt liten
skala jämfört med fynden från GRK. Det är därför inte osannolikt att Fågelbacken först
brukats av trattbägarkulturen, för att sedan, genom en förändring i ideologi valt att bruka
andra platser under MNA och början av MNB, för att till sist återvända under senare delen av
MNB som stridsyxekultur. Varför man valt att övergiva platsen under början av MNA förblir
ett mysterium. Däremot kan vi konstatera att de platser som brukats i stället, alltså Äs och
Bollbacken, uppvisar liknande deponeringskontexter och tyder på liknande rituell behandling
av döda människor som ägt rum på Fågelbacken.
Keramiken på Fågelbacken sträcker sig från det tidigaste skedet av TN, till den senare delen
av MNB. Där finns TRB-keramik, GRK-keramik och STR-keramik representerat i
källmaterialet. Den sparsamma mängden keramik från MNA talar för att Fågelbacken
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övergavs runt denna tidsperiod, till förmån för andra platser – så som Äs och Bollbacken. Det
osteologiska materialet talar dock för att hanterandet av de döda, och sociala tillställningar
kring detta fortsatt på liknande sätt även vid dessa platser, som vid Fågelbacken. STRkeramik dyker upp i mycket liten skala på Bollbacken, men desto mer går att återfinna vid
Fågelbacken. Detta tyder på att Fågelbacken återupptas som rituellt betydelsefull plats under
senare delen av MNB, när GRK förändras till STR.
Dessa platser har alltså traditionellt tolkats som boplatser (se exempelvis 2.1). Jag menar i
denna uppsats att detta bör omtolkas. De konstruktioner som påträffas verkar vara
klaustrofobiskt små för att vara permanenta eller temporära bostadshus (se framförallt 2.2 &
4.2) och fyndbilden domineras av keramik och brända människoben (se framförallt 2.3 &
4.3). I stället bör dessa platser ses som de dödas lokaler. Öar och stränder dit människor har
kommit för att ta farväl av sina döda.
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