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Abstract
This thesis discusses aspects of how the Late Neolithic society in southern Sweden changed through the use of 
metal. Particular focus is on how the different categories o f the material culture were utilized in this process -  
the Late Neolithic flint daggers and objects o f stone imitating objects of metal.

The presence of metal in the Late Neolithic society is discussed and explicated by the correlation of metal 
objects to objects imitating metal. Imitations are not perceived as passive copies, but as a continuing dialogue 
between artefacts. These imitations are viewed as filling a function wherein they help to prepare society to 
express social and political processes in a different material, as a way to meet and relate to the new world-view 
that the metal objects implied through their existence.

The difference between resharpened and non-resharpened flint daggers is explored through a variety of 
quantitative and qualitative analyses. There appears to have been two differing rules o f deposition o f the two 
types of flint daggers in the Late Neolithic society. Resharpened and non-resharpened flint daggers thus seem 
to relate to different societal spheres o f significance in society.

It is suggested that the flint daggers were used in varying forms o f ritual body modification practices, as 
tools for alteration o f bodily appearance. These rituals can be termed passage rituals -  rituals connected to the 
individual’s journey through her life-cycle. The resharpening of the dagger blade is then to be understood as a 
ceremonial resharpening, a ritual remaking of the dagger.

During the Late Neolithic, gallery graves, mortuary houses and votive offerings were used to express a 
connection to an older, ancestral ideology, based on communal rituals. At the same time a new ideology was 
expressed through the use of individual earth graves and ritual body modification practices. The human body, 
previously attributed an ancestral role, was now used as a medium o f classification, signification and individual 
expression. The ritual practice works both as a societal regulator and as a way for individuals to express 
themselves in relation to others.

The ritual body modification practices, manifested in different rituals of passage, may have been a way for 
individuals to relate to the changes in society during the course of the Late Neolithic.

Key words: Late Neolithic, flint daggers, neolithic metal, mortuary houses, gallery graves, passage rituals, 
mortuary rituals, initiation rites, body modification, decarnation, narrative.
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På samma sätt som fotografen på bilden
kastar sin slagskugga på marken framför den frampreparerade hällkistan
han är i färd med att dokumentera
kastar vi oundvikligen vår skugga över de historier
vi väljer att berätta om förhistorien.

Jag vill här i avhandlingens form utröna varför en del av de historier som 
berättats om senneolidkum ser ut som de gör.
Vems skuggor faller över de historier som berättats under årens lopp?

Härefter formar jag min egen senneolitiska historia
väl medveten om att det är en berättelse som kommer att påverkas av den skugga 
min egen närvaro kastar över den.

Bilden visar en hällkista från
H ov  socken, Skåne. Fotograf: V. E w ald  1 3 /9  1926.
A TA  d. nr. 3697/1926.
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Förord
D et är svårt att tro att det nu är tio (!) år sedan jag blev antagen till 
forskarutbildningen i arkeologi. Och även om jag hunnit med en del annat, 
jobbat, läst andra kurser och fött och varit hemma med två barn, så är det iallfall 
en lång tid. Skillnaden mellan den avhandling jag tänkte skriva 1994 och den 
avhandling som jag nu skrivit, är också stor, och tur är väl det.

Jag vill inleda med att tacka Åke Hyenstrand som ledde forskarseminariet 
under en stor del av min doktorandtid. E tt kollektivt tack går också till det 
arkeologiska forskarseminariet i Stockholm och därmed även till alla 
doktorander, nuvarande som tidigare. A tt vara del av en kreativ och diskuterande 
forskningsmiljö under doktorandtiden har varit en privilegium.

Tack också till docent och tf. professor Ingmar Jansson som läst manus. E tt 
stort tack går även till tidigare och nuvarande personal och lärare vid 
arkeologiska institutionen, Stockholms universitet: Agneta Carlsten Thor, 
Gertrud Nordberg, Marita Pilestad, Lisa Hellsing, Torun Zachrisson och Bo 
Petré. Oavsett vilken avhandlings fas jag befunnit mig i, barnledig som aktiv till 
100 %, har jag alltid känt mig välkommen uppe på DB.

D et största tacket går till min handledare professor Mats Burström, utan vars 
hjälp det svårligen hade legat en avhandling färdig idag. Han har oförtrutet 
stöttat mig under avhandlingsarbetets svåra svackor (många!), alltid tagit sig tid 
till att läsa texter eller diskutera problemställningar, samt levererat konstruktiv 
kritik genom sina alltid insiktsfulla kommentarer — tack Mats!

E tt tack riktas också till docent Anders Carlsson vid arkeologiska 
institutionen i Stockholm som de sista åren fungerat som min institutions
kontakt, samt även läst och kommenterat avhandlingsmanus. Utan Anders 
Carlssons inspirerande föreläsningar under grundkursen i arkeologi hade jag 
heller aldrig påbörjat forskarutbildningen — tack Anders!

Efter att ha varit föräldraledig under en längre tid återkom jag så till 
forskarutbildningen hösten 2003 och fick då även en arbetsplats på institutionen. 
Under detta sista år har jag arbetat fram avhandlingens slutmanus. E tt tack till 
alla de doktorander som utgjort min forskningsmiljö uppe på D8 under detta 
sista hektiska år: Helena Andersson, Anna Amberg, Charlotte Femstål, Ulf 
Fransson, Linda Grönwall, Kim von Hackwitz, Jonas Monié Nordin, Elisabet 
Regner, Johan Runer, Ylva Stenqvist Millde, Annica Stemer, Susanne Thedéen 
och Tove Werner. E tt extra tack till mina rumskompisar: Susanne, Ulf, Linda, 
Elisabet och Ylva. Tack alldeles särskilt till Susanne Thedéen, som befann sig i 
samma ”disputationsfas” som jag det sista halvåret. D et har varit en förmån att 
ha någon att diskutera med, kring allt från hur man skriver ett abstract dll vad 
högskolemoms egentligen handlar o m ...



Tack också till personal på Vitterhetsakademiens bibliotek och Antikvariska 
Topografiska arkivet, för att tillmötesgående ha hjälpt mig hitta rä tt bland 
handlingar och bilder och för att hjälpt mig låna hem tonvis med litteratur under 
årens lopp.

Tack också till Jackie Taffinder för lotsning bland de neolitiska lös fynden på 
SHM. Tack till l:e antikvarie Jörgen Kling och l:e antikvarie Nils Björhem, 
Malmö Kulturmiljö, för hjälp med planritningar till anläggningar i avhandlingens 
slutskede.

E tt tack också till Jan Apel, SAU, för att du i tid och otid under årens lopp 
svarat på mina frågor, diskuterat och frikostigt delat med dig av din stora 
kunskap kring flintdolkar och flintteknologi!

Tack också till familjen Herber för generöst lån av teknisk utrustning under 
det sista skälvande dygnet före manus gick i tryck.

Under avhandlingsarbetets gång har jag fött två barn, vilkas existens och 
personlighet otvivelaktigt påverkat mig och därmed även indirekt avhandlingens 
innehåll. Tack för att ni finns, älskade ungar Hjalmar och Einar! Utan er, vill jag 
gärna tro, hade avhandlingen nog redan varit klar. Å andra sidan tror jag faktiskt 
att den idag är bättre än den skulle varit för några år sedan.

Tack också till min sambo Hans, för stöd, peppning och framförallt 
avlastning hemma, särskilt under det sista hektiska halvåret. Tack också till Hans 
för hjälp med översättning av sammanfattningen och layouthjälp. Tack till min 
syster Kristina som aldrig tvivlat på min förmåga utan alltid trott att jag skulle bli 
klar. Tack också till mina föräldrar och mina svärföräldrar som trott på mig och 
hjälpt till med allt från barnpassning, hämtning och lämning av barnen från dagis 
och skola, goda middagar, semestrar och ekonomiska bidrag under årens lopp, 
tusen, tusen tack!

Flera stipendiefonder har lämnat generösa bidrag till mitt avhandlingsarbetes 
genomförande. Jag tackar Stockholms humanistiska fakultets donations
stipendier; Håkanssons och Kinanders stipendiefond, Anna Ahlströms och Ellen 
Terserus stipendiefond och Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk 
forskning. Jag tackar också arkeologiska institutionen, Stockholms universitet 
och Greta Arwidssons fond för att ha möjliggjort studieresor under 
avhandlingsarbetets gång. Utan utbildningsbidrag och doktorandtjänst från 
arkeologiska institutionen, Stockholms universitet hade jag heller inte blivit klar. 
För bidrag till bildmaterial till avhandlingen, tack till Svenska 
fornminnesföreningens Hildebrandsfond.

Utan det generösa bidraget från Berit Wallenbergs Stiftelse hade avhandlingen 
heller inte kunnat tryckas i den form den nu föreligger, tack.

Hökarängen oktober 2004 
Eva Stensköld



Kapitel 1

Fenomenet senneolitikum

Senneolitikum som gränsland

Att forska kring senneolitikum i Sydskandinavien är att befinna sig i ett gränsland 
mellan de två klassiska perioderna neolitikum och bronsålder. Detta innebär att 
man som forskare kommer att stå som åsnan mellan två hötappar, eller i varje 
fall med ett ben i varje läger; å ena sidan neolitikumforskningen och å andra 
sidan bronsålders forskningen. Varje forskningsfält har sin egen uppsättning 
kodord och problemområden. Denna limbotillvaro som präglat min tillvaro som 
senneolitikumforskare är, upplever jag, också karakteristisk för senneolitikum 
som period — den är varken äkta stenålder eller riktig bronsålder, utan någonting 
mitt emellan eller kanske både och.

Detta forskningsproblem uppmärksammades också av bland andra Carl 
Johan Becker, som påpekade vikten av att förstå den senneolitiska kulturen i 
relation till bronsålder, samt i relation till de mellanneolitiska kulturgrupperna 
(Becker 1964:121). Senneolitikum har av de flesta forskare beskrivits som just en 
kort övergångsperiod mellan den egentliga stenåldern och bronsåldern, eller 
inledning till bronsåldern. Tittar man på hur senneolitikum kategoriseras och 
placeras kronologiskt i de läroböcker som används i arkeologiutbildningen, 
framgår det att perioden nästan uteslutande förs till de delar vilka behandlar 
bronsåldern (Burenhult 1991, 1999; Welinder 1998; Carlsson 2001). I hög 
utsträckning betonas introduktionen av metall under senneolitikum, och med 
den cirkulationen av prestigeföremål och skapandet av bronsålderns storskaliga 
kontaktnät (t. ex. Kristiansen 1987b, 1998; Burenhult 1991:16ff, 1999:371ff). 
Samtidigt får dock flera neolitiska fenomen och artefakter en naturlig fortsättning 
in i äldre bronsålder, något som inte uppmärksammats i särskilt hög utsträckning 
(Lomborg 1959). Huruvida senneolitikum förs till stenålder eller bronsålder 
beror i sin förlängning på om periodens relation till perioden före respektive 
efter uppfattas som brott eller kontinuitet. D et vanligaste har således varit att 
brottet mellan mellanneolitikum och senneolitikum har uppfattats som kraftigt, 
medan en högre grad av kontinuitet ansetts råda mellan senneolitikum och äldre 
bronsålder (Carlsson 2001:1 lf).

Sammanfattningsvis skulle man därmed kunna säga att senneolitikum är både 
en övergång till något nytt och en fortsättning på det gamla — en maskerad 
stenålder men också en bronsålder i förklädnad.



Att ta sats

I min avhandling ligger fokus i hög utsträckning på de enskilda artefaktema och 
mindre på kulturlandskap och fasta fomlämningar. Under avhandlingsarbetets 
gång har jag därför flera gånger kommit att fundera kring huruvida bra forskning 
kan bedrivas utifrån ett begränsat källmaterial, och hur detta i så fall påverkar de 
tolkningar man gör. Jag försöker i min studie ställa de arkeologiska fynden — 
artefaktema — m ot en högre rumslig nivå, representerad av dessa artefakters olika 
utbredningsmönster över större områden och de tolkningar dessa mönster getts i 
den arkeologiska forskningen. Jag tycker det är intressant att försöka nå insikt i 
hur de olika geografiska nivåerna förhåller sig till varandra. Mitt val av 
källmaterial, där den enskilda artefakten på många sätt står i fokus, kan ge delvis 
eller helt andra svar, och leda till att en annan bild av det senneolitiska mentala 
rum m et i slutänden frammanas (jfr Chippendale 1993:32). D et är min 
förhoppning att den höga och den låga nivån skall medge ett synliggörande av 
strukturer vilka verkar på olika nivåer i samhället, där man försöker att inte väja 
för flertydligheten — det ovanliga, variationen, det olika.

Syfte och frågeställningar
Senneolitikum är en period vars tolkning i sin helhet påverkats dels av hur några 
av de mer kända källmaterialen; hällkistoma, metallen och flintdolkarna, kommit 
att uppfattas och beskrivas, dels av hur senneolitikum uppfattats förhålla sig till 
omgivande tidsperioder. Detta har indirekt lett till att vissa aspekter av samhälle 
och föreställningsvärld kommit att betonas i tolkningarna av senneolitikum, 
medan andra varit mindre synliga.

Avhandlingens övergripande syfte är att skapa förutsättningar för en annan, 
kompletterande, tolkning av senneolitikum genom att fokusera vissa särskilt 
utvalda källmaterial, metallen och flintdolkarna. Den förändring metallen 
kommer att innebära, problematiseras och begripliggörs genom att metallen 
relateras till de me talle fterhärmande föremålen. D e senneolitiska flintdolkarnas 
roll i samhället problematiseras i sin tur genom en analys av vissa kvalitativa och 
kvantitativa aspekter hos dessa, där de kopplas till kropps förändrande praktiker, 
med särskilt fokus på dödshus och anläggningar kopplade till dessa. D et är min 
förhoppning att en analys där mindre uppmärksammade aspekter av välkända 
källmaterial, samt analys av mindre känt källmaterial, kan ge en annan, 
kompletterande bild av den senneolitiska perioden än den som vanligtvis 
synliggörs.

Avhandlingens övergripande syfte kan brytas ner i konkreta frågeställningar, 
utifrån vilka diskussionen i varje kapitel är utformad.

Kapitel 2
— H ur har bilden av senneolitikum påverkats av den arkeologiska forskningen



kring olika kulturgrupper under tidig- och mellanneolitikum?

Kapitel 3
— H ur vanligt är det under neolitikum att man efterhärmar föremål av ett material

i ett annat?
— H ur kan man förstå efterhärmningama under de olika perioderna?
— Metallen under neolitikum -  hur ser den ut och varför just så?
— Genom  vilken process kommer man att acceptera metallen?

K apitel 4
— Varför har flintdolken kommit att förknippas med en viss typ av tolkningar i

den arkeologiska forskningen?
— Varför väljer man att hugga om flintdolkar, och på vilket sätt är omhuggna

dolkar annorlunda jämfört med de hela dolkarna?

K apitel 5
— H ur ser gravskicket ut under senneolitikum?
— H ur har man valt att ta hand om  sina döda, och varför just så?
— Vilken roll har flintdolkama fyllt i den senneolitiska dödsritualen?

K apitel 6
— Vilken roll spelar flintdolkama i den senneolitiska människans liv?

Utgångspunkter
Avhandlingen utgörs av sammanlagt fem kapitel av mer analytisk och tolkande 
karaktär (kapitel 2-6). I kapitiet Arkeologisk kultur -  materiell kultur (kapitel 2) 
återfinns en stor del av bakgrunden till avhandlingens problemställning. 
Senneolitikum är en period svår att få grepp om, föreställningen om perioden har 
visat sig vara högst beroende av hur de andra neolitiska perioderna har skildrats i 
den arkeologiska forskningen. Kapitlet utgör en ingång och en bakgrund till den 
fortsatta diskussionen kring senneolitikum.

I kapitlet Kopior; parafraser och efterhärmningar (kapitel 3) avhandlas både 
metallefterhärmningarna och den neolitiska metallen. Anledningen till detta är att 
jag anser att inget av fenomenen kan förstås separat från varandra.

I kapitlet K lint dolkar (kapitel 4) diskuterar jag kritiskt hur flintdolken tolkats i 
den arkeologiska forskningen. Kapitlet fokuserar sedan kring omhuggningen av 
flintdolkar.

I kapitlet Dödsntualer under senneolitikum (kapitel 5) undersöker jag de 
senneolitiska dödsritualema utifrån främst gravar och dödshus eller anläggningar 
kopplade till dessa och vilken roll flintdolken haft i sammanhanget.



I kapitlet Flintdolken i ńtualen (kapitel 6) undersöker jag vilken betydelse 
flintdolkar kan ha haft i människors liv under senneolitikum, genom a tt diskutera 
deras roll i olika rituella praktiker av huvudsakligen kropps förändrande karaktär

I det syntetiserande och avslutande kapitlet Senneolitiska berättelser (kapitel 7) 
knyts trådarna från tidigare kapitel ihop. Här kopplar jag samman företeelser som 
metallen, flintdolkama och de metallefterhärmande föremålen och presenterar en 
alternativ berättelse om perioden senneolitikum.

I Appendix I, Flintdolkar i Skåne presenteras underlag för analysen av de 
omhuggna flintdolkama i kapitel 4, samt en diskussion kring källmaterialets 
representativitet, metod och avgränsningar. I Appendix II, Ebbe Eomborgs 
flintdolkstypologi illustreras Lomborgs flintdolks typologi från 1973 med bilder. 
Genomgående i avhandlingen används en rad förkortningar, en utförlig 
förklaring till dessa återfinns i slutet av avhandlingen.

Avhandlingens olika delar kan vid första anblicken te sig disparata och svåra 
att sammanfoga till en helhet. Avhandlingens fokus har också delvis skiftat under 
arbetets gång, vilket knappast är ovanligt. Inledningsvis intresserade jag mig för 
metallföremålen från äldre bronsålder. Detta intresse ledde mig så småningom 
fram tül senneolitikum. Ganska snart insåg jag dock att senneolitikum, som 
period betraktad, bågnade under en historisk barlast, skapad av den arkeologiska 
forskningen. Hopklämd mellan konstgjorda neolitiska kulturgrupper och den 
äldre bronsålderns storskaliga hövdingadömemodeller, fanns helt enkelt ingen 
plats för en senneolitisk berättelse. Jag insåg att jag för att formulera en sådan 
berättelse, först måste förstå både hur och varför kulturer och hövdingar ansågs 
vara så viktiga i den arkeologiska forskningen kring perioden. Mitt intresse för 
den tidiga metallen kom också mer att handla om varför; än när, var eller hur. För 
att förstå varför det fanns metallföremål och vilken roll de spelade i samhället, så 
behövde jag också förstå de senneolitiska metallhärmande föremålen. Härifrån 
var steget inte långt till de senneolitiska flintdolkama skulle det visa sig. Man 
skulle därmed kunna säga att avhandlingens olika delar, har pockat på min 
uppmärksamhet och tvingat sig till en plats i avhandlingen, valt mig mer än jag 
har valt dem.

Inledningen av metallens första fas i Sverige infaller under tidigneolitikum 
och jag har valt att benämna denna fas för metallens introduktion. Denna period 
omnämns ibland som en tidig kopparhorisont i forskningen. Från denna period 
finns i Skåne (ca) 25 stycken kopparflatyxor med känd fyndort bevarade, 
påträffade huvudsakligen i våtmark (Karsten 1994:60; Magnusson Staaf 1996; 
Klassen 2000; Malmer 2002:35). Dateringen av dessa är omdebatterad, men 
sannolikt skall de placeras i tids spannet TNC-M NA (Magnusson Staaf 
1996:151 f). Under senare delen av mellanneolitikum i Sverige minskar antalet 
metallfynd som finns bevarat i det arkeologiska källmaterialet och de uppträder 
också nu i annan form och i ett delvis annorlunda sammanhang. Bortsett från 
antagandet att kopparflatyxoma har sin huvudsakliga horisont fram till MNA,



utgörs den mellanneolitiska metallen av totalt fyra föremål från sammanlagt tre 
stridsyxegravar (Malmer 1975:58ff). Under senneolitikum sker en ökning av 
antalet metallföremål. Samtidigt ökar mängden föremåls former och de 
förekommer både som gravfynd, offerfynd, lös fynd och boplats fynd (Oldeberg 
1974; Karsten 1994:88ff). Denna fas har jag valt att beskriva som metallens 
reintroduktion i det neolitiska samhället. Beteckningen eller uppdelningen av 
neolitikum syftar till att sätta fokus på det faktum att antalet metallföremål av 
olika skäl fluktuerar relativt kraftigt under neolitikum i Sverige. Aven om 
koppar flatyxorna kan ges en fortsättning in i MNA, är det en skillnad mellan den 
första metallhorisonten (introduktionen) bestående av kopp ar flatyxor, och den 
andra större horisonten (reintroduktionen), som infaller under SN. Mellan dessa 
båda horisonter finns en till synes svårförklarlig metallfattigdom under MNB, där 
metallen både är annorlunda formmässigt och uppträder i andra deponerings
sammanhang än förut. Begreppsparet introduktion — reintroduktion förmår 
fånga in att de två skeendena uppvisar såval kvalitativa som kvantitativa 
skillnader, samtidigt som det betonas att de inte är helt separerade fenomen.

Centralt för frågor kring metallens introduktion och reintroduktion är de 
artefakter av i huvudsak sten som av en eller flera anledningar uppvisar en direkt 
eller indirekt koppling till artefakter av metall. Dessa artefakter kan då benämnas 
kopior eller efterhärmningar av föremål i metall. Denna föremålsgrupp är 
koncentrerad till senneolitikum, men efterhärmningen som fenomen 
förekommer under hela neolitikum.

Relationen mellan förlagor och efterhärmningar kan lätt uppfattas som 
statisk, då den består av endast två led. Relationen är dock mer mångfasetterad 
än så. Begreppet kopia eller efterhärmning kan verka på flera plan, då det bygger 
på hur begreppen likhet och olikhet varierar inom ramen för olika föremåls typer. 
Jag vill fokusera på spänningsfältet under i huvudsak senneolitikum mellan å ena 
sidan metall och å andra sidan material som inte är metall men som har någon 
form av koppling till metall. Jag menar att många av senneolitikums artefakter 
förhåller sig till föremålen av metall på något sätt, och därför även bäst kan 
beskrivas genom att man definierar dem utifrån metallen som fenomen.

Jag har valt att arbeta med begreppen metall och icke-metall, för att poängtera 
att huvuddelen av artefaktema under senneolitikum på något sätt relaterar till just 
metall. En första uppdelning resulterar i två led med begreppen metall och icke
metall. Jag har valt begreppet icke-metall för att poängtera att det inte bara är de 
typiska senneolitiska efterhärmande flintartefakterna som innefattas här, utan 
även andra föremål, vars koppling till metall berör andra variabler än en 
uppenbar yttre formlikhet. I ett senare led definieras huruvida icke-metallen är 
metallhärmande eller ej metaUhärmande (Figur 1:1).
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Figur 1:1. Relationen mellan icke-metall: ej metallhärmande respektive metallhärmande, samt 
metall.

På så sätt skapas en terminologi som tydliggör och sätter fokus på att kopplingen 
mellan metallföremål och andra föremål samtida med metallen är dubbelriktad 
och mångtydig. Beskriven på det här sättet förmår relationen åskådliggöra även 
det annars lätt osynliga förhållandet mellan den metallhärmande och den ej 
metallhärmande icke-metallen. Avhandlingens rumsliga avgränsning varierar 
beroende på vilket källmaterial som diskuteras. D en sammanhållande ramen 
utgörs istället av den problemställning jag valt att utgå från — källmaterialet har 
med andra ord valts utifrån vilka frågor jag uppfattat som centrala.

Jag använder mig i avhandlingen av vissa geografiska beteckningar, såsom 
Sydsverige (Skåne, Blekinge, samt sydligaste Halland), Västsverige (Bohuslän, 
Dalsland, Västergödand, samt norra och mellersta Halland) och östra 
Mellansverige (Östergödand, Småland, Öland, Godand, Södermanland, Uppland, 
Västmanland och Närke) (jfr Hyenstrand 1984:34ff). D å begreppet södra Sverige 
används, omfattar det alla de ovan nämnda regionerna (Figur 1:2).

Figur 1:2. Kartbild över 
Sverige med de regioner 
vilka diskuteras i 
avhandlingen markerade: 
Sydsverige (1), Västsverige
(2) och östra Mellansverige
(3).



Begreppen grupp, region och extemområde används av mig som substitut för de 
i forskningen mer vanligt förekommande begreppen centrum och periferi. Den 
symmetri som den binära oppositionen skapar är ofta nödvändig för att göra 
världen läsbar men utgör samtidigt inte sällan en grov förenkling. H ur kan man 
då förhålla sig till de begrepp som framställs som kategoriskt motsatta poler, där 
ömsesidigt uteslutande sfärer skapas? H ur är det möjligt att komma förbi den 
förenklade och tillrättalagda bild som användningen av tvåpoliga begrepp skapar? 
Behöver vi den förenklade bild som frammanas, eller är det möjligt att arbeta på 
andra sätt, att tänka på andra sätt än genom binära oppositioner? Man upptäcker 
ofta att dessa begrepp saknar definitioner, det vill säga förklaringen av ett led i 
begreppsparet ges endast av det andra ledet. D et är vanligt att det första ledet i 
oppositionen utgör normen, som definierar sig självt genom det andra ledet, 
vilket beskriver sig självt genom en hänvisning till vad det inte är (Bauman 
1990:143-144). I fallet med centrum och periferi definieras periferin utifrån 
centrat. D et kommer alltid att finnas ett centrum där man är och en periferi där 
man inte är, begreppen är definierade utifrån jagets position (jfr Shanks & Tilley 
1987:167f; Karlenby 2002:106). Relationen som frammanas är därmed långt ifrån 
symmetrisk, då definitionen av utanför vanligen ges från positionen innanför. 
Resultatet blir en legitimering av det ojämlika, en hierarkisering av ett förhållande 
(Bauman 1992:38ff; Moore 1994:73ff; Campbell & Hansson 1998:52ff).

D e av mig valda begreppen grupp, region och extemområde är till skillnad 
från centrum och periferibegreppen inte beroende av varandra för sin egen 
definition, vilket är en del av poängen. Begreppen hjälper till att bryta upp den 
tvåpoliga begreppssfär som lätt uppstår då relationen mellan två områden 
diskuteras. Förhoppningen är att på så sätt undvika den negativa laddning som 
följer av ord där det ena ledet fungerar som en negativ motsats till det första.

D et bör betonas att jag med begreppen endast refererar till något generellt, 
utan helt skarpa gränser. Begreppet grupp utgår från ett lokalt sammanhang och 
syftar på en grupp människor vilka lever tillsammans, eller så nära varandra att 
levnadssätt och livsvillkor i hög utsträckning delas. E tt exempel på en grupp är 
således människorna i en by eller ett hushåll, vilka lever tillsammans och nära 
varandra större delen av tiden. Begreppet region syftar på större samman
sättningar av grupper, vilka till viss kan dela levnadssätt och livsvillkor, men där 
inte alla individerna i samhället lever tillsammans eller nära varandra hela tiden. 
Begreppet extemområde utgår från ett kontinentalt sammanhang och syftar på 
hela det område i Europa där metall är vanligt förekommande och där metall 
bearbetas och omarbetas till olika föremål. I vissa delar av detta större område 
produceras även själva metallråvaran, dock långt ifrån överallt.

Gränsen mellan begreppen grupp, region och extemområde är därmed 
flytande och begreppen är mer situationelit definierade, än klart avgränsbara från 
varandra. Region- och externområdesbegreppet utgår från en mer rumslig 
avgränsning, medan gruppbegreppet är socialt definierat. Jag har medvetet



avstått från att genomgående använda mig av socialt definierade begrepp, som till 
exempel samhälle. Sådana begrepp blir lätt otympliga och svårbemästrade, då de 
bär med sig ett historiskt bagage som outtalat kan mana till en viss typ av 
förståelse, annorlunda än den som avses här. A tt jag ändå väljer en socialt 
avgränsad minsta enhet, gruppen, beror helt enkelt på att jag uppfattar den som 
förhållandevis neutral i sammanhanget.

Jag använder mig i avhandlingen då och då av begreppet boplats, särskilt i 
samband med diskussionen kring de neolitiska kulturgruppema (kapitel 2). Jag är 
väl medveten om att många platser som i arkeologisk litteratur getts 
beteckningen boplats mer skall förstås som avgränsade ytor för särskilda 
aktiviteter (jfr Carlsson 1998:47-59). Då begreppet används syftar det därför mer 
på förekomsten av lämningar av ett visst slag på en plats, än på förekomsten av 
en plats där människor bott.

Bilder av senneolitikum

Man skulle kunna säga att våra bilder av senneolitikum fungerar som ett 
Rorschachtest, de säger mer om oss själva än om den tidsperiod som vi 
benämner senneolitikum. D et är intressant att se hur synen på senneolitikums 
betydelse har skiftat inom forskningen, hur den gått från en övergångsperiod till 
en egen period, då detta ofta följt den daterings anknutna problematiken, som 
kan sägas ha varit central inom forskningen. Senneolitikum benämndes förr 
dolktid eller hällkisttid (jfr Becker 1948:9), vilket ger en antydning om vad som 
prioriterats i forskningen. Då Carl Johan Becker 1947 lägger fram sitt stora 
arbete om tidigneolitisk kronologi, Mosefundne lerkar fra yngre stenalder. Studier over 
tragtbægerkulturen i Danmark, föreslår han att begreppet senneolitikum ersätter de 
äldre benämningarna. Megalitkultur byttes också m ot trattbägarkultur, döstid 
mot tidigneolitisk tid och gånggrifttid m ot mellanneolitisk tid (Becker 1948:9). 
Fokuseringen på kronologi är som jag ser det en anledning till att vissa fenomen 
och problemområden i senneoHtikumforskningen betonats, medan andra knappt 
kommit att beröras. D en övergripande orsaken till den kronologiska centreringen 
är att senneolitikum har ansetts utgöra inledningen till den hövdingadöme- 
struktur, som många forskare tycker sig se utvecklas under loppet av äldre 
bronsålder. D et har då blivit viktigt att genom senneolitikums relativkronologi 
fastställa början på den förändring man tyckte sig se vid bronsålderns inträde 
(Simonson 1998:63ff). Fokuseringen kring periodens relativa datering har lett tül 
att de absoluta dateringarna förändrats. Senneolitikum har varit och är 
fortfarande en av de kortaste perioderna inom förhistorien, och sträcker sig från 
ca 2350 till ca 1700 f. Kr. (Vandkilde 1996:140), det vill säga 650 år. D etta skall 
jämföras med den tidigare dateringen av perioden, 1800-1500 f. Kr., det vill säga 
300 år (Becker 1964:121; Stenberger 1964:120) (Figur 1:3.). Perioden har alltså



mer än fördubblat sin längd i absoluta år, främst tack vare arbetet med 14C- 
dateringar för perioden (Holm et al. 1997:215).

Period Tid f. Kr., kal. Antal å r
Br per II 1500-1300 200
Br per I 1700-1500 200

SN II (SN C) 1950-1700 250
SN I (SN A+B) 2350-1950 400

MNB 1-6 2800-2350 450
MNA I-V 3300-2800 500

TNG 3450-3300 150
TNA+B 4100-3450 650

Senmesolitisk tid 5500-4100 1400

Figur 1:3. Olika tidsperioder under mesolitikum, neolitikum och bronsålder som omnämns i 
texten.

D en rådande relativkronologin för senneolitikum bygger fortfarande till stor del 
på Ebbe Lomborgs avhandling Die ¥  lint dolche Dänemarks (1973), där 
flintdolksmaterialet är indelat i sex huvudtyper med en rad undergrupper. Utifrån 
dessa delas senneolitikum in i tre faser: SN A, B och C (Lomborg 1973). 
Lomborgs kronologiska skiktning av senneolitikum har reviderats av andra 
forskare, senast av Helle Vandkilde (1996). Med utgångspunkt från de danska 
artefaktema av metall delar hon in senneolitikum i två faser; SN I (2350-1950 f. 
Kr.), vilken motsvarar Lomborgs SN A och B, samt SN II (1950-1700 f. Kr.), 
vilken motsvarar Lomborgs SN C (Vandkilde 1996:13). SN II inleds med 
introduktionen av flintdolkar med fiskstjärts fäs te, rundade skuldror och 
triangulära blad, typ IV A (Apel 2001b:251) (se Appendix II).

E tt problem med de olika försöken att formulera en kronologiskt hållbar 
skiktning av senneolitikum är att dessa nästan alltid utgått från flintmaterialet, 
främst då flintdolkama (Müller 1888, 1902; Fors sander 1936; Lom borg 1973). 
Senneolitikums början kom att sättas till den fas under sista delen av 
mellanneolitikum när flintdolken ersätter stridsyxan som prestigegåva i gravarna 
från enkeltgravskultur på Jylland (Lomborg 1973:256ff). D et var dock svårare att 
fastslå när senneolitikum upphörde och den äldre bronsåldern tog vid. Inom  
brons ålders fors kningen definierade Oscar Montelius bronsålderns period I 
genom förekomsten av kantyxor i det arkeologiska materialet, yxor vilka inte 
förekom i gravsammanhang (Montelius 1885, 1986). Generellt sett så är också 
den kronologiska sekvensen för äldsta bronsålder baserad på metallföremål från 
en icke gravkontext, till skillnad från senneolitikum, där kronologin i huvudsak 
relaterats till flintdolkar från gravar. I Skandinavien byggs hällkistor med 
flintdolkar ända fram tül övergången mellan bronsålderns period II och III. D et



råder med andra ord en kronologisk överlappning mellan SN II och 
bronsålderns period I (jfr Vandkilde 1996:14; Apel 2001b:10f). Länge 
diskuterades till exempel vilka metallartefakter som skulle placeras i ett neolitiskt 
respektive ett bron s ålders s ammanhang. D et var först med John-E lof 
Fors sanders bearbetning av den tidiga metallen från Skandinavien och norra 
Europa som en ordentlig uppdelning mellan sten- och bronsålder kunde göras 
(1936). Fors sander kunde nu också sätta punkt för den segslitna diskussionen 
mellan Montelius och Müller rörande just övergången mellan senneolitikum och 
bronsålder, genom att konstatera att flintdolkar av typ VI var kopior av 
centraleuropeiska metalldolkar (Forssander 1936:126-129). Sedan Forssander har 
heller inga, eller i alla fall väldigt få, försök till synkronisering gjorts mellan de 
olika kronologier som ligger till grund för förståelsen av senneolitikum och äldre 
bronsålder (Gräslund 1974:113f). D et var först med Helle Vandkildes avhandling 
(1996) som en m odem  syntes av senneolitikums flint- och metallartefakter 
genomfördes.

En naturlig följd av att så mycket intresse riktats m ot de kronologiska och 
typologiska problemen inom senneolitikum, är att studiet av den sociala 
strukturen i hög utsträckning försummats. Om  man fokuserat på annat än 
dateringsmässiga problem, så har det nästan uteslutande rört framväxten av den 
sociala stratifiering man tyckt sig se i den fullt utvecklade äldre bronsåldern (jfr 
Vandkilde 1996:259). D et grundläggande problemet är att de senneolitiska 
flintdolkama och metallfynden från senneolitikum och äldre bronsålder endast 
studerats i relation till vissa typer av problemformuleringar. Förekomsten av 
metall och praktfulla flintdolkar har kommit att uppfattas som helt eller delvis 
synonym med framväxten av sociala skillnader och en härskande elit (Brøndsted 
1966; Skaarup 1985; Kristiansen 1987b, 1998; Burenhult 1991:16ff, 1999:371ff).

Under de senaste åren har dock bilden av senneolitikum kommit att 
nyanseras något i forskningen, framförallt har perioden behandlats ingående i 
flera sammanhang. I synnerhet kan Jan-Erik Apels avhandling nämnas, i vilken 
de senneolitiska flintdolkama i Skandinavien diskuteras (2001b), liksom Björn 
Magnusson Staafs avhandling om kopparflatyxor (1996), Per Lekbergs 
avhandling om den senneolitiska skafthålsyxan (2002), Pär Nordquists 
avhandling om sociala förändringsprocesser under neolitikum (2001), samt Leif 
Karlenbys lic. uppsats om bronsyxor under senneolitikum och äldre bronsålder 
(2002).

Senneolitikum är den sista av neolitikums alla perioder och kan, har vi sett, 
därmed också uppfattas som något av en ingång till den äldre bronsåldern. Jag 
hävdar att senneolitikum än mer bör ses som en bakdörr till hela den yngre 
stenåldern. Jag har därmed i föreliggande text i mångt och mycket valt att betona 
kopplingen mellan senneolitikum och övriga neolitikum. Jag tror att en fördjupad 
förståelse av senneolitikum uppnås genom att man utgår från senneolitikums 
relation till perioderna mellan- och tidigneolitikum och hur olika material



kategorier under dessa perioder varierar och förändras i relation till varandra och 
i relation till den period de uppträder i.

Att tänka genom ting

Studiet av materiell kultur är centralt inom arkeologin. Materiell kultur existerar 
inte bara, utan är alltid skapad av någon, med ett visst syfte. Materiell kultur 
reflekterar därmed inte passivt det omgivande samhället, utan snarare så skapas 
och förändras samhället genom de sätt på vilka olika individer använder sig av 
den materiella kulturen. Den materiella kulturen fungerar därmed i olika sociala 
strategier inom specifika kulturella kontexter (Hodder 1991:6ff, 13f). E tt föremål 
äger inte samma giltighet oavsett kulturell kontext, utan dess betydelse och 
innebörd är beroende av sammanhanget. Man skulle kunna säga att ett föremåls 
meningsinnehåll inte existerar utanför en viss given situation, knutet till en viss 
person eller personer. E tt föremåls meningsinnehåll uppstår i m ötet mellan 
subjekt och objekt (Hodder 1986:165f; Burström 1989:8; Olsen 1997:216ff; 
Jensen 1999:101ff, 2000:55f; Högberg 2000a, b; Magnusson Staaf 2000a:41, 
2000b:72-80).

Inom  strukturalismen och marxismen determineras individens handlingar av 
strukturen eller ekonomin. Oförmågan att synliggöra individer och deras 
handlingar samt därigenom även förstå hur förändring sker, har också utgjort 
den främsta kritiken m ot dessa teorier. Strukturalismen menar att strukturen är 
omedveten för individerna, därigenom torde det även vara omöjligt att reflektera 
över den och förändra den. Vanligt är att struktur och enskilda händelser/ 
individer framställs som separata enheter mellan vilka det råder ett problematiskt 
förhållande. Anthony Giddens försöker lösa detta genom strukturering 
(structuration); då strukturen reproduceras möjliggörs även förändring av den. 
Genom  våra handlingar skapar vi strukturer som verkar tillbaka och leder till 
uppkomsten av nya handlingar. D et finns en växelverkan mellan handling och 
struktur. Giddens talar om strukturens dualitet, strukturen är både mediet för 
individens handlingar och resultatet av dessa handlingar. Strukturen är således 
både resultatet av handling och förutsättningen för handling; verkan och orsak 
på en och samma gång. Därmed leder allt handlande både till reproduktion och 
till förändring av den rådande strukturen Ì samhället, mänskliga handlingar är 
intentionella, samtidigt som de får oförutsedda konsekvenser. De icke avsedda 
konsekvenserna är också en viktig del av den sociala reproduktionen. Samhälle 
och struktur är således aldrig statiska, utan förändring sker kontinuerligt. 
Giddens talar även om andra typer av förändringar, så kallade episodiska 
förändringar. Episodisk förändring kan uppstå genom den friktion som finns i 
m ötet mellan olika samhällstyper. Den materiella kulturen står liksom den sociala 
strukturen i ett ömsesidigt förhållande till individers handlingar och praktiker. 
Människan producerar materiell kultur med en viss avsikt, men den materiella



kulturen kan då den väl är etablerad, igen påverka människomas tankar och 
handlingar (Giddens 1984; jfr Shanks & Tilley 1987:71f, 180; Barrett 1994:1-5; 
Olsen 1997:164-171, 210-213; Cassel 1998:23-25; Strassburg 2000:18-23, 26-28; 
Hauptman Wahlgren 2002:14-16).

Jag är, liksom många andra arkeologer, tilltalad av hur Giddens 
struktureringsteori hanterar svåra frågor som förändring och den svårhanterliga 
dikotomin mellan individ och struktur. Jag upplever dock att det 
Strukturorienterade synsättet kan leda till en alltför endimensionell bild av 
individen och hur förändring egentligen sker. Struktureringsprincipen fungerar 
som en normerande kraft, där dominanta diskurser och praktiker uppfattas som 
en komplett bild. I medlandet mellan de svårförenliga aktör- och struktur
perspektiven, så har man tappat bort lite av mångfalden; det som går emot, det 
onormala, det enskilda, det avvikande och det ohälsosamma (jfr Olsen 
1997:165ff; Strassburg 2000:20-29; Hauptman Wahlgren 2002:15). Alltför lite har 
man uppmärksammat det maktperspektiv som just döljs i dualiteten mellan aktör 
och struktur i Giddens tappning. Jag vill därför betona den subversiva kraften i 
relationen mellan aktör och struktur.

Diskursen utgör den samtals ordning som kännetecknar det vetenskapliga 
skrivandet, undervisningen och tankeutbytet under en viss period. Olika 
uppsättningar av diskursiva praktiker ordnas enligt underliggande regler och 
koder, vilka är kulturspecifika och ändras radikalt under tidens gång. Genom 
diskursiva praktiker skapas och upprätthålls kulturell ordning. Varje samhälle 
eller tidsålder har sin egen diskursiva logik vilken på samma gång är konsekvent i 
sig själv och ändå så helt olik vår egen. Michel Foucault talar också om epistem; 
ett epistem är en komplett uppsättning av sammanhang som håller samman den 
diskursiva praktiken. D et är med andra ord omöjligt att tänka eller upptäcka 
något utanför epistemet. Mellan de olika epistemen råder ett bråddjup som ingen 
människa egentligen förmår korsa. E tt viktigt begrepp för Foucault är makt, han 
intresserar sig för hur maktförhållanden har reglerat människokroppen. Makten 
uppfattas inte som en negativ kraft, som utövar repression, hämmar, censurerar, 
maskerar och utesluter. Istället är makten produktiv; den producerar en 
verklighet, olika ämnesområden och sanningsritualer. Individen och den 
kännedom man kan förvärva om honom  tillhör denna produktion. Makten 
utövar herravälde över kroppen, själen är på en gång verkan av och redskapet för 
en politisk anemi; själen är kroppens fängelse. Kroppen blir användbar för 
makten enbart om den är både produktiv och underkastad. Underordningen 
uppkommer som effektivast inte med våld, list eller ideologi, utan genom en 
reglering av kroppens handlings fält. Maktutövning är som mest effektiv inte då 
den verkar genom vedertagna och självklart avgränsade maktutövningspunkter i 
staten och samhället, utan då den verkar genom mikro-maktsituationer, på så vis 
blir den anonym och osynlig. Kampen m ot varje sådan maktutövning gäller inte 
hela makten, ett allt eller intet. Därför är motstånd alltid möjligt. Med denna syn



på makten följer också en förändrad syn på sanning och kunskap. D et finns inget 
maktförhållande utan att ett därmed sammanhängande område av vetande 
skapas och det finns inte heller något vetande som inte samtidigt förutsätter och 
utbildar ett maktförhållande (Foucault 1993:35ff, 40, 227; jfr Tilley 1991b:290ff).

Jag vill nyansera spänningsfältet mellan aktör och struktur genom att utgå just 
från maktens dualitet, hur motståndet är en minst lika essentiell och avgörande 
kraft som själva dominansen. Jag kommer att använda mig av begreppen 
handling, praktik och struktur. Dessa tre begrepp befinner sig längs en axel i 
förhållande till varandra, som löper från aktör- till strukturperspektiv, från 
motstånd till dominans. Relationen mellan aktör och struktur, samt det mellan 
motstånd och dominans har berörts i texten ovan. Handlingen ligger närmast 
aktören. Handlingar som upprepas, följer underliggande regler och koder och 
som delas av flera aktörer kan beskrivas som praktiker. Praktiken är diskursiv tiH 
sin karaktär och genom diskursiva praktiker skapas och upprätthålls kulturell 
ordning. Materiell kultur är ett medium för praktiken, den ingår i och 
strukturerar denna praktik. Då praktiken verkar genom den materiella kulturen, 
påverkas den och nya materiella former skapas, som igen skapar nya praktiker. 
Nya tankar får fotfäste genom en rutinis erad praktik, genom att människorna 
lever sin uppfattning om en ny empirisk verklighet. Praktiken utgör regelverk 
och handlingsmönster för den för tillfället rådande strukturen i samhället. Alla 
handlingar leder till både reproduktion och förändring av den rådande 
strukturen. Strukturen existerar således inte av sig självt, i sig självt, utan skulle 
kunna definieras som den samlade summan av mänskliga handlingar och 
praktiker (Figur 1:4).
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Figur 1:4. Relationen mellan aktör och struktur åskådliggjord.

Förändring sker i mötet mellan aktör och struktur, då maktpositioner i form av 
m otstånd och dominans, krockar med varandra. Resultatet blir kanske inte den



homogena och strömlinjeformade förändringen som strukturationen ger upphov 
till. Istället kan förändringen vara både splittrande och destruktiv, men den kan 
lika gärna utgöra en positiv och kreativ kraft (jfr Strassburg 2000:26ff). På detta 
sätt blir det möjligt att belysa alla de olika slags kontaktytor som finns i 
spänningsfältet mellan aktör och struktur. Dessa kontaktytor varierar ju beroende 
på t. ex. kön, ålder, position, bakgrund.



Kapitel 2

Arkeologisk kultur -  materiell kultur

Inledning

Kultur, såsom ordet idag vanligen används inom arkeologi, antropologi och 
andra angränsande discipliner, har betydelsen av ett visst sätt att leva inom en 
grupp, eller ett samhälle (Trigger 1989:162; Diaz-Andreu 1996:52; Campbell & 
Hansson 1998:47). Begreppet hade före 1970 inom arkeologin dock en mer 
avgränsad betydelse och syftade mer på utbredningen av arkeologiska artefakter i 
rum m et vilka ansågs motsvara en förhistorisk befolkningsgrupp (Olsen 
1997:37ff). Begreppet är idag behäftat m ed en negativ klang, varför få arkeologer 
använder sig av det i arkeologiska analyser och tolkningar. För en förståelse av 
hur olika tolkningar vuxit fram och hur detta har påverkat den bild av 
senneolitikum som arkeologerna frammanat, menar jag dock att jag måste 
använda mig av begreppet i min dekonstruktion av det senneolitiska 
samhällsförloppet. Detta innebär dock inte att jag anser att det arkeologiska 
kulturbegreppet utgör en oproblematisk och därmed alltid användbar enhet i 
olika tolkningar.

Genomgången av kulturbegreppet i detta kapitel gör långt ifrån anspråk på att 
vara heltäckande -  en omöjlighet med tanke på hur många definitioner av 
begreppet som under årens lopp presenterats inom forskningen. D et är inte 
heller essensen eller summan av de definitioner som presenterats av 
kulturbegreppet jag vill åt i min analys. Syftet är istället att visa hur begreppets 
användning i den arkeologiska forskningen kommit att påverka tolkningen av 
senneolitikum.

Kulturbegreppet i ett långtidsperspektiv

O rdet kultur kan härledas till det latinska ordet colere, med en rad olika betydelser 
såsom bebo, odla, försvara och ära eller tillbe. Under första delen av 1400-talet 
får det betydelsen av en process, d. v. s. skötandet eller tillseendet av någonting, i 
första hand grödor eller djur. Från och m ed 1500-talet kunde ordet kultur också 
användas för att beteckna mänsklig utveckling (Williams 1976:76f).

Kulturbegreppet har periodvis kommit att användas som synonymt med 
ordet civiliserad, ett begrepp som under upplysningen och 1700-talet kom att 
beteckna den mänskliga utvecklingens stegvisa process (Williams 1976:77). 
Intressant är dock att civilisationsbegreppet på många sätt är betydligt äldre än 
kulturbegreppet. Ordet kommer ursprungligen från latinets civis, med betydelsen



medborgare. Begreppet utvecklas fram till medeltid genom besläktade begrepp 
som dvitas — stat, och cvilitas — medborgarskap till ävitabilis, med betydelsen, med 
rätt tül medborgarskap. Civilisationsbegreppet får tidigt fäste i såväl engelskan, 
franskan som tyskan (Kroeber & Kluchhohn 1952:11). I många fall är det svårt 
att se en distinkt skillnad mellan de definitioner av begreppen kultur och 
civilisation som används i litteraturen. D et är t. ex. vanligt att de i många 
uppslagsverk uppfattats som synonymer med en viss skiknad i betydelseomfång, 
där kulturbegreppet ofta ses som omfattande en mindre del, alternativt 
utgörande en lägre nivå av det större eller vidare civilisationsbegreppet (Kroeber 
& Kluchhohn 1952:13). D et delvis delade betydelseomfånget mellan begreppen 
kultur och civilisation bibehölls i många europeiska språk och fortplantade sig 
även, inte helt oproblematiskt, till ämnesområden som sociologi och antropologi 
(Kroeber & Kluchhohn 1952:13-35). Situationen kompliceras kanske ytterligare 
av etnicitetsbegreppets historiska implikationer under 1930-talet.

I den nationalromantiska rörelsen under slutet av 1700- och början av 1800- 
talet i England, Frankrike och Tyskland kom ordet kultur att stå för en alternativ 
syn på mänsklig utveckling, nu i opposition m ot ordet civilisation som mer 
kommit att beteckna framgång och rationalism — den industriella utvecklingens 
nya ledord. N u betonades nationella och traditionella värden, ordet kultur 
kopplades ihop med de olika folkgrupperna och kom att stå för dessa folk
gruppers särskilda livsstil (Williams 1976:78f). Ledande i samhällsdiskussionen 
var i Tyskland filosofen Johann Gottfried Herder. I stark opposition m ot den 
tidigare upplysningsfilosofin hävdade han nu tanken att varje folk är präglat av 
sin särskilda ande, Volkgeist, där varje folkgrupp står för sig själv, med sin egen 
rätt (Lübcke 1988:226). Kultur kom i detta skede att stå för den mänskliga 
utvecklingen, i opposition m ot civilisationsbegreppet, som stod för den 
materiella utvecklingen (Kroeber & Kluckhohn 1952:15-25; Williams 1976:78f; 
Trigger 1989:162) .Västeuropas nationalism föddes nu, och kom i hög 
utsträckning att bygga just på grundtesen E tt folk -  E tt område -  En kultur — En 
stat. Idén om specifika och varierande kulturer kom att bli ett viktigt redskap i 
konstruerandet av den nationella identiteten (Trigger 1989:148ff).

Sammanfattningsvis kan i huvudsak tre definitionsnivåer för begreppet kultur 
urskiljas utöver dess ursprungliga betydelse -  odling som en naturbunden 
process: (i) en odling av tänkandet hos mänskliga individer, d. v. s. intellektuell 
och estetisk förkovran, som bygger på föreställningen om en universell 
utveckling genom ett antal stadier, en betydelse som dominerar under 1700 talet, 
(ii) ett särskilt sätt att leva — en livsstil för en urskiljbar grupp människor, en 
betydelse som formas under inflytelse av den nationalromantiska rörelsen under 
1800 talet, (iii) och slutligen, verk och uttryck av intellektuella och särskilt då 
artistiska aktiviteter, jfr finkultur (Williams 1976:80). Den sista definitionsnivån 
blir allmänt spridd först under slutet av 1800- och början av 1900-talet (Campbell 
& Hansson 1998:48). Den vardagliga användningen av begreppet kultur idag



utgår oftast från just denna definition — kultur för de flesta människor är just 
konst, musik, teater, litteratur och film.

Generellt för kulturbegreppets framväxt i samhället är att dess olika 
definitioner förutsätter och bygger på varandra. Så är t. ex. framväxten av 
kulturbegreppet i dess betydelse av finkultur endast möjlig i ett samhälle som 
erkänner de båda tidigare definitionerna av begreppet (Campbell & Hansson 
1998:48).

Kulturbegreppet i den arkeologiska forskningen

Varför har kulturbegreppet varit så centralt inom främst stenålders forskningen? 
D et kan ha att göra med att kulturbegrepp, liksom stil-, typ- och periodbegrepp, 
utgör arkeologiska abstraktioner tillkomna i syfte att möjliggöra en sortering och 
uppordning. Möjligtvis kan denna tendens i den arkeologiska forskningen ha att 
göra med att vi som stenålders forskare arbetar med ett material som lätt 
uppfattas som främmande och svårgripbart. Genom  namngivandet, klassi
ficeringen och upp struktureringen kommer man att bemästra både materialet 
och sina egna farhågor inför det man inte vid första anblicken förstår.

D et som först slår en när man konfronteras med de många definitioner av 
kulturbegreppet som finns, är kanske i första hand den ambivalens och interna 
motsägelsefullhet de är behäftade med. Generellt för kulturbegreppet är också att 
dess definition i hög grad avgör även hur man uppfattar förändring inom 
mänskliga samhällen och själva drivkrafterna för förändring, samt hur man väljer 
att tolka och klassificera variation och utbredningsmönster inom den materiella 
kulturen.

Avsikten med en grundlig genomgång av ett begrepp med så många, samt 
delvis motsägelsefulla definitioner, kan kanske ifrågasättas, särskilt som ämnet 
behandlats i olika sammanhang mer än en gång förut. Syftet är dock att just visa 
på kulturbegreppets avsevärda betydelsebredd. Tanken är även att en samlad 
genomgång av begreppet och andra till diskussionen relaterade begrepp förmår 
underlätta för en eventuellt intresserad läsare. En samlad genomgång av olika 
kulturbegreppsdefinitioner och deras användning återfinns tämligen sällan i 
litteraturen, kanske just på grund av ämnets allmänna relevans. Undantag finns, 
sammanfattningar av varierande allmän grad från det sista tiotalet år i arkeologisk 
forskning återfinns t. ex. i Burström (1991); Shennan (1994); Graves-Brown et al. 
(1996); Jones & Graves-Brown (1996); Wyszomirska-Werbart & Barford (1997); 
Johnsen & Welinder (1998); Bolin (1999); Stefanovich (1999); Curta (2001); Terell 
(2001); Werbart (2002).

D en första formella användningen av kulturbegreppet med ett utökat 
antropologiskt betydelseinnehåll kan hänföras till 1871, då den engelske 
etnologen E. B. Tylor ger ut sin Pnmitive Culture (Tylor 1871). Begreppet hade 
något tidigare använts av den tyske etnologen Gustav Klemm (Klemm 1843-52,



1854-55), då utan en explicit vetenskaplig definition. Tylor blir dock först senare 
medveten om Klemms användning av kulturbegreppet (Tylor 1865, 1871), 
anammar det och ger det sedan dess klassiska definition (Kroeber & Kluckhohn 
1952:146f; Trigger 1989:161f): ” ...tha t complex whole which includes 
knowledge, belief, art, morals, law, custom, and other capabilities and habits 
acquired by man as a member o f society.” (Tylor 1871:1). Utifrån denna 
definition kom en rad arkeologer i olika länder ungefär samtidigt att mer eller 
mindre oberoende av varandra koppla ihop välavgränsade förhistoriska 
materiella lämningar med existensen av etniska grupper, eller folk (Trigger 
1989:1621).

Den tyska arkeologen G ustaf Kossinna använde sig av arkeologin för att 
finna indoeuropeernas och därmed också germanernas ursprung. För Kossinna 
var kulturbegreppet centralt, med sin Die Herkunft der Germanen (1911) 
introducerade han inom centraleuropeisk arkeologi tanken att ett folks materiella 
kultur är en reflektion av deras etnicitet. Sålunda korrelerade likheter och 
skillnader i materiell kultur med motsvarande likheter och skillnader i etnicitet, 
därmed var klart avgränsade kulturella områden möjliga att koppla samman med 
den för tillfället korrekta etniska gruppen — som germaner, kelter och slaver. 
Kossinna ansåg att kulturell kontinuitet också av nödvändighet implicerade 
etnisk kontinuitet. Han kom också att sätta ett mentalt likhetstecken mellan 
begreppen kultur — etnicitet — ras (Trigger 1989:163-167; Jones 1997:45-51).

Gordon Childes definition och tillämpning av det arkeologiska 
kulturbegreppet (Childe 1925, 1929) kom att få betydligt större genomslagskraft i 
den arkeologiska världen än Kossinnas. Childe anammade Kossinnas grundtes 
kring kulturbegreppet, men han avfärdade alla rasistiska konnotationer denna 
hade gjort, och kombinerade sedan begreppet med Montelius kronologi (Trigger 
1989:167-174; Veit 1994:38f; Olsen 1997:126). Kulturbegreppet kom därmed att 
fungera som ett liberalt alternativ till Kossinnas rasbegrepp (Clifford 1988:234; 
Jones 1997:28).

Inom  den så kallade kulturarkeologin som Childe företrädde kom 
kulturbegreppet att bli en bärande enhet och arkeologiska kulturer kom att 
uppfattas som specifika folkslag, separerade från andra folkgrupper: ”We find 
certain types of remains - pots, implements, ornaments, burial sites, house forms 
- constantly recurring together. Such a complex o f regularly associated traits we 
shall term a ’’cultural group”, or just a ”culture”. We assume that such a complex 
is the material expression of what today would be called a ”people”.” (Childe 
1929:v-vi). Kulturbegreppet kom därmed att få karaktären av en objektivt 
registrerbar arkeologisk enhet, urskiljbar genom sammanförandet av olika 
ledartefakter vilka uppvisade en likartad begränsning i tid och rum. Dessa 
enheter eller kulturer ansågs sedan svara m ot en ursprunglig arkeologisk 
verklighet. D et arkeologiska källmaterialet uppfattades som bärare av en kulturs 
idéer och normer. Likhet i materiell kultur var uttryck för en gemensam idévärld,



medan skillnader kunde bero på t. ex. etniska olikheter (jfr Trigger 1989:167-174; 
Veit 1994:38f; Olsen 1997:126).

Tidigt blev därmed en arkeologisk kultur motsvarigheten till ett specifikt folk, 
vilket genom olika attribut kunde särskiljas från andra folkgrupper. Den 
grundläggande tanke som styrde kulturbegrepps diskussionen var kultur- 
determinismen och som förklaring till kulturell förändring inom olika samhällen 
användes diffussionism. Den diskussion som fördes inom forskningen gällde 
främst hur dessa kulturgrupper skulle kunna urskiljas i det arkeologiska 
materialet. Childe presenterade flera tolkningar av Europas förhistoria genom att 
skapa komplexa översikter eller matriser i vilka de olika kulturgruppemas 
inbördes kronologiska och geografiska distribution redovisades (Trigger 
1989:171).

Under 1950- och 60-talet fick de kulturevolutionistiska tankarna ett uppsving 
genom neo-evolutionismen inom främst antropologin (Trigger 1989:289f; Olsen 
1997:48, 137). Man utmanade den traditionella kulturarkeologins normativa 
kulturbegrepp och en ny arkeologisk inriktning under namnet New Archaeology, 
eller proces suell arkeologi, formulerades inom främst amerikansk arkeologi. 
Lewis Binford blev den nya rörelsens förgrundsgestalt och gav riktningen dess 
form i sina texter (1962, 1965). Nyckelord var ekologisk funktionalism. Han gav 
kulturbegreppet en tolkning och ett användningsområde som skilj de sig från 
Childes, och definierade begreppet som ett utomkropp sligt, mänskligt 
anpassningsmedel (Binford 1962:218).

Kulturbegreppet uppfattades nu som ett funktionellt redskap för att uppnå 
och bibehålla balans i samhällssystemet, förändring inom kulturella system var en 
anpassning till förändringar inom den naturliga miljön. Individerna vilka utgjorde 
samhället var i grunden konservativa och genomdrev förändring endast om den 
tvingades på dem genom faktorer som de var oförmögna att själva kontrollera 
eller styra (Trigger 1989:290-298). Skillnaden m ot den tidigare kulturarkeologins 
inriktning m ot att finna det unika, var att den processuella arkeologin fokuserade 
på det generella och universella i varje kultur.

David Clarke definierade det arkeologiska kulturbegreppet utifrån en 
systemteoretisk modell och hävdar att den arkeologiska kulturen är den enskilda 
enhet som kan uppvisa det största informationsinnehållet. Systemteorin gav 
arkeologin en konkret modell för att beskriva samhället som bestående av från 
varandra funktionellt avhängiga subsystem (Clarke 1978:101ff). Enligt Clarke 
skall en arkeologisk kultur definieras som: “ ...a  polythetic set of specific and 
comprehensive artefact-types which consistently recur together in assemblages 
within a limited geographical area.” (Clarke 1978:247). D å utbredningen av olika 
artefakttyper kan komma att överlappa varandra, måste avgränsningen av en 
arkeologisk kultur baseras på flera olika artefakttyper, och ej ett begränsat antal 
ledartefakter (Clarke 1978:245ff).



Kulturbegreppet ñck under 1970-talet ge vika för en neo-evolutionär 
klassificering och indelning av den materiella kulturen. Mänskliga samhällen kom 
att typ ologis eras i olika sociala formationer vilka följde efter och av varandra: 
band — stam — hövdingadöme — stat (t. ex. Sahlins & Service 1960, Service 1962, 
1975; Fried 1967). Värt att notera är även att indelningen i olika sociala 
formationer sker med vårt eget moderna samhälle som utgångspunkt, eller 
avslutning. Arkeologi bedriven på detta sätt reduceras till en identifiering av de 
element i den materiella kulturen vilka på förhand ansetts utgöra belägg för 
förekomsten av en given social struktur. Avvikelser i det arkeologiska materialet 
från den ideala modellen får oftast forskaren att förespråka ytterligare en 
förfining av indelnings strukturen, istället för att ifrågasätta inriktningens 
grundläggande giltighet (t. ex. Bintliff 1984a-b; Kristiansen 1998:44f; jfr Shanks 
& Tilley 1987:148f; Trigger 1989:292).

D et arkeologiska kulturbegreppet har även diskuterats inom etnoarkeologisk 
forskning. Den norske socialantropologen Fredrik Barth betonar etniciteten som 
en form för organisering av sociala kontakter mellan grupper (Barth 1969). Han 
förkastar därmed synen på den etniska gruppen som en kulturbärande isolerad 
enhet. En huvudtanke hos honom  är att etniska åtskillnader kan existera även 
inom ett område med flera grupper vilka ständigt konfronteras och överträder 
varandras gränser. E tt nyckelord i sammanhanget är därmed den sociala 
Interaktionen grupperna emellan och de kulturella signaler som där skickas ut 
(Barth 1969:10-11). Barth likställer därmed inte kultur och etnicitet, utan 
kulturbegreppet är för Barth mer vittomfattande än etnidtetsbegrepp et.

Fredrik Barths forskning har mycket gemensamt med lan Hodders tidiga 
antropoloģiska studier. Hodder, elev till David Clarke, studerade Baringo- 
distriktet i Kenya och fann att det i vissa områden rådde stark kontrast mellan de 
etniska gruppernas olika kulturella uttryck medan man i andra områden delade 
kulturella uttryck mellan grupperna. Detta ledde till formuleringen av en 
stresshypotes; att det mellan olika etniska grupper vilka konkurrerar med 
varandra om områdets resurser blir viktigt med en klar markering utåt av 
etnicitet. Hodders hypotes kring markering av etnicitet (Hodder 1979, 1982) 
innebär dock att det universella och generella i relationen materiell kultur och 
mänskligt beteende betonas. Antagandet kring den sociala stress som förmodas 
uppstå vid gränser och möten mellan olika etniska grupper/kulturella enheter har 
haft en stor genomslagskraft inom forskningen och är ett bra exempel på hur en 
forskare kan komma att leverera en enkel förklaring till en i grunden 
mångfasetterad och komplicerad materiell kontext (t. ex. Weiler 1994:86-87).

Hodders etnoarkeologiska analyser leder fram till formuleringen av en 
arkeologi vilken kommer att benämnas kontextuell arkeologi (Hodder 1991). 
Han slår här fast att materiell kultur används aktivt av olika intressegrupper i 
samhället i skilda sociala strategier, och att den materiella kulturen därmed kan ha 
både en praktisk och en symbolisk innebörd. För att förstå den materiella



kulturen måste man studera de lokala kulturhistoriska sammanhangen — 
kontexten. D et råder heller inga universella kopplingar mellan idéer, mänskliga 
handlingar och materiell kultur (Hodder 1991). I Hodders kontextuella arkeologi 
blir därför varje kultur unik, inriktningen ligger därmed på sätt och vis nära den 
äldre kulturarkeologins syn på kultur.

D en processuella arkeologin ägnade sig inte längre åt att identifiera 
arkeologiska kulturer och avgöra deras utbredning i tid och rum. Frågor som 
rörde kulturer och etniska grupper var dock fortfarande hänvisade till den basala 
beskrivande nivån inom forskningen som föregick själva tolknings nivån 
(Renfrew 1972, 1979; Hodson 1980). D et var också den processuella arkeologins 
kraftiga åtskillnad mellan den empiriska beskrivningen av ett fenomens 
utbredning i tid och rum, och den sociala tolkningen vilken baserar sig på 
frågorna hur? och varför?, som utgjorde utgångspunkt för den post-processuella 
arkeologins kritik av densamma (Jones 1997:26ff; t. ex. H odder 1991; Shanks & 
Tilley 1992).

Under 1990-talet kunde man märka ett förnyat intresse för kultur, denna gång 
med betoningen på en pluralistisk förståelse av begreppet. Kulturell identitet har 
på sätt och vis blivit ett nyckelord för den post-processuella rörelsens definition 
av sig själva (Veit 1994:35)

D en post-processuella arkeologin kan dock kritiseras för att den under lång 
tid inte gjorde några allvarliga försök att integrera den kulturella enheten i sina 
tolkningar av förhistoriska kontexter, istället har man i många fall fokuserat 
ensidigt på de symboliska och ideologiska aspekterna, gärna utifrån 
välavgränsade och lokala sammanhang (Edmonds 1993; Richards 1993). Det 
finns dock undantag där försök gjorts att integrera den kulturella och etniska 
dimensionen i tolkningen (Odner 1983, 1985; Tilley 1991a). De stora svepande 
skildringarna vilka vi känner från den processuella arkeologins tid saknas dock 
nästan helt i den post-processuella arkeologin, med några få undantag (Hodder 
1990). Den teoretiska inriktningen styr till viss del forskningsinriktning och val 
av problemområden. E tt visst problemområde kan dock också styra vilket 
teoretiskt ramverk man väljer att applicera på det. Olika fenomen i förhistorien, 
samt olika perioder attraherar olika frågor, vilket i sig leder till att skilda 
teoretiska ramverk används. Detta exemplifieras väl genom skillnaden mellan 
forskning bedriven utifrån ett mesolitiskt eller ett neolitiskt perspektiv, där frågor 
kring naturmiljö och teknik dominerar i det första sammanhanget och frågor 
kring rituell praxis tenderar att dominera i det andra sammanhanget (L. Larsson 
2001:23f; Lindgren 2004:94ff).

D et verkar vara så att kulturbegreppet definierat som ett funktionellt 
homogenis erande system på sätt och vis är beroende av skalnivån — ju högre 
skalnivå desto lättare är det att få en kulturell homogenitet i det område man 
avser studera att framträda (Goody 1994:253). Är det möjligt att bibehålla 
kulturbegreppet i en analys, men ändå undvika att det används som ett



homogenis erande funktionellt system? Förklaringar, baserade på olika typer av 
likheter i den materiella kulturen över tid och rum, brottas alla med svårigheten 
att nå från en förklaring till varför dessa likheter uppkommer, till insikten att en 
homogen morfologi kanske inte måste betyda ett homogent betydelseinnehåll.

Kulturbegreppet kan istället ses som en ständigt pågående dialog mellan 
individer Í ett samhälle, vilka intar olika ståndpunkter i förhållande till varandra 
(Clifford 1988; Goody 1994; Eriksen 1996; Bolin 1999). Detta synsätt skulle 
kanske innebära en möjlighet för forskaren att oscillera mellan flera perspektiv; 
att pendla mellan den övergripande helhetsbilden samt den föränderliga och 
variationsrika delbilden.

Forandringsprocesser
Frågan kring hur och varför social förändring uppstår, och hur detta sätter spår i 
det arkeologiska källmaterialet är en central fråga för arkeologin. Implicit i detta 
intresse för förändring ligger naturligtvis arkeologins stora mängd tidsrelaterade 
data. D et blev vanligt att man klassificerade samhällen efter förmodade 
utvecklingsfaser, där samhällena blev mer och mer civiliserade ju högre upp på 
den evolutionis tiska stegen de placerade sig (jfr Bauman 1973:6-16; Williams 
1976:76-82).

Evolutionstanken som så präglat de tidiga teorierna kring samhällsutveckling, 
utgör tankeram också för den typologiska klassifikationen av arkeologiska 
artefakter. Denna utveckling är möjlig att observera för arkeologen genom de 
subtila förändringar det arkeologiska källmaterialet förmodas genomgå över tid. 
Förändringarna från enkel till komplex i den materiella kulturen kan därmed även 
uppfattas som belägg för en utveckling från barbari till ett civiliserat samhälle 
(Adolfsson 1987:207ff). Denna rörelse är inte bara en rörelse i tiden, från då till 
nu, utan också en mental rörelse, från de andra till oss. Samhällen kan på detta 
sätt klassificeras hierarkiskt beroende på deras grad av avvikelse från vårt eget 
samhälle.

I många modema teorier som används inom arkeologin för att förklara 
förändring, framställs konflikten som förändringens primära drivkraft (jfr 
Chippendale 1993:32), exempel på sådana teorier är t. ex. Giddens 
strukturationsteori och Bourdieus teorier kring habitus. Dessa teorier har rönt 
stor popularitet hos arkeologer, förmodligen främst för sin medlande kapacitet 
mellan två för arkeologin särskilt oförenliga och motsägelsefulla begrepp; individ 
och struktur. De har även kritiserats för att de inte tillräckligt tar hänsyn till 
motståndskrafter och olikheter inom  samhällets ramar (jfr Cohen 1994:21 ff; 
Alexander 1995).

Som en röd tråd genom i stort sett all arkeologisk forskning återfinns den 
starka fokuseringen på förändringen i det förhistoriska samhället. Därmed blir 
stabilitet och icke-förändring något till synes oproblematiskt, som inte kräver 
tolkning (jfr Shanks & Tilley 1987:176f). Jag menar att det i de långa perioder av



icke-förändring under förhistorisk tid finns olika typer av subversiva krafter 
under ytan som den homogenis erande analysen inte upptäcker. Är det så att 
stabilitet och kontinuitet helt enkelt är en blandning av så många sinsemellan 
varierande kulörer som spelar ut m ot varandra att slutresultatet blir jämngrått? 
Jag tror att det är i dualiteten mellan det normativa och det icke-normativa som 
utrymmet för förändring i samhället finns, och det är också där som en analys 
bör ta avstamp. Då senneolitikum av många forskare beskrivs som just en period 
av stora förändringar, kommer frågan kring förändring och icke-förändring att 
aktualiseras.

Arkeologer hävdar också ofta att deras styrka ligger i förmågan att spåra 
storskaliga forandringsprocesser i ett långtidsperspektiv. Denna skalnivå var då 
inte tillgänglig för de individer som faktiskt var upphov till dessa sociala system. 
Skillnaden i skalnivå mellan den förhistoriska människan och arkeologen som 
uppstår, blir därmed också en skillnad mellan faktiska förhållanden och subjektiv 
erfarenhet (Barrett 1998:15f).

Idag, efter den post-processuella revolutionen, är forskarna mer intresserade 
av att utreda hur forandringsproces s er fungerade, än de är av de numera 
föråldrade diffusionistiska förklaringsmodellerna. Denna förändring av fokus har 
också lett till en växling av skalnivå i forskningen, från det externa och storskaliga 
till det lokala och småskaliga. Förändringen kan hänföras till den postmoderna 
kritiken m ot de stora berättelserna, vilket ledde till formulerandet av en mångfald 
av små och lokala berättelser istället (Fukuyama 1992; Lyotard 1993; Olsen 
1997:273). Frågan idag är väl bara om den post-processuella arkeologins 
favoriserade lokala kontext innehar den största förklaringspotentialen? Är det 
småskaliga och lokala en god definition av begreppet kontext? Måste det lilla 
perspektivet alltid försvinna ur bilden då storskaligheten belyses, varför den 
sistnämnda alltid plockas bort? Jag tror att det är fullt möjligt att arbeta utifrån en 
vidare kontext utan att för den skull endast se den generella trenden, det 
homogena och det stereotypis erande.

Periodbegreppet
Kronologi är och har varit en väsentlig del av arkeologin. Tidsaspekten som 
sådan har dock ofta kommit att uppfattas som en tämligen oproblematisk 
variabel inom den arkeologiska forskningen, där man vanligen har intresserat sig 
för att uppnå en så fungerande kronologisk uppordning av källmaterialet som 
möjligt (Gräslund 1996:6f). Inom  arkeologin skiljer man mellan två slag av 
tidsskalor; den relativa och den absoluta. D en absoluta dateringen syftar på en 
tidsangivelse uttryckt i årtal, medan relativ datering uttrycker ett inbördes 
tidsförhållande; att något är äldre, samtida eller yngre än något annat (Gräslund 
1996:13). En klassificering av källmaterialet är en förutsättning för en arkeologisk 
datering, och en typbestämning och typgruppering måste föregå själva 
klassificeringen. Utgångspunkten är att graden av samtidighet mellan artefakter



och typer står i proportion till graden av likhet mellan dem (Gräslund 1974:85, 
1996:15-21). Resultatet av detta blir så en gruppering av tiden i olika perioder. 
Redan genom att definiera en typ karakteriserar man på sätt och vis en period, 
om än en mycket snävt definierad sådan (Gräslund 1996:15-21).

Periodindelningen utgör grunden för möjligheten att avgöra och studera 
förändring i förhistorien genom verktyg såsom kronologi och typologi. Den 
danske arkeologen C. J. Thom sen konstruerade under tidigt 1800-tal 
treperiodsystemet, baserat enbart på arkeologiska fynd. Treperiodsystemets 
indelning av förhistorien i tre perioder — sten-, brons- och järnålder — bygger på 
de artefakter som dominerar under varje period (Gräslund 1974:91, 97f; Klindt- 
J ens en 1975:50f). Arkeologer har använt och använder olika materialgrupper, 
artefakttyper, andra vetenskapers indelnings sys tem, och historiskt kända 
händelser för att upprätta periodsystem som har olika räckvidd och som kan vara 
parallella och/eller överlappande (Gräslund 1974:68). Detta är inte m inst synligt i 
hur ett kronologiskt indelnings sys tem används för neolitikum (keramiken och 
genom detta de arkeologiska kulturgrupp erna), ett annat för senneolitikum 
(flintdolkarna) och ytterligare ett tredje för bronsålder (metall). D e arkeologiska 
perioderna definieras genom ett visst typinnehåll och den eftersläpande 
cirkulationen orsakar ofta problem då man skall karakterisera övergångarna 
mellan olika perioder. Särskilt tydligt är detta i övergången mellan senneolitikum 
och äldre bronsålder och under bronsålderns period I och II, där den stora 
mängden stenredskap Í stort sett negligerats i den arkeologiska forskningen som 
istället främst är inriktad på metallföremålen.

Periodbegreppet är liksom typbegreppet i första hand ett vetenskapligt 
verktyg. D et kan i än högre grad än typbegreppet beskrivas som en abstraktion 
av verkligheten (Gräslund 1974:64, 1996:15-21). Arkeologers vilja att placera 
företeelser i tiden och i förhållande till varandra kan tolkas som syftande till 
kontroll, vilken uppnås genom att klassificera en tid och ett material som annars 
lätt uppfattas som främmande, underligt och svårgripbart. På detta sätt 
förvandlas det förflutna till något som är både likt och olikt nutiden på samma 
gång. D et främmande blir översatt, anpassat och igenkännligt. D et förflutna skall 
vara annorlunda på ett igenkännbart, tryggt och välkänt sätt; det vill säga både 
likt och olikt på samma gång (Eriksen 1996:84f).

Jag tycker det är intressant att diskutera i vilken utsträckning de arkeologiska 
perioderna fångar en förhistorisk verklighet eller huruvida de utgör en 
abstraktion, kanske särskilt utifrån en period som senneolitikum. D et är knappast 
troligt att de förhistoriska människorna upplevde att de levde i klara från 
varandra avgränsade tidsskeden, mer troligt är att de upplevde själva 
övergångarna mellan olika tidsperioder som brytningstider av något slag.

För arkeologer och historiker vars huvuduppgifter i många sammanhang varit 
att placera företeelser i tiden och i förhållande till varandra, blir det naturligtvis 
extra svårt att laborera med en subjektiv tidsuppfattning, där tid m ed olika



riktning eller med olika hastighet utgör utgångspunkt (Simonson 1998:59-60; 
Karlsson 1999). Tid existerar inte i isolat, det är endast ett sätt för människor att 
skapa ordning mellan olika händelseförlopp. Tid är ett medium genom vilket 
sociala handlingar och förändringar spelas ut, ett landskap av kontinuitet och 
avbrott. D et finns ingen universell kronologi, i vilken det förgångna är för alltid 
förlorat och utom  räckhåll från oss. Att erfara, är att erfara i och genom tid. 
Arkeologin med sin unika förmåga att ordna förgången tid i lätthanterliga på 
varandra följande etiketterade avsnitt, kan därför sägas bidra till att ge människor 
en skenbart meningsfull tillvaro (Gurevitj 1986; Lundmark 1989; Englund 1991; 
Lundmark 1993; Thomas 1996; Nerhardt 1998; Karlsson 2001).

De första arkeologiska museerna växte fram under 1800-talet, där 
klassificerades och strukturerades förhistoriska artefakter i till synes ändlösa rader 
i enlighet med den rådande kronologins och typologins principer, detta 
möjliggjorde indelningen av förhistorien i perioder (jfr Olsen 1997:30; Welinder 
2003:77ff). Kronologin blir på detta sätt också en slags estetisk princip, med ett 
starkt samband mellan fenomenen kronologi, klassificering, typologi, samt 
estetik. Den estetiska principen utgör därmed ofta grundval för typologi och 
kronologiskt ordnande, vilket kan beskrivas som en deskriptiv estetik (Adolfsson 
1987:127f, 204f). Utgångspunkten för den arkeologiska utställningen är nästan 
alltid det linjära tidsbegreppet, konsekvensen av detta tänkande är att vår tid och 
vårt samhälle framstår som utvecklingens höjdpunkt. En logisk konsekvens av 
detta tänkande är att det förflutna uppfattas som en serie pre-industriella 
kulturer, eller samhällen. På så sätt blir det arkeologiska museet mer en 
legitimering av dagens samhälle och teknologi, än berättandet av en specifik 
historisk sekvens (Adolfsson 1987:144; Olsen 1993:46). Som arkeologer i nutid 
är det också vanligast att vi arrangerar det förgångna i enlighet med vår egen 
tidsmässiga erfarenhet -  med utgångspunkt i förhistorisk tid, trampar vi stadigt 
framåt med siktet inställt på vår egen nutid. D e flesta arkeologiska utställningar 
är också arrangerade så att utställningens början är liktydig med den förhistoriska 
tidens början — stenålder, och utställningens mål eller slut är vår egen nutid.

Världen ter sig logisk för oss endast utifrån ett återblickande synsätt, eller, 
livet kan bara förstås baklänges, men måste levas framlänges (Kierkegaard 1937 
(1843); jfr Jönsson 1999:113). O m  vi skulle använda denna utgångspunkt för en 
annan tids syn skulle det innebära att vi, när vi vandrar igenom Historiska museet, 
skulle närma oss den senneolitiska avdelningen kommandes genom 
brons ålder s av delningen. Denna omvända ordning för vårt närmande låter oss 
träda in i det förflutna på ungefär samma sätt som de förhistoriska individerna. 
D et är ingen omöjlighet att tänka sig att de uppfattade det förgångna som 
varandes just framför dem, eftersom du kan se, det vill säga minnas det, medan 
framtiden är bakom dig, eller osynlig, då du inte kan se den. I Mesopotamien så 
refererades t. ex. förgången tid med ett begrepp som betyder framför, medan



framtiden benämndes med det som är bakom (Glassner 1993:24; Hartog 
1996:99).

Ar det möjligt att den senneolitiska berättelsen blir förståelig för oss först när 
vi läser den som en icke linjär berättelse? Som en berättelse bestående av avbrott 
och uppbrutna sekvenser, där läsordningen är allt annat än linjär. Kan denna 
omvända ordning ändra vår uppfattning av vad vi ser, skulle en annan bild av 
senneolitikum kunna frammanas för oss? O m  inget annat skulle det i alla fall få 
oss medvetna om det skenbara i den till synes självklara och på ytan oundvikliga 
sekvens av förändring, vilken leder från det förgångna till nutiden (Magnusson 
Staaf 1996:1). Berättandet av den senneolitiska historien skall visa att 
uppfattningen av perioden förändras radikalt beroende på vilken tidsmässig 
utgångspunkt vi väljer för vår historia.

Senneolitikum och dess kulturlöshet 

Kulturgrupper under tidig-,
Bilden av neolitikum står och faller m ed sina många kulturella grupperingar. Jag 
menar att den senneolitiska berättelsen har påverkats av hur det arkeologiska 
kulturbegreppet har använts inom neoHtikumforskningen. Frågan är bara på vilka 
sätt? Diskussionen nedan utgår från de kulturgrupper vilka förekommer i Sverige 
under TN, MN och till viss del SN, det vill säga: TRB, GRK och STY. A tt jag 
använder mig av de olika kulturgrupp ema i min diskussion, är dock nödvändigt 
för förståelsen av den senneolitiska periodens olika tolkningsvarianter, att 
diskutera hur tolkningen av övriga neolitiska perioder varierat och därmed 
påverkat även tolkningen av senneolitikum. D et är således ett försök att 
dekonstruera bilden av senneolitikum genom att analysera hur olika tolkningar av 
dessa perioder, ofta i termer av arkeologiska kulturgrupper, i sin tur har påverkat 
tolkningen av senneolitikum. Syftet m ed avsnittet är således inte en presentation 
av de senaste rönen inom neolitikum forskningen.

I Sverige har de neolitiska kulturgruppemas inbördes förhållanden varit 
föremål för åtskilliga diskussioner forskarna emellan, denna diskussion har 
fokuserat kring vissa centrala tema. E tt särskilt tvisteämne bland forskarna har 
frågan kring de olika kulturgruppernas ekonomiska bas varit, humvida det varit 
fråga om mobilitet eller bofasthet, samt vilka livsbetingelser som hör ihop med 
dessa olika levnadssätt. D et är inte min avsikt att här presentera en fullständig 
redogörelse för hur tolkningarna av den neolitiska sekvensen i Sydskandinavien 
har svängt under årens lopp, endast att återge de delar av diskussionen som jag 
anser är relevant för förståelsen av den senneolitiska perioden.

Trattbägarkultur
TRB uppträder under TN  (4200-3300 f. Kr.) och fortsätter under MNA 
(Carlsson 1998:37). Tudelningen av TRB i två faser låg till grund för den



kronologiska skiktningen av tidigneolitikum i TN  I och TN  II (M. Larsson 1984, 
1985). Denna kulturgrupp har i åtskilliga fall på något sätt associerats med eller 
ansetts ansvarig för introduktionen av jordbruket i Sverige. Detta antogs ha skett 
antingen genom invandring av bandkeramiska stammar från kontinenten (Becker 
1948, 1955) eller att TRB utgjorde en utveckling ur den tidigare ertebøllekulturen 
(Troels-Smith 1953). Under de senaste 20 åren har debatten nyanserats och fler 
tolkningsvarianter har framförts (Jennbert 1984; L. Larsson 1987; Madsen 1987; 
Hodder 1990; Stafford 1999; Rudebeck 2000; Nordquist 2001; Gill 2003; 
Johansson 2003; Stenbäck 2003; Sundström 2003). Neolitiseringen har uppfattats 
som en lång eller en kort process som sett ytterst olika ut, beroende på vilket 
geografiskt område som utgör fokus för analysen. Vanligt är också att 
neolitis eringen i trattbägarområdet diskuterats nästan uteslutande utifrån 
sydsvenskt material (Kihlstedt et al 1997:85, 90). Nyare tolkningar av TRB 
fokuserar mer på den som en ideologi vilken utgått från eller baserats på olika 
typer av monumentalgravar (Hodder 1990; Thomas 1991; Bradley 1993; Tilley 
1996:109). T  ra ttbägarkultur en kan associeras med långhögar, dösar och 
gånggrifter (Carlsson 1998:37). Megalitgravarna ansågs i början utgöra 
degenererade avbildningar av gravar från samtida högkulturer, och deras tolkning 
kom att diskuteras livligt (jfr Ebbes en 1993:123ff). Genom  kalibrerade 14C- 
dateringar vilka visade att megalitgravama i norra Europa var äldre än man 
tidigare trott, kunde den europeiska förhistorien omtolkas (Renfrew 1973). Även 
om odling kan beläggas från TRB, är det sannolikt att de huvudsakliga 
näringarna till största del var baserade på skogen och havet (Malmer 2002:25).

Trattbägarkulturen utformas i ett bälte från Holland till Polen, i det område 
som omfattas av den tidigare ertebøllekulturen, och som gränsar till 
bandkeramiska kulturgrupper (Midgley 1992:36). Långhögen skapas med 
bandkeramiska långhus som idémässig förebild (Bradley 1996; jfr Carlsson 
1998:38; Andersson et al 2004:184; Rudebeck 2000). Tra ttbägarkultur en utgör 
den trans formerade ertebøllekulturens fortsättning (Malmer 2002:19). 
Monumentalgravar av olika slag skulle kunna uppfattas som att den individuella 
jägarideologin förnekas, medan gångna släktled framhävs.

I tidigare forskning delades TRB keramiken in i tre olika grupper (A-С), vilka 
förutsattes representera olika kronologiska sekvenser (Becker 1948). Olika 14C- 
dateringar visade dock att denna indelning var felaktig. Den indelning man idag 
använder, utgår istället från flera olika keramikgrupper med sinsemellan 
varierande kronologiska och geografiska avgränsningar (Malmer 2002:19).

I Sydsverige har de tidigneolitiska boplatserna ett i många fall kustnära läge. 
Anledningen till detta kan vara att det är större sannolikhet att hitta lämningar i 
områden som ej uppodlats. På små boplatsområden (Mossby, Valdemarsro, 
Tingshög och Tygapil) kompletterades sannolikt jakt och fiske med vis odling 
och boskapsskötsel. Näringsfånget ledde till en viss mobilitet inom området. Till 
dessa platser kopplas flera av monumentalgravama. Dessa platser kontrasteras



m ot större och mer permanenta boplats områden vid kusten (Löddesborg, 
Soldattorpet/Gränsstigen och Nymölla), där ben från vilda djur och Esk 
dominerar totalt (Malmer 2002:21). Motsatsförhållandet mellan vilda och 
domesticerade djur är påtagligt i djurbensmaterialet från olika boplatser, särskilt 
under äldsta TRB. Detta kan uppfattas som resultatet av ideologiska val, snarare 
än resultatet av olika näringsfång (Carlsson 1998:40f). I Sydsverige finns platser 
utanför TRB:s huvudsakliga kärnområde, där typisk TRB keramik kompletteras 
med gropornerad keramik och andra typer av föremål vanligtvis associerade med 
GRK (Värby, Långåker, Stävie, Karlsfält, Piledal). Utanför TR3:s kärnområde 
återfinns dock GRJ< anläggningar m ed keramik som uppvisar kopplingar till 
TRB keramik (Jonstorp) (Malmer 2002:49).

Östra Mellansverige uppvisar en större topografisk variation än Skåne, och 
strandförskjutningen har omvandlat landskapet kraftigt under loppet av 
neolitikum. Området har också varit föremål för generellt sett små och 
förhållandevis få undersökningar. Under hela neolitikum har det i området 
funnits ett fasdandsområde och ett skärgårdsområde, där vissa 
föremålskategorier sammanfaller med skärgården och vissa med fastiandet. 
(Åkerlund 2001:49ff). Trattbägarkulturen i östra Mellansverige, vrå-kulturen, 
verkar ej bygga megalitgravar, utan kännetecknas istället av så kallade 
keramikboplatser. Boplatser utan keramik finns också, liksom platser dominerade 
av ofta medvetet sönderslagna bergartsyxor och slipstenar. Platserna innehåller 
allt från råämnen till färdiga yxor (yxboplatser) (Carlsson 1998:41 f). D en 
nordligaste TRB boplatsen med keramik i Skandinavien är Anneberg (Bälinge sn) 
i Uppland. Näringsekonomin här är sannolikt i huvudsak baserad på jakt och 
fiske, kompletterad med boskapsskötsel. Inga tecken på odling har ännu 
påträffats här (Malmer 2002:24), något som mer är ett ideologiskt 
ställningstagande än möjligt att förklara med hänvisning till naturmiljö och 
ekonomi (Carlsson 1998:44). I Västsverige är TRB keramik ovanligt under TN, 
vilket är anmärkningsvärt med tanke på att Bohuslän har 45 dösar. Intressant är 
att megalitgravar och GRK boplatser också uppvisar lägre andel keramik i 
området (Malmer 2002:21 f). Under M NA blir TRB keramik vanligare, både på 
boplatser och i gånggrifter (Malmer 2002:50).

Mellanneolitikum skulle kunna beskrivas som präglad av TRB:s succesiva 
förändring, där det materiella symbolspråket förändras fortgående. Olika 
regioner inom den tidigneolitiska TRB väljer således under MN olika vägar, 
vilket resulterar i en förändring som är allt annat än överregionalt synkroniserad 
(Sundström 2003:179).

Gropkeromisk kultur
Den gropkeramiska kulturen (Löfstrand 1974; Edenmo et al. 1997) uppträder 
främst under MNA och B, även om tidiga dateringar finns från Mälardalen 
(Carlsson 1998:47). G RK är alltid yngre än TRB (Browall 1991). Säljakt och



svinhållning har ansetts vara huvudsaklig ekonomi (Carlsson 1998:47). En äldre 
tolkningsmodell antog en kulturdualism mellan två samtida folkslag (Forssander 
1931, 1933; Oldeberg 1952). Senare formulerades alternativ till denna, och 
skillnader i materiell kultur uppfattades representera skilda strategier inom ett 
och samma folkslag (Damm 1991a; Carlsson 1998:47ff; Gill 2003). Anders 
Carlsson menar att GRK inte kan uppfattas som ett folk, eller en ekonomi, utan 
de bör istället uppfattas som en ritualisering av transformationen från TRB:s 
kollektivistiska jordbrukarideologi till en mer individualistisk ideologi där jägaren 
förhärligas (trots att jordbruket fortfarande bedrivs). G RK  är därför aldrig 
samtida med TRB på samma plats och finns i stort sett bara där TRB har funnits 
(1998:48).

D en gropkeramiska kulturen definieras huvudsakligen utifrån boplatsmaterial, 
då gravar i stor utsträckning har saknats förut (Thorsberg 1997:49). Huvuddelen 
av de gravar som idag kan kopplas till GRK, återfinns på Gotland och Öland 
(210 st.), medan endast ett fåtal har kunnat beläggas på fastlandet (10 st.). 
Förklaringarna till detta kan vara flera, dels öamas kalkrika berggrund, dels GRK 
gravarnas avsaknad av påtagliga stenkonstruktioner (Malmer 2002:91).

Boplatser från GRK  har sin största utbredning i Mälardalen och i 
Östergötland, med en koncentration i området mellan dem (Kolm ården/ 
Bråviken). I detta område påträffas två platser vilka fungerat som grund för den 
kronologiska indelningen av GRK keramik, Säter (Sö) och Fagervik (Ög). I 
Sydsverige råder det svårigheter att särskilja GRK keramik från TRB förvarings- 
och matlagningskärl, och dessutom att klassificera boplatser i avsaknad av 
keramik (Malmer 2002:122). GRK finns representerad längre norrut än TRB, 
och har påträffats längs kusten från Gästrikland till Ångermanland (Malmer 
2002:100).

E tt bra exempel på problematiken med försök att särskilja G R K  och TRB 
som två skilda kulturgrupper, visar en plats som Alvastra pålbyggnad i 
Östergötland (Browall 1986; Carlsson 1998:53-57). Platsen kan uppvisa artefakter 
från både GRK  och TRB och kan uppfattas som en rituell plats, där 
transformationen från TRB:s kollektivistiska ideologi till GRK:s mer 
individualistiska ideologi sker (Browall 1991; Carlsson 1998:56).

Stridsyxekultur
E tt annat infekterat område med många tolkningsvarianter utgörs av 
stridsyxekulturen, vilken är den svenska varianten av det större snörkeramiska 
kulturkomplexet (t. ex. Müller 1898; Forssander 1933; Glob 1945; Oldeberg 
1952; Malmer 1962, 1975, 1986, 2002; Stenberger 1964; Welinder 1974, 1975, 
1976, 1978, 1987b; Adamsen & Ebbesen 1986; L. Larsson 1989; Hallgren 1996; 
Carlsson 1998; Olausson 2000a). Introduktionen av STY och början av MNB i 
Sverige bygger helt och hållet på de danska dateringarna (Edenmo et al. 
1997:198). I Sverige dateras den generellt till yngre mellanneolitikum, 2800-2300



f. Kr., MNB (Malmer 1962,1975,1986).
Inom  STY utgör individuella gravar med gravgåvor en viktig källa till 

kunskap, där en ny syn på individen och stränga konventioner synes ha styrt 
gravskicket. Då STY keramiken uppvisar ett konstant antal av lätt igenkännbara 
dekorelement av olika slag, har det varit möjligt att låta dessa bilda grund för en 
indelning av keramiken i sammanlagt flera olika grupper och undergrupper 
(Malmer 2002:1311). Jordbruk och djurhållning utgör i hög utsträckning 
ekonomisk bas under STY. Mats Malmer har t. ex. påvisat att stridsyxekulturen i 
Sverige och Norge är bunden till den bästa åkermarken (Malmer 1975:53f, 
2002:148ff). Mer än hälften av alla kända STY gravar återfinns idag i Sydsverige. 
De viktigaste gravfälten ligger i Lilla Bedinge, Kastanjegården (Fosie sn) och i 
Ingelstorp, alla i södra Skåne (Malmer 2002:145). I östra Mellansverige fortsätter 
den äldre GRK  ideologin att dominera vid kusten, medan STY dominerar i 
inlandet. På Gotland där G RK  är särskilt stark, får STY överhuvudtaget inget 
fäste (Carlsson 1998:641).

Kulturgruppen betraktades från början som resultatet av en eventuellt krigisk 
indoeuropeisk invandring (Müller 1898; Glob 1945; Oldeberg 1952; Stenberger 
1964). Invandringstesen har förnyats och upprepats på senare tid (Kristiansen 
1989), samt ifrågasatts (Damm 1991a; jfr även Cassel 2000). Dock visade Mats 
Malmer redan 1957 tydligt hur TRB och STY har samma rumsliga utbredning i 
Skåne. På så sätt kunde antagandet om invandring avfärdas. Dessutom visar 
Malmer på den starka rumsliga kopplingen mellan TRB och STY i ett och 
samma område.

En tolkning av stridsyxekulturen är att den representerar en ny typ av 
individualiserad mentalitet som utvecklats ur den tidigare trattbägarkulturen som 
då var kollektivistisk till sin karaktär, baserad på en ny ortodox religion och ett 
privat ägande, där metallen är central för samhället (Malmer 1962, 1975, 1986). 
Anders Carlsson betonar att STY alltid förefaller vara yngre än G RK  på samma 
plats, och uppfattar därmed G R K  och STY som varandes två delvis olika vägar 
bort från TRB (Carlsson 1998:58, 63).

Den ekonomiska basen under STY står i skarp kontrast m ot gravfunna 
stridsyxor, handledskydd, bronsdolkar och pilspetsar — som kan uppfattas som 
symboler för en slags jaktkult, en kontrast som säkerligen var högst avsiktlig 
(Edmonds 1995:143). Man skulle kunna säga att de medel som användes i den 
sociala debatten nu kom att utgöras av attribut vilka kan kopplas till jakt och 
krigföring, men även till ceremoniella dryckesritualer (jfr Hodder 1990:174-177; 
Edenmo et al. 1997:200). Keramiken är inte längre ett matkärl för kollektiva 
måltider, utan istället en dryckesbägare för skapandet av allianser (Carlsson 
1998:641).



Snorkeramisk kultur  -  klockb ägarkultur
Vid ingångsskedet till senneolitikum i Sydskandinavien (ca 2300 f. Kr.) 
förekommer i Europa två stora kulturgrupper: klockbägarkulturema och de 
snörkeramiska kulturerna (Figur 2:1).

ЩЦ Megalithic tombs

Figur 2:1. Europa ca 2500-1800 f. Kr. Kartan visar klockbägarkulturens (bell-beaker) och 
wessexkulturens spridning i väst och de snörkeramiska gruppernas (late corded ware) 
spridning i öst (Sherratt 1994b:246).

D e snörkeramiska kulturerna har ett stort utbrednings område i Centraleuropa, 
liksom i norra och östra Europa, medan bägarkulturema har ett överlappande, 
men m er västligt utbredningsmönster i Europa. De båda kulturgruppema utgör 
delar av ett större, gemensamt ideologiskt paket (Malmer 1975:228-230; Hodder 
1991:305; 1994:2). Den svenska stridsyxekulturen är del i detta större 
sammanhang. Även den kontinentala klockbägarkulturen har tolkats som ett 
individualistiskt samhällssystem, en reaktion på den tidigare, kollektivis tiska 
ordningen, baserad på gemensamma riter (Edmonds 1995:138).

Vid SN II i Centraleuropa upphör till synes klockbägarkulturema till förmån 
för olika tidiga brons ålders kulturer, däribland úneticekulturen. I Västeuropa var 
situationen omvänd, klockbägarkulturen stärker sin position och utvecklas i en 
rad olika lokala varianter, vilka blir särskilt tydliga i keramikmaterialet. I England 
och på Irland ser man en fortsättning av klockbägarkulturen, m edan sydöstra



England ser den första fasen av den bronsålderskultur som sedan kommer att 
dominera: wessexkulturen (Gerloff 1975:17-26; Vandkilde 1996:139F). I England, 
liksom i Skandinavien, har man haft svårigheter med att korrelera den 
kronologiska sekvensen baserad på metallfynden med den baserad på övrigt 
material (Vandkilde 1996:144) (Figur 2:2).

I Sverige har man hittat fynd vilka antyder en direktkontakt av något slag med 
klockbägarkulturen. I ett boplatslager från Kastanjegården söder om Fosie kyrka 
utanför Malmö fann man bland annat en armskyddsplatta av kvartsitisk bergart 
ornerad med zig-zag linjer (Salomonsson 1974:21-32; Kling 1983:30; Börjesson 
1997). Platsen ligger mycket nära de senneolitiska husen vid Fosie IV, samt 
offermossen vid Hindbygården (Björhem & Säfvestad 1993:3; Karsten 1994:266; 
Carlsson 2001:21). I Skåne, Västra Karaby socken, påträffades två keramik
fragment vilka avseende gods typ och dekorelement direkt ansluter till 
klockbägartraditionen (Pettersson 2000:54).
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Figur 2:2. Kronologisk översikt för kulturgrupper i västra och centrala Europa samt 
Sydskandinavien (Vandkilde 1996:fig. 134).

Lika -  olika -  samma?
Bilden av tidig- och mellanneolitikums kulturgrupper i Sverige såsom de 
framställs, förefaller vara mycket diversifierad, där varje region till exempel 
uppvisar olika inbördes förhållanden mellan de olika kulturgrupperna (Edenmo 
et al. 1997:fig. 5:47). De olika kulturerna under mellanneolitikum har också 
förknippats med olika ekonomiska livsvillkor; jordbruk (TRB), fiske och jakt



(GRK), samt nomadiserande herdar (STY). Vid andra tillfallen har de olika 
kulturgrupperna antagits utgöra ett och samma samhälles olika sociala strategier 
(Carlsson 1987, 1991, 1998; Damm 1991a; Gill 2003). Vanligtvis har G R K  ställts 
m ot TRB och STY, där skillnaderna mellan GRK och övriga kulturer betonats. 
Den stilistiska indelningen av keramiken är det som i de flesta fall definierat 
dessa grupperingar i förhållande till varandra. D et är också keramikens stora 
variation mellan olika regioner som skapat de största problemen med 
avgränsningen kulturgrupperna emellan. Keramiken för TRB och G R K  varierar i 
utseende mellan de olika delama i Sverige. Keramiken inom STY är dock 
igenkännbar oavsett regional tillhörighet. Andra forskare menar återigen att 
keramiken hos GRK och STY liknar varandra under MNB (Malmer 1962:724; 
Hulthén 1977). Megalitgravar förekommer i Syd- och Västsverige, m en saknas i 
stort sett i östra Mellansverige. Andra element som förekommer över hela södra 
Sverige under TN  och MN oavsett område är stridsyxor och flintspånpilspetsar.

Sammanfattningsvis kan man fastslå att den mellanneolitiska sekvensens tre 
förekommande kulturgrupper, TRB, G RK  samt STY och deras relationer till 
varandra, är ett av de större områdena för debatt i stenåldersforskningen. 
Naturligtvis har också kulturgruppemas relevans för tolkningen av den 
mellanneolitiska sekvensen ifrågasatts (t. ex. Damm 1991b; Edenm o et al. 1997; 
Kihlstedt et al. 1997; Carlsson 1998:37ff; Gill 1998, 2003; Hallgren 1998; 
Johansson 2003; Stenbäck 2003; Sundström 2003). Mycket kraft har lagts ner på 
att diskutera varifrån de olika kulturerna kommit, huruvida det varit fråga om 
invandring eller intern utveckling, samt deras inbördes sociala interaktion. 
Talande för diskussionen är till exempel det faktum att kulturgrupperna får olika 
utbredningsmönster i tid och rum beroende på vilken av kulturens ledartefakter 
som fokuseras (Malmer 1962:376; Edenm o et al. 1997). För en diskussion som är 
inriktad på avgränsningen av kulturgrupper i tid och rum, uppfattas det därmed 
som ett problem att olika kulturgrupper har olika utbredningsmönster för olika 
ledartefakter.

Man skulle kunna säga att Europa ca 2000 f. Kr., på grund av utbredningen 
av ett fåtal stora kulturgrupper, på ett plan uppvisar en mer enhetlig bild än 
under någon annan period sedan början av neolitikum. Detta gäller även för 
södra Sveriges del under tidig- och meUanneolitikum, vilket vi sett ovan. Om vi 
på den överregionala nivån lägger ett regionalt raster ser vi dock en annan bild, 
som delvis går emot den tidigare bilden av neolitikums stereotypa kulturgrupper. 
E n betydligt mer diversifierad bild uppstår då, med en mängd lokala varianter på 
och tillämpningar av de mer övergripande neolitiska kulturgrupp erna (Tilley 
1991a; Bradley 1993; Patton 1993; Edmonds 1995; Hallgren 1996, 1998; Larsson 
& Olsson 1997; Barrett 1998; Carlsson 1998; Gill 1998, 2003; Bolin 1999; 
Thomas 1999; Stenbäck 2003). Den standardiserade uppsättning artefakter som 
varje kulturyttring urskiljs genom ges i varje område där den uppträder en 
regional utformning genom att något förändras, läggs till eller tas bort. Något



sådant som en ursprunglig, eller korrekt uppsättning föremål vilka representerar 
en viss kultur, existerar därmed inte, utan endast idén kring den.

Man har pekat på att klockbägarkulturen i en första fas endast karakteriseras 
av den speciella keramikens uppträdande inom vissa områden, detta skedde 
dessutom till synes mycket sporadiskt och endast fläckvis inom redan befintliga 
bosättningar. Först i en senare fas introduceras det klassiska handleds skyddet av 
sten och koppardolken, som har ett centraleuropeiskt ursprung. Bland de olika 
regionerna i Europa spreds en varierande uppsättning artefakter som av en eller 
flera anledningar accepterades. Artefakterna spreds och inkorporerades i en 
existerande materiell kultur på en rad olika sätt i olika regioner (Vandkilde 
1996:139ff). En kunskap om det eller de betydelseinnehåll som knutits till 
föremålet spreds genom muntlig tradition. Jag tror att det funnits en 
medvetenhet i regionerna där föremålen spreds, om just den stora utbredning 
dessa symboler hade, eller i alla fall att de kommit utifrån, och att det kanske var 
detta som var en av föremålens huvudsakliga funktioner (jfr Helms 1993, 1998; 
Taffinder 1998). D et finns ett stort intresse för föremål utifrån, ofta från 
områden på längre avstånd, som tas emot och integreras i den egna sfären. A tt 
något som kommer utifrån, hämtas in från det okända och görs känt i ett 
interagerande med den lokala materiella kulturen är ett sätt att förhålla sig till 
detta okända och placera sig själv i relation till det. Man kan också använda sig av 
detta för att tjäna sina egna syften genom att välja vad man vill plocka in av det 
främmande och hur detta främmande skall förses med betydelse genom att 
manipuleras via den lokala materiella kulturen. Samma process som verkar här, är 
verksam vid m ötet mellan metallen och de lokala efterhärmningama. Kanske 
skulle föremålen som spreds mellan olika regioner under neolitikums olika 
perioder kunna förstås som representanter för en slags egenhändigt skapad karta 
över världen där olika tids- och rumsdimensioner uttrycks? En mental bild av 
hur du och din plats i världen förhåller sig till andra platser och människor.

Att förstå senneolitikum
Bilden av senneolitikum i södra Sverige skulle kunna beskrivas som helt och 
hållet präglad av en avsaknad av kulturgrupper, en slags kulturlöshet, sett m ot 
bakgrund av de många tidig- och mellanneolitiska kulturerna. Denna 
formmässiga enhetlighet är märkbar inte bara i södra och mellersta Sverige, utan 
även i Norrland (Holm 1994:153ff; Holm et al. 1997:216). Länge var också denna 
tolkning tämligen vanlig i den fåtaliga litteratur som behandlade perioden. E n 
möjlig förklaring till den enhetliga materiella kulturen under senneolitikum i 
Skandinavien, har angetts vara en eventuell sammansmältning av de viktigaste 
mellanneolitiska kulturerna (Becker 1964:123; Hallgren 1996:91). Vissa forskare 
har pekat på senneolitikum som en period under vilken man försöker lösa 
motsättningar från tidigare perioder (Carlsson 1998:65f, 2001:24). Många 
forskare har också velat placera en klarare skiljelinje bakåt än framåt från



senneolitikum (Becker 1964:122), vilket också kan ge en viss förklaring till bilden 
av enhetlighet under perioden. Detta antagande har delvis stöd i 
föremålsbeståndet, då användningstiden för de vanligaste föremåls formerna är 
svår att avgränsa framåt, m ot bronsålder (Holm et al. 1997:216). Becker beskriver 
gränsen mellan mellanneolitikum och senneolitikum som den största 
förändringen under hela yngre stenåldern (Becker 1964:122).

E n del menar att senneolitikums ekonomiska bas och bebyggelsetradition 
bryter tvärt m ot föregående perioders, att de strukturer vi ser under bronsålder 
gör debut under senneolitikum (Kristiansen 1987b:45f; Gill 1998; Carlsson 
1998:65ff). D et blir också allt mer vanligt att perioden senneolitikum förs 
samman med bronsålder (Burenhult 1991; Carlsson 1998). Vissa forskare menar 
att de utbytessystem som etablerats under loppet av neolitikum upplöses under 
senneolitikum, då nya allianser bildas utifrån nya centra vars verksamhet är 
uppbyggd kring metallföremål istället för kring flintartefakter (Shennan 1982; 
Kristiansen 1987b; Rasmussen 1990:40; Carlsson 1998:661). En del går så långt 
att de vill sätta startpunkten för den förändrade föreställningsvärlden vi ser fullt 
utvecklad i den äldre bronsålderns diversifierade och elitis tiska samhälle redan till 
STY (L. Larsson 2001:35). Man kan ställa sig frågan vad man menar att 
begreppet neolitisk betyder eller representerar, då vissa perioder på grund av 
omtolkningar anses passa bättre i en annan, senare, kronologisk sekvens? Tanken 
på att senneolitikum präglades av en helt ny typ av samhällsideologi, vilken kom 
att fortsätta och ytterligare förstärkas under loppet av äldre bronsålder, är 
långtifrån ny. Redan Forssander (1936) uttryckte denna tanke, och pekade på 
stridsyxekulturens betydelse i sammanhanget. Johannes Brøndsted fullföljde 
tankespåret och förde fram tesen att stridsyxekulturen var ursprunget till den äldre 
bronsålders aristokratiska överklass (1938). I senare års forskning har samma tanke 
fortsatt att föras fram (Shennan 1982; Kristiansen 1984, 1987b:46), då poängteras 
också garna att den sena stridsyxekulturen och senneolitikum präglas av manlig 
dominans, elitism och social stratifiering (Kristiansen 1982, 1987a, b, 1998; Weiler 
1994; Vandkilde 1996; Whittle 1996:366; T. B. Larsson 1999; Apel 2001b; 
Carlsson 1998, 2001; Lekberg 2002).

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det råder en tämligen väl utbredd 
konsensus avseende den sociala strukturen under äldre bronsålder, som då tolkas i 
termer av någon form av ojämlikt och hierarkiskt strukturerat samhälle. Däremot är 
tolkningarna kring den senneolitiska sekvensen betydligt mer varierade, från att 
perioden skulle ha varit egalitär utan markerade sociala skillnader, till att den är 
starkt hierarkiskt strukturerad. Detta kan förmodligen till viss del hänföras till den 
tämligen svaga forskningsinsats vilken riktats mot den senneolitiska perioden. 
Flertalet forskare ser en ny elit under MN, SN eller loppet av äldre bronsålder, det 
som varierar lite är utseendet av denna samt när den manifesterar sig i det 
arkeologiska källmaterialet (Malmer 1962, 1975, 2002; T. B. Larsson 1986; 
Kristiansen 1987a-b, 1998; Burenhult 1991; Carlsson 1998, 2001; Apel 2001b).



Vissa forskare väljer att helt betona inslagen av rang, hierarki och elitism vid 
övergången från ett stamsamhälle till ett hövdingadöme. Andra menar att det vi ser 
skall förstås som en förändring från ett kollektivistiskt anfadersbaserat samhälle till 
ett mer individualiserat sådant. Dessa två tolkningsvarianter är just varianter och 
utesluter långt ifrån varandra (Vandkilde 1996). En variant på samma tema har lan 
Hodder (1990) fört fram, där han tycker sig se en ideologisk förändring, från ett 
samhälle uppbyggt kring domusbegreppet, till ett som är mer baserat på det 
individbaserade och mansinriktade agriosbegreppet (jfr även Thomas 1991).

D et kan vara så att flera forskare velat se en klarare koppling mellan just 
senneolitikum och äldre bronsålder på grund av att man velat framhäva den 
betydelse som man förutsätter att introduktionen av metall får i samhället 
(Brøndsted 1966; Skaarup 1985; Kristiansen 1987b, 1998; Burenhult 1991:16ff, 
1999:371ff). Detta leder så indirekt till att man kanske inte ser, eller väljer att 
bortse från de stenålders drag som perioden faktiskt uppvisar (Lomborg 1959). 
D et faktum att bronsåldern i Sverige, liksom senneolitikum, ej uppvisar klart 
urskiljbara kulturgrupperingar bidrar säkert också till att man gäma föser ihop 
senneolitikum med den första fasen av bronsålder.

Flera forskare har dock poängterat de många tillbakablickande drag som 
senneolitikum faktiskt uppvisar. Bland de forskare som inriktat sig på 
senneolitikum, utan att alltför mycket se perioden som enbart en introduktion till 
den äldre bronsålderns hierarkiska samhälle, kan två motsatta ställningstaganden 
urskiljas. Man har dels antagit att lokalsamhällen vilka i den materiella kulturen 
tidigare under neolitikum både markerat likheter, liksom sin särart gentemot 
varandra, under den senneolitiska sekvensen tydligare markerar enhetlighet över 
stora områden (Becker 1964:122; Malmer 1975:122; Asingh & Rasmussen 
1990:57; Holm et al 1997:256). Dels förekommer uppfattningen om 
senneolitikum ” ...som  full av motsättningar.”, och man konstaterar att 
” .. .någon enhetlig senneolitisk kultur är svår att se.” (Carlsson 1998:67; jfr; Apel 
2001b: 13; Gill 2003:199). Hur kommer det sig att två så radikalt annorlunda 
bilder kan målas upp av en och samma period inom forskningen? Jag skall peka 
på några möjliga förklaringar.

D et är min uppfattning att olika tolkningar av senneolitikum uppkommer 
beroende på val av avgränsning och val av nivå i analysen. Flertalet av de 
forskare vilka beskriver senneolitikum som ett radikalt brott m ot tidigare 
perioder, och dessutom ofta uppfattar perioden som enhetlig, har baserat sin 
analys främst på metallföremål, flintdolkar och andra föremål vilka tolkats som 
prestige- eller statusföremål (Becker 1964:123; Holm et al. 1997:215). Tolkningen 
av dessa föremål har sedan blivit synonym med tolkningen av perioden som 
helhet. Man har i sin tolkning betonat och framhävt likheterna mellan 
senneolitikum och den därpå följande bronsåldern.

O m  man däremot väljer att lägga tyngdpunkten i analysen på andra typer av 
källmaterial, källmaterial vilka uppvisar en högre grad av kontinuitet med



perioden före, blir tolkningen sannolikt annorlunda. Många föremåls former 
under senneolitikum uppfattas av forskarna som anspråkslösa och svårdaterade, 
varför man inte heller tar hänsyn till den periodsammanhållande karaktär deras 
långa användningstid både bakåt och framåt faktiskt innebär. Exempel på sådana 
föremåls former är olika typer av lös funna spån och avslag av flin ta och kvarts, 
knack-, mal- och slipstenar, borrar, sylar, prylar, brynen, samt eldslagnings stenar 
av olika sorter. De förekommer i boplatsmaterial, mindre ofta kan de säkert 
dokumenteras som depå- eller gravfynd (Ebbesen 1981; Karsten 1994:93-102; 
Spetz 1994). Man har också påpekat att periodens korta längd kan göra den svår 
att avgränsa, föremåls typ erna som är specifika för senneolitikum är i bruk längre 
tid än under själva perioden (Holm et al. 1997:235). Detta gäller skäror, 
skifferhängen, hjärt- och lans ettformiga flintpilspetsar och flintdolkar som 
sträcker sig in i äldre bronsålder, åtminstone till period II (Oldeberg 1932:209ff; 
Lomborg 1959, 1960:150ff; Ahlberg et al 1976:40; Karsten 1994:79). D et gäller 
naturligtvis alldeles i synnerhet de senneolitiska metallfynden, särskilt kantyxorna 
(T. B. Larsson 1986:46; Karsten 1994:88ff; Vandkilde 1996:20, 66ff). Antalet 
artefakter och fornfynd från senneolitikum är märkbart mindre än från andra 
perioder i förhållande till periodens längd. Troligt är att vissa sena 
mellanneolitiska fynd, istället bör ges en senneolitisk periodplacering, till exempel 
den taggtrådsdekorerade keramiken (Holm et al. 1997:235).

Senneolitikum är också en period där nytt källmaterial och/eller andra sidor 
av redan känt källmaterial framkommit först på senare år. D et är dock inte alltid 
som ny kunskap om källmaterialet förmår påverka de seglivade uppfattningarna 
av den senneolitiska periodens karaktär och väsen. E tt sådant exempel är det 
senneolitiska gravskicket, vilket tidigare uppfattades som förhållandevis enhetligt 
med få lokala varianter (se kapitel 5). I dagsläget, tack vare forskningsinsatser 
under senare år, framstår dock gravskicket under senneolitikum som mycket 
varierat och extremt regionalt präglat. Andra exempel är den senneolitiska 
boplatsstrukturen. Situationen under senneolitikum beskrevs länge som liknande 
den under STY, där avsaknaden av permanenta boplatser antydde en tillvaro som 
ej bofasta boskapsskötare (Stenberger 1964:121). Förhållandet kan dock tolkas 
annorlunda, till exempel som en kraftig jordbruks ekonomisk expansion och 
nykolonisation (Burenhult 1999:365f). Andra väljer att fokusera på de 
förhållandevis få större permanenta boplatsområden som påträffats, till exempel 
vid undersökningarna av Fosie IV i Skåne, där man vill se början till en 
bybildning (Björhem & Säfvestad 1989). Värt att notera är också att senneolitiska 
lokaler ofta överlagras av lämningar från bronsålder. Detta resulterar i att 
senneolitiska gravar byggs på med bronsåldersgravar, medan de senneolitiska 
boplatserna tack vare platskontinuiteten framstår som diffusa och vaga (Holm et 
al. 1997:235).

Nyare undersökningar har också visat att boplats strukturen under SN kan se 
annorlunda ut än vad vi arkeologer förväntar oss. I Gröndal (Husby-



Ärlinghundra och Lunda socknar), Uppland, har man påträffat en av de största 
senneolidska lokalerna i östra Mellansverige. Platsen är ytmässigt m ycket stor, 
m ed lämningar från främst senneolitikum, men även från bronsålder och äldre 
järnålder. På platsen fanns framförallt ett omfattande fyndförande lager, medan 
antalet identifierade anläggningar var förhållandevis få, framförallt bestående av 
olika slags gropar, rännor, sotfläckar, skärvstens flak och stolphål. Undersökning
arna i Gröndal visar att senneolitiska boplatser kan kännetecknas av e tt ytspritt 
fyndmaterial med diffusa anläggningar (Appelgren 2000).

Senneolitikum innebär dock på många sätt något nytt, med flera nya eller 
ovanliga föremåls former: enkla skafthålsyxor av bergart, bredeggade flintyxor, 
klubbhuvuden, flathuggna flintdolkar, flintskäror, hjärt- och lansettformade 
flintpilspetsar, spjutspetsar av flinta, skedskrapor av flinta, skifferhängen, 
m etkrokar av flinta, matknivar av flinta, nålar och löpöglor, keramik m ed ett helt 
nytt formspråk jämfört med perioderna före, samt föremål av koppar och  till viss 
del av brons. Den nya formvärlden är märkbar inte bara i södra Sverige, utan 
även i Norrland (Baudou 1992:95). Flathuggningstekniken blir vanlig och 
förekommer bland dolkar, skäror, spjut- och pilspetsar. En ny teknik, parallell
huggning, utvecklas ur flathuggningstekniken (Brøndsted 1966:327). H ur skall 
man betrakta de föremåls former som dyker upp och fortlever under en 
förhållandevis kort period för att sedan försvinna igen under ingångsskedet till 
äldre bronsålder? D et är främst inom två områden som ett flertal nya former 
dyker upp: flinta/bergart och metall, och många föremåls former är för perioden 
helt specifika (Edmonds 1995:95f).

D å man betraktar senneolitikum från olika positioner, märker m an också att 
det är möjligt att betrakta materialet som både enhetligt och varierat, beroende 
på val av skalnivå. I en analys av större delen av södra Sverige förefaller 
senneolitikum som enhetligt över stora regioner. I en analys av Sydsverige blir 
bilden en annan. E tt tydligt exempel är jämförelsen mellan utbredningen av 
flintdolkar och flintskäror. I Sydsverige har flintdolken en dominans till 
kustområdena med vissa tyngdpunkter Í västra respektive sydöstra delen (Malmer 
1975:fig. 75), medan flintskärorna har en klar västlig spridning (Malmer 1975:fig. 
77). Regelverket för hur artefakter kombineras med varandra, är dock i stort sett 
likadant i hela södra Sverige avseende gravar och depåer.

Att läsa senneolitikum från olika håll

Genomgången ovan har visat att bilden av senneolitikum förändras om den 
kopplas samman med tidig- och mellanneolitikum å ena sidan, eller om den 
kopplas ihop med äldre bronsålder å andra sidan. D et synes också vara så att 
bilden av senneolitikum är starkt påverkad av de neolitiska kulturgruppema. 
Detta leder till att bilden av senneolitikum ser ut att pendla mellan ytterligheterna 
enhetlighet och variation. Orsakerna till att perioden ofta tolkats i termer av



enhetlighet har flera, delvis sammanhängande orsaker, vilket diskuterats ovan. 
Till viss del kan det skyllas på en avsaknad av regionala analyser inom 
forskningen, det senneolitiska materialets oöverskådliga karaktär, med många nya 
materialkategorier med förhållandevis kort tillverknings- och användningsperiod. 
D e neolitiska kulturgruppemas upphörande under senneolitikum, är ytterligare 
orsak till uppfattningen om senneolitikums enhetliga karaktär (jfr Gill 2003:199). 
Bronsålderns enhetliga kultur kastar också på samma sätt en slagskugga över 
senneolitikum, och kan för övrigt, precis som senneolitikums, också ifrågasättas.

Jag tror dock inte att det är så enkelt att enhetligheten helt och hållet är 
påhittad eller uppkommen genom en bristande forskningsinsats. Pendlandet 
mellan enhetlighet och variation utgör en ingång till att förstå senneolitikum. 
Denna ingång berör väsentligt även diskussionen kring hur de arkeologiska 
kulturgruppema påverkar de tolkningar man gör. Senneolitikums enhetlighet är 
till viss del skenbar, eller i alla fall på ett plan skenbar, men likväl på ett annat 
plan påtagligt verklig. Beskrivningen av perioden kan fås att variera mellan 
begrepp som mycket heterogen och simpelt slätstruken, beroende på vilken nivå, samt 
från vilken riktning analysen tar sin början.

Vår bild av senneolitikum ändras med andra ord, beroende på vilka 
utgångspunkter vi väljer då vi börjar berätta vår historia. Detta kan jämföras med 
hur man under 1940- och 1950-talet kom att uppfatta och beskriva 
samhällsstrukturen under bronsåldern. E tt och samma fyndmaterial kom  då att 
ge upphov till tolkningen av bronsålderssamhället som antingen ett skiktat 
samhälle med inneboende sociala skillnader, eller som ett egalitärt bondesamhälle 
(Moberg 1956:65). De två ytterlighetsbildema av senneolitikum, synliggjorda i 
den arkeologiska forskningen, kan förhoppningsvis nyanseras. Genom  den höga 
och den låga nivån medges ett synliggörande av förändringar som verkar på olika 
nivåer i samhället, där man inte väjer för flertydligheten -  det ovanliga, 
variationen, det olika.

H ur skall de många nya föremåls formerna i främst flinta betraktas, som dyker 
upp under senneolitikum, för att sedan oftast försvinna igen under ingångs skedet 
till äldre bronsålder? D et är som om produktions cykeln går allt snabbare under 
de 600 år som senneolitikum varar (jfr Karsten 1994:183). Till vad behövs alla 
dessa nya former i främst sten och metall? Varför är det möjligt att leva med en 
standardiserad och mindre uppsättning föremålskategorier under perioden före 
och efter senneolitikum? Undersökningar har visat att flintföremål från 
bronsåldern är enkelt utformade (Magnusson Staaf 2000a:42). På så sätt uppstår 
illusionen om att antalet flintföremål har minskat. I själva verket är det kanske 
främst så att flintföremålen under bronsålder inte ges samma specifika 
utformning. Flera föremåls former kanske ersätts med en föremåls form som då 
har flera funktioner. Eller så är bronsålderns flintföremål så enkelt utformade att 
de ofta förbises vid arkeologiska undersökningar och därmed inte kommer att 
dokumenteras knutna till den funktion de ursprungligen använts för. D et är



därmed mindre troligt att det användnings område som förknippats med 
föremålet, försvunnit under bronsålder. Huvuddelen av föremålen av flin ta och 
bergart från senneolitikum väljer man att inte heller tillverka i den nya metallen 
under bronsålder. Den samtida förekomsten av flinta och metall (brons) verkar 
således inte ha lett till samma efterhärmningsprocess under bronsåldern, som 
under senneolitikum. Kanske ansåg man under bronsåldern att de två materialen 
hade två olika användningsområden? Förekomsten av brons kan därmed inte i 
sig förklara varför redskapen av flinta får en mindre distinkt utformning eller 
varför flera föremåls former försvinner (Magnusson Staaf 2000a:42f). Mest troligt 
synes därmed vara att man under senneolitikum av någon anledning har ett 
större behov av mer pregnant och distinkt utformade typer i flinta och bergart, 
än man har under främst bronsåldern, men till viss del även under de övriga 
neolitiska perioderna. Föremåls formerna har varit kopplade till mentala begrepp; 
föremål, mentala begrepp och praktisk aktivitet är därmed intimt förbundna med 
varandra. Förändringar i föremålsvärlden signalerar därmed även att individerna 
förändrat sitt sätt att relatera til1 den omgivande världen. Förändringen i hur en 
viss form kopplas till en viss funktion, kan därmed vara både en konsekvens av 
och en förutsättning för förändringar i den kulturella begreppsvärlden 
(Magnusson Staaf 2000a:42ff).

Olika materialkategorier dominerar under de olika neolitiska perioderna, 
vilket kan kopplas ihop med diskussionen kring hur olika perioder är relaterade 
till varandra. Under senneolitikum tar material som sten och metall över mycket 
av det varierade formspråk som under tidig- och mellanneolitikum var reserverat 
för keramiken. Detta stämmer dock endast utifrån en högre skalnivå och i 
relation till tidigare perioder, keramiken framstår som varierad i en jämförelse 
avgränsad till senneolitikum mellan olika regioner. Det finns även exempel på 
förekomst av gemensamma drag i tidig- och senneolitikums föremåls former, 
medan mellanneolitikum i många fall skiljer sig åt. Detta gäller framförallt 
förekomsten av metall under neolitikum. Intressant exempel här är också de 
lagerblads formade spjutspetsar från solutréen under yngre paleolitikum (ca 
23000-18000 f. Kr.), vilka är framställda i flathuggnings teknik. Denna teknik 
uppträder sedan först i och med dolkstaven under skiftet mellanneolitikum och 
senneolitikum och är den typiska tekniken för framställningen av de senneolitiska 
ledartefakterna: flintdolkar, skäror, pilspetsar (Vang Petersen 1999:123).

D å de olika neolitiska perioderna jämförs med varandra på det här sättet är 
det vanligt att mellanneolitikum får utgöra någon slags normalitet, en slags 
balanserande mittpunkt, eller möjligtvis själva kulmen på det neolitiska 
föremålsbeståndets utvecklingskurva.

Under senneolitikum uppträder plötsligt flera nya, samt vissa till synes helt 
och hållet icke-praktiska föremåls former (stilistiskt mycket drivna former, t. ex. 
flintsvärd, metkrokar i flinta, flintdolkar) Dessa former har inte någon 
motsvarighet utanför nordiskt område och försvinner snabbt vid senneolitikums



slut (Müller 1907). Då tidigneolitikum beskrivs sker det också med 
mellanneolitikum som utgångspunkt. Detta leder bl. a. till att ddigneolitikums 
metall i vissa sammanhang inte ens kommer att omnämnas. Istället framställer 
man neolitikums metallanvändning som kumulativ och stadigt ökande period för 
period (Kristiansen 1987a, b). I själva verket är det ju så att metallförekomsten 
går ner under mellanneolitikum för att sedan åter igen öka under loppet av 
senneolitikum. D et synes också vara olika typer av metallföremål som dominerar 
under tidigneolitikum, mellanneolitikum och senneolitikum. Den variation och 
enhetlighet som frammanats i forskningen kring senneolitikum kan sägas vara 
verklig, men bunden till en viss typ av föremål och dessas utbredning i tid och 
rum. D et synes vara möjligt att koppla ihop vissa perioder idémässigt, utan att de 
därför även följer efter varandra kronologiskt.

En tolkning av senneolitikum är inte möjlig, utan att man först ser på hela 
den neolitiska sekvensen. En förståelse och en tolkning av senneolitikum är 
heller inte möjlig om man inte blir varse hur tidig- och mellanneolitikums 
kulturgrupper har beskrivits i den arkeologiska forskningen. Jag har här 
konstaterat att senneolitikum ändrar skepnad, beroende på vilken ingång man 
väljer. En stor del av svaret kring senneolitikums vaga konturer ligger också i en 
förståelse av metallens introduktion och rein tro duktion under neolitikum. De 
metallhärmande artefaktema, senneolitikums alla snabbt introducerade men 
förhållandevis kortlivade föremåls former, samt formspråkets drivna stil, kan 
alltsammans förstås som uttryck för mentala reaktioner på metallens 
reintroduktion i det senneolitiska samhället.

Att se bakom kulturbegreppet
Den motsägelsefulla bild av enhetlighet och variation som forskningen 
frammanat som existerande under neolitikum, kan sammanfattningsvis förstås 
som effekten av att analytiska redskap som kulturbegreppet, har kommit att 
uppfattas som något annat än enbart den materiella kulturens variation i tid och 
rum. D en enhetliga bilden av Europa ca 2 000 f. Kr. skulle således utgöra 
resultatet av ett kulturbegrepp som tillåtits verka utanför sitt egentliga 
begrepps omfång (jfr Stensköld 1996, 2001).

H ur kommer det sig till exempel att förekomsten av vissa typer av artefakter 
under tidig- och mellanneolitikum i Europa och Sverige anses beteckna olika 
kulturer, trots att de regioner vilka ingår i kulturområdet på olika sätt ofta kraftigt 
manipulerar de artefakter vilka utgör kulturgruppens själva signum? Kan man 
förkasta kulturbegreppets nuvarande utformning och existens, eller finns det en 
poäng med att vidhålla begreppet i en analys? Är kulturbegreppet en hållbar 
utgångspunkt i en analys också av en period som av tidigare forskare tolkats som 
kulturlös, som senneolitikum? En arkeologisk verksamhet med uppgift att 
lokalisera kulturgrupper i förhistorien leder lätt till en jakt på enkla lösningar via 
generaliseringar och stereotypiserande skildringar av människor i förhistorien.



Jag är övertygad om att det arkeologiska kulturbegreppet är nödvändigt att 
behålla då man avser dekonstruera ett förhistoriskt förlopp i vilket 
kulturbegreppet tidigare varit centralt. Inte minst blir detta påtagligt då försök 
görs att förstå de bilder av senneolitikum som forskningen producerat — de blir 
obegripliga utan insikt i hur både tidig- och mellanneolitikum formats av den 
arkeologiska forskningens kulturbegrepp. Jag är övertygad om att den 
asymmetriska relationen mellan senneolitikum å ena sidan och tidig- och 
mellanneolitikum å andra sidan, är resultatet av att den materiella kulturen 
tvingats in i ett kulturbegrepp vars blotta existens kan ifrågasättas. D et har varit 
alltför vanligt att kulturer uppfattas som transcendentala matriser, vilka kan 
spåras genom historien som oföränderliga strukturer (Eriksen 1993:10). D et 
arkeologiska kulturbegreppet har möjliggjort för svårfångade enheter som tid, 
rum och människor att bindas samman av fixerande och avgränsande gränser 
som sällan har något med en förmodad förhistorisk verklighet att göra.

Essentiellt i en analys av senneolitikum är att ha både ett övergripande 
perspektiv, samtidigt som man är medveten om den regionala sekvensens 
betydelse och att kombinera flera olika nivåer i analysen, från det lilla till det 
stora, i tid och rum och mellan olika kategorier begränsade av tid och rum (jfr 
Becker 1964:123; Brøndsted 1966:321). De problem användningen av det 
arkeologiska kulturbegreppet varit förknippade med, har ju också till stor del 
visat sig vara kopplade till tolkningen av relationen mellan en övergripande 
analysnivå och den regionala sekvensen i en viss given kontext. Till detta kan 
läggas en insikt i hur begreppen riktning och nivå styr vårt seende och därmed 
också våra tolkningar av den neolitiska sekvensen. Då vi rör oss från 
dekonstruktionen till rekonstruktionen tappar dock det arkeologiska 
kulturbegreppet sin betydelse. Istället för att diskutera utifrån det begränsande 
begreppet arkeologisk kultur, bör vi utgå från att varje kulturell kontext har ett 
eget materiellt språk (Magnusson Staaf 1996:1261).

Från att ha uppfattat den kulturella enhetens gränser som fixerade, tenderar 
arkeologer idag att även se komplexiteten, variationen och förändringen. 
Nytänkande tolkningar av skandinavisk neolitikum, med en kraftigt reviderad syn 
på kulturbegreppet finns, även om sådana är i minoritet (Carlsson 1987, 1991, 
1998; Welinder 1987b; Browall 1991; Damm  1991b; Campbell & Hansson 1998; 
Gill 1998, 2003; Bolin 1999; Stenbäck 2003). Gränserna tillåts vara mer flytande. 
Upplösningen av klart fixerade gränser gör det möjligt för individen att 
upprätthålla flera identiteter samtidigt. Kultur och identitet har därmed sitt 
ursprung i en dynamisk process, i ett ständigt fortgående växelspel bestående av 
möten mellan sociala grupper av olika storlek (Dencik 1998:62). Genom  att 
inrikta sig m ot den enskilda artefakten istället för de fixerade arkeologiska 
kulturgrupperna öppnar man upp för att olika materiella kategorier representerar 
varierande överlappande och uteslutande aktiviteter och relationsmonster. Detta 
kan delvis jämföras med David Clarkes avgränsningsprincip för arkeologiska



kulturgrupper (Clarke 1978:246f, 264), med den skillnaden att det inte längre i 
första hand handlar om att avgränsa en arkeologisk kulturgrupp. Den materiella 
kulturens överlappning, vilken ofta varit problematisk inom den arkeologiska 
forskningen, blir därmed istället en tillgång (jfr Pardon 1987; Handler 1988; Bolin 
1999).

Den senneolitiska keramiken - e tt  exempel
D e neoli tiska kulturgrupp erna har under lång tid dominerat tänkandet kring 
tidig- och mellanneolitikum, och mer eller mindre tvingat blicken till ett seende 
fokuserat på stilistiska likheter inom vissa avgränsade artefaktgrupper. 
Senneolidkums enhetlighet har vid flera tillfällen i forskningen kommit att kallas 
för en senneolitisk kultur (Becker 1964:122f; Carlsson 1998:66). Denna 
beteckning har aldrig på allvar kommit att användas. Den likhet som krävs för att 
en region skall anses som fokus för en arkeologisk kultur ändrar under 
senneolitikum utseende, och likhet och olikhet följer inte längre tidigare mönster 
(jfr Holm et al. 1997:215). Enhetligheten man tycker sig se i senneolitikum bygger 
på hur perioden på många plan bryter med den stilistiska variationen som 
perioden före uppvisar. När mellanneolitikums olika kulturgrupper försvinner, 
framstår således en till synes enhetlig senneolitisk kultur (jfr Becker 1964:122f). 
Senneolitikum markerar sig istället m ot resten av neolitikum som jag ser det på 
ett intressant sätt. Senneolitikum uppvisar vid första anblicken en avsaknad av 
drag vilka kan ligga till grund för urskiljandet av kulturgrupper, istället finner vi 
på ett plan en till synes materiell enhetlighet över stora områden (Becker 
1964:122; Malmer 1975:122; Asingh & Rasmussen 1990:57; Holm  et al. 
1997:256). I en närmare studie av den materiella kulturen framstår dock den 
regionala variationen som mycket stor, framför allt gäller detta de senneolitiska 
gravarna (kapitel 5) och den senneolitiska keramiken (se nedan).

Under neolitikum i Sverige ser vi gång på gång hur en utvald kulturrekvisita, 
till exempel klockbägarkulturens eller stridsyxekulturens materiella signum, 
manipuleras och sätts i polemik m ot den existerande kulturella kontexten och 
olika grupper och regioner. Pendlandet mellan variation och enhetlighet under 
senneolitikum kan förstås på samma sätt, med den enda skillnaden att 
senneolitikum bryter det mönster från tidig- och mellanneolitikum som vi vant 
oss vid att förstå. Den materiella kulturen skall uppfattas som en yttre 
sammanhållande ram inom vilken den sociala strukturens motsägelsefullhet 
illusoriskt bringas till ro. De materiella uttrycken är under ytan ej lika entydiga 
och tillåter en social debatt mellan olika särintressen. D et är denna sociala debatt 
som syns genom manipulationen av kulturrekvisita under tidig- och 
mellanneolitikum och genom pendlandet mellan enhetlighet och variation under 
senneolitikum. Den uppsättning föremål vilka kommit att uppfattas som signum 
för olika kulturgrupper under neolitikum, är således resultatet av en ständigt 
pågående debatt mellan gruppens, regionens och externområdets materiella



kultur. På så sätt förändras innehållet i det kulturella sammanhanget successivt, 
liksom det idéinnehåll som knyts till dessa föremål. Varje grupp kommer så att 
uttrycka sin särart genom att manipulera och förändra de delar av det kulturella 
innehåll man väljer att anamma. Under senneolitikum kommer man att uttrycka 
särart med andra medel än under tidig- och mellanneolitikum. Debatten förs inte 
längre genom manipuleringen av ständigt föränderliga kulturella sammanhang, 
utan genom att skilda materialgrupper används för att uttrycka olika saker. Detta 
exemplifieras väl genom den senneolitiska keramiken, som gör spelet mellan 
överregional likhet och regional särart till sitt kännetecken.

Kulturbegreppet under tidig- och mellanneolitikum bärs till stor del upp av 
keramikens stilistiska variation, när keramiken inte längre är tillräckligt stilistiskt 
varierad försvinner också kulturerna. Att senneolitikum ofta beskrivs som 
enhetlig, beror till stor del på att keramikens strukturerande princip upphörde 
efter STY-keramiken under MNB. Keramiken fyller med andra ord inte längre 
samma roll som indelningsgrund för kulturgrupper. Den senneolitiska keramiken 
uppfattas därmed som enhetlig, i jämförelse med föregående periods stilistiska 
variation. Men är det så?

Den senneolitiska keramiken skiljer sig förvisso en hel del från keramiken 
under mellanneolitikum. Keramiken är nu, till skillnad från förut, mer ensartad i 
sitt formmässiga språk. Den har till synes enkla former, med flat botten, ofta 
näs tin till raka väggar, eller en svagt S-formad profil. Formmässigt är kärlen från 
senneolitikum också lika över stora områden. Man skulle dock kunna säga att 
formmässigt uttrycker den senneolitiska keramiken med sina flatbottnade kärl 
faktiskt något nytt (Lindahl et al. 2002:78f) (Figur 2:3).

$

Figur 2:3. Exempel på kärlformer från senneolitikum. Kärlet på vänster sida är från Görslöv 
socken (Sunnanå, Nordanå 1:9) och på högersida från Hamneda socken (Hamneda 1:20), 
Skåne (Lindahl et al. 2002:79).

Dekoren är jämfört med tidigare perioder förhållandevis enkel, bestående av små 
streck, gropar, taggtrådsdekor och olika slags vulster. Även tvärsnoddsdekor och 
kamstämpel i horisontella linjer eller vinkelband förekommer (Hulthén 1977:191,



211). De enskilda dekorelementen innebär inget nytt egentligen, utan de har 
förekommit många gånger förut. Dekoren som būdas av de enskilda 
dekorelementen kan dock beskrivas som starkt regionalt präglad (Lindahl et al. 
2002:78f). Den senneolitiska keramiken förekommer både i grav- och 
depåsammanhang (Karsten 1994:92) och kärltypen verkar till skillnad m ot förut 
inte variera med fynds ammanhanget (Carlsson 2001:23). Kärlen är stora, 
rakväggiga, och formade med vulst, sannolikt för att möjliggöra övertäckning 
med t. ex. skinn (Lindahl et al. 2002:78f; jfr Ullén 2003:124). Den senneolitiska 
keramikens inneboende regionala prägel och nyskapande formspråk (Lindahl et 
al. 2002:78f) uppmärksammas dock sällan, sannolikt just på grund av den 
iögonfallande olikheten jämfört med keramiken under TN  och MN (Figur 2:4).

Under TN och MN ingick keramikkärlen som del i ett lokalt präglat 
sammanhang, som arkeologer kom att benämna för t. ex. trattbägarkultur, 
gropkeramisk kultur och stridsyxekultur, en ständigt föränderlig debatt mellan 
gruppen/regionen och extemområdet. Under senneolitikum kommer detta att 
förändras, nu fungerar keramiken som självständigt uttrycksmedel, och inte som 
del i något större kulturellt sammanhang. Keramiken står i opposition till andra 
materialgrupper inom en och samma grupp och region. De olika 
materialgrupperna under SN kommer därmed att uttrycka olika slags 
tankestrukturer, och går i polemik m ot varandra. Stenmaterialet uttrycker på 
många sätt en ny formvärld, som är sig lik över stora områden. Många gamla 
former förlorar sin betydelse, stridsyxan under TN  och MN ersätts av 
flintdolken, och yxformen blir därmed mindre central under SN. Gravarna och 
keramiken är däremot starkt regionalt präglade. E tt mellansteg mellan 
keramikens olika uttrycksmetoder under T N /M N  och i sin tur SN, utgör den så 
kallade tredje gruppen under slutet av MNB. Den utgör en sammansmältning av 
keramiken från GRK och STY och är begränsad till östra Mellansverige (Å. M. 
Larsson 2003). I och med tredje gruppen kommer de kulturella barriärerna att 
långsamt imploderà och den materiella kulturen tar sig inte bara nya former, utan 
uttrycker sig även genom ett nytt språk.

Keramiken under T N /M N  kan sägas handla om skapandet och 
upprätthållandet av sociala kontakter mellan individer, oavsett om detta tog sig 
uttryck i intagandet av kollektiva måltider (TRB, GRK), eller drickandet av 
ceremoniella drycker (KBK, STY) (Carlsson 1998:64). Keramiken under 
senneolitikum kan på grund av sin utformning tolkas som förrådskärl av olika 
slag. Kärlen är stora och ofta oformliga, till skillnad m ot förut är de mer 
stationära, och mindre bärbara. Kärlen från TN  och MN karakteriseras i hög 
utsträckning av att de utformats för att kunna hängas eller bäras, och många kan 
inte stå utan stöd på marken (Montelius 1917:27). D et är också i sin egenskap av 
förrådskärl som de senneolitiska kärlen deponeras i gravar eller utanför 
boplatsområdet (jfr Karsten 1994:92; Carlsson 2001:23f). D et vill säga, det



keramiska uttrycket är det samma oavsett om keramiken deponeras i gravar, eller 
påträffas i depåer eller inom boplats områden.

Kärl 28

Figur 2:4. Exempel på dekorelement från senneolitikum, hämtade från Apalle, Uppland. Kärl 
med dekor av tvärsnodd (kärl 15, 22, 36). Kärl med dekor av snöre (kärl 19, 32, 38). Bemålad 
skärva (kärl 156). Kärl med olika typer av kamstämpeldekor (kärl 9,12,13,14, 16, 28, 33, 35, 
43,50, 150) (Ullén 2003:112, 114).

Den senneolitiska keramiken med sina stora förrådskärl kan uppfattas som 
uttryck för en större social gemenskap, där gruppen och inte längre individen står 
i centrum. Möjligen kan detta sammankopplas med en större bofasthet och en 
eventuell bybildning under loppet av senneolitikum, en förändring som tog sig 
ett materiellt uttryck i den senneolitiska keramiken. Detta ställs i skarp kontrast 
till stenmaterialet och främst då flintdolkarna, som utgör representanter bland 
annat för individuella kontaktnät (se kapitel 6). Samma polemik mellan individen 
och gruppen möter vi i gravmaterialet, där markgravar med enskilt gravlagda och 
intakta individer, ställs m ot hällkistor, med flera gravlagda och avpersonifierade 
individer (se kapitel 5).

Från att vid första anblicken, då senneolitisk keramik jämförs m ed den 
mellanneolitiska, uppfattas som intetsägande, enhetlig, och tömd på ideologiskt 
innehåll, är det egentligen keramiken under SN som genom sin regionalt 
utformade dekor och genomgående formspråk uttrycker ett kraftfullt ideologiskt 
ställningstagande m ot MN (jfr Holm  et al. 1997:235). Den ofta påtalade



senneolitiska enhetligheten är således skenbar och konstruerad, uppkommen 
som en följd av att den materiella kulturen inte kan påtvingas den tvångströja det 
arkeologiska kulturbegreppet utgör. När arkeologerna inte längre kan strukturera 
upp källmaterialet i de på förhand konstruerade facken framstår den förhistoriska 
sekvensen man har för avsikt att tolka som ytlig och töm d på innehåll, det vill 
säga enhetlig. Inget annat källmaterial kunde på samma sätt anta den roll som 
keramiken i tidig- och meUanneolitikum hade, trots att flera försök gjordes med 
flintdolksmaterialet.

Beskrivningarna av keramikmaterialet från senneolitikum är, kan man ana, 
gjorda efter en outtalad jämförelse med mellanneolitikums stilistiskt rikt 
varierade kärl, vilket gör de senneolitiska kärlen tämligen slätstrukna. Den 
senneolitiska keramiken har getts beskrivningarna intetsägande flatbottnad och 
rakväggig (Becker 1964:130), blomkrukeliknande (Brøndsted 1966:302, 304), 
tarvlig (Rud 1966:150), anspråkslös (Stenberger 1964:138), enkel, grov och 
fantasilös (Burenhult 1991:32, 1999:388). Beskrivningarna har alla en pejorativ 
klang i varierande grad. De bygger på den förmodade stegvisa utveckling som 
föremåls former i den äldre forskningen antogs genomleva, som efter sin kulmen 
följer en fallande skala av fulländning; ” ...ubønhørligt fører over i ringere 
kvalitet og tilsidst i forfald.” (Brøndsted 1966:271). D et är iögonfallande att den 
äldre arkeologins beteckningar av särskilt det senneolitiska föremålsbeståndet 
fortfarande dröjer sig kvar i nutida tolkningar och beskrivningar, förmodligen på 
ett mer eller mindre omedvetet plan (jfr Blomqvist 1989:154; Burenhult 1991:32, 
1999:388; Carlsson 1998:66). I viss mån råkar även andra artefakter ut för samma 
behandling, t. ex. de enkla skafthålsyxoma, som länge betraktades som en 
forsimpling (Stenberger 1964:133), eller degenerationsform (Meinander 1954:179ff) av 
båtyxan. Alternativt beskrivs de sena flintdolks typerna som degenerationsformer 
(Erixon 1913:205; Montelius 1924:49).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att tolkningen av senneolitikum 
beror på uttolkarens position, och att bilden av senneolitikum är större än 
summan av de delar vilka ingår. Den bild man ger av de olika perioderna under 
neolitikum är som jag ser det avhängigt vad som utgör normaliserande 
utgångspunkt, vilket i många fall är meUanneolitikum. Resultaten blir därmed 
olika om man läser bilderna eUer berättelserna från olika håU — från 
tidigneolitikum och meUanneolitikum eUer från bronsålder, samt beroende på 
vilket material som utgör utgångspunkt. O m  vi som tankeexperiment skuUe 
beskriva den tidig- och meUanneoHtiska keramiken utifrån senneoUtikum istäUet, 
skuUe den senneoHtiska keramiken nog inte längre framstäUas som tarvUg, grov 
och intetsägande. IstäUet skuUe tidig- och meUanneoUtikums avantgardistiskt 
ornerade kärl uppfattas som överdrivet hysteriska och büden av senneoUtikum 
blir då istäUet normaUserad. Så kan det gå när betraktaren byter position.



Becker påpekade redan 1964 senneolitikums speciella karaktär av både stor 
enhetlighet och hög heterogenitet (Becker 1964:122f), ett konstaterande vars 
betydelse inom forskningen inte i tillräckligt stor utsträckning uppmärksammats.



Kapitel 3

Kopior, parafraser och efterhärmningar

Förlagor och efterhärmningar

D et förekommer en rad olika efterhärmningar under senneolitikum, något som 
även uppmärksammats i forskningen. Mindre känt är kanske att efterhärmningar 
förekommer under hela neolitikum (Mathiassen 1948:84ff; Glob 1952:19ff). I 
Danmark finns så tidigt som under ertebøllperioden under senmes oli tikum (ca 
5500-4100 f. Kr.) en lång rad av föremål vilka kan tolkas som inspirerade av 
metallföremål (Klassen 1998, 1999; Klassen & Pemicka 1998; Strassburg 
2000:320f, 342f). D et är vanligast att kopior i sten härmar original i metall. D et 
finns dock även andra materialgrupper representerade, både som 
efterhärmningar och som förlagor.

Jag har valt att använda mig av begreppet förlaga för att beteckna de föremål 
vilka på olika sätt efterhärmas under neolitikum. Jag har också istället för det 
vanligare begreppet kopia, valt det mer flexibla och flertydiga begreppet 
efterhärmning. D et kan beskrivas som en efterbildning av ett konstverk, gjord av 
någon annan än konstnären själv och noga överens stämmande med originalet 
avseende material, form och färg. Inom konstvärlden är det vanligt med begrepp 
vilka syftar på själva efterhärmandet som process (Wettre 1988 19-37).

Man kan då jämföra den betydelse jag lägger i ordet efterhärmning med 
liknande begrepp. Begreppen kopia, plagiat (stöld, efterapning), replik (en ny 
version av ett tidigare verk) eller reproduktion (nyalstring, avtryck, mång
faldigande) förutsätter att efterhärmningen ligger mycket nära förlagan i idé och 
utförande, vilket inte riktigt stämmer med min uppfattning av begreppet 
efterhärmning. Begreppet parafras (omskrivning, översättning, omdiktning, 
tematisk variation) ligger i betydelse närmare det som jag lägger i begreppet 
efterhärmning. En parafras kan göras av vem som helst och tar upp endast en 
idé från grundverket. Parafrasen kan bli en lek, en parodi, en utveckling av 
grundverket, men behöver inte likna det nämnvärt. Parafras är ett begrepp utan 
klara gränser. Utmärkande för parafraser är den distanserande hållningen, tecken 
på trolöshet och självständighet. Den avviker från originalet i något väsentligt, 
ofta nog i själva grundtanken (Wettre 1988:19-37). Med fenomenet att 
efterhärma vill jag också lägga något mer än bara ett efterliknande av förlagans 
alla detaljer, vilket kan ses som en passiv handling, att enbart kopiera någon 
annans verk. A tt härma innebär att man parodierar och karikerar, att man inte är 
främmande för ironi och distans. Jag vill därmed se efterhärmningen som aktiv, 
som en utveckling av själva grundverket — förlagan.



D et som avgör om en artefakt kan tänkas utgöra en efterhärmning kan variera. 
Nästan alltid handlar det om en formlikhet, där man använder sig av samma 
form, men med ett annat material. O fta har man utöver den yttre formlikheten 
försökt efterlikna och hänsyfta på andra kvaliteter hos det efterliknade föremålet. 
D et kan röra sig om att man väljer en rödaktig stensort, eller bärnsten, då man 
efterliknar metallformen. Många föremål vilka formmässigt utgör efter- 
härmningar, företrädesvis yxor, är också helt eller delvis slipade. Slipade yxor är 
vanligt förekommande under hela neolitikum och en del av mesolitikum, och är 
ett drag som skulle kunna tolkas som ett efterhärmningsfenomen. Den slipade 
ytan kan uppfattas som att den alinderar på metallens släta och blanka yta. En 
slipning av yxan får också själva färgen på yxkroppen att framträda på ett helt 
annat sätt (Edmonds 1995:51; Strassburg 2000:3421). D et har påtalats att 
slipningen av ytan i vissa fall kan ha en funktion, i det att yxan då får en större 
skärpa (Hyenstrand 1969:107), eller att den genom slipningen håller längre, då 
risken för brott på grund av ojämnheter i materialet elimineras till stor del 
(Olausson 1983). Detta förklarar dock inte det faktum att hela yxkroppen slipas. 
Inte heller skulle i så fall rena praktyxor behöva slipas, då de ej används som 
funktionella redskap. Både slipade och oslipade yxor deponeras som offerfynd 
(Karsten 1994:1161). Om  slipningen av yxor skall förstås som metallhärmande, 
får detta oanade konsekvenser för tolkningen av metallefterliknandet som 
process betraktat, då slipade yxor förekommer så tidigt som under mesolitikum. 
D et finns dock anledning att tro att metaUefterhärmningar förekommer så tidigt 
som under mesolitikum, vilket i så fall skulle kunna styrka tolkningen av själva 
slipningen som metallhärmande. Metallefterhärmandet som process betraktat 
kan därmed uppfattas som betydligt äldre än de mer självklara efterhärmningarna 
från senare delen av neolitikum.

Metall
Sveriges äldsta föremål av metall har daterats till tidigneolitikum, medan det i 
Danmark finns ett fåtal metallföremål vilka daterats till senmesolitikum (se längre 
fram i kapitel 3). Jag vill inleda detta kapitel om de neolitiska efterhärmningarna 
med en kort genomgång av det material som ofta utgör förlaga — de neolitiska 
metallföremålen. De senneolitiska metallfynden (Vandkilde 1996) är svåra att 
avgränsa från äldre bronsålder (Cullberg 1968; T. B. Larsson 1986). Materialet är 
mer varierat än det som härrör från tidigneolitikum (Magnusson Staaf 1996; 
Klassen 2000) och mellanneolitikum (Malmer 1962, 1975; Klassen 2000).

Den metall som förekommer under neolitikum är framförallt koppar. De 
enkla formerna av kopparföremål — nålar, pärlor, knivar och flatyxor — 
tillverkades med hjälp av enkla gjutformar i ett stycke eller genom att hamras till 
rätt form (Whittle 1996:353). K oppar legerad med framförallt tenn och arsenik 
men även med silver har en ökad hållbarhet jämfört med ren koppar. Koppar 
som legeras tenn, kallas brons. I många fall är kopparen naturligt uppblandad



med dessa ämnen, utifrån orenhetema kan man också ofta avgöra metallens 
proveniens. De tidigneolitiska yxorna uppvisar endast ett fåtal exempel på yxor 
av “ren“ metall, huvuddelen innehåller en hög andel föroreningar, dock inte i en 
sådan kvantitet att man misstänker att metall medvetet tillsatts till kopparen. De 
senneolitiska yxorna innehåller ofta en hög andel tenn och relativt hög andel 
silver. Under senneolitikum uppträder också brons föremål för första gången i 
Sverige, då har man medvetet legerat kopparen med andra ämnen som tenn, för 
att uppnå en större styrka (Randsborg 1979). Intressant är att den s.k. ismannens 
yxa visade sig vara tillverkad av nästan ren koppar, 99,7 % koppar, 0,2 % arsenik 
och 0,1 % stiver (Spindler 1996:118).

Man kan räkna med tre tillfällen då koppar ändrar färg märkbart: på en färsk 
eller nyputsad yta, bruks färgen (efter viss tids användning, men innan föremålet 
blivit påtagligt korroderat), och då föremålet är korroderat. Allmänt varierar (ren 
och/eller färsk kopparyta) kopparlegeringar i färg mellan rosa, rö tt och lax. I 
regel är bruks färgen något mörkare än en färsk yta, mer åt rött-orange. Kopparen 
behåller sedan sin röda färg i varierande grad beroende på legering/ursprunglig 
förorening, samt påverkan av luft och fukt. Först då kopparen utsätts för luft 
och vatten förändras den röda färgen. I fuktig luft sker oxideringsprocessen 
snabbare, i torr luft oxideras koppar mycket långsamt. D et första som inträffar 
på metallytan är i allmänhet bildning av oxid/er, i fallet koppar bruna till 
brunsvarta. Koppar som utsätts för väder och vind korroderar (sönderfräts). 
Koppar blir ofta först svart av kopparsultid. Grön beläggning som bildas på 
kopparen kallas ärg, varierar i färg från gulgrönt till turkos, och uppstår genom 
att sulfiden oxideras vidare till kopparhydroxidsulfat. Således har kopparföremål 
under förhistorisk tid beroende på omständigheterna, haft olika färg, alltifrån 
röd, till svart och grön (Kaija Eis trat, muntlig uppgift).

Under tidigneolitikum dominerar koppar flatyxor helt och hållet som 
metallfyndtyp i södra Sverige, även om deras datering ifrågasatts (Cullberg 
1968:138ff; Klassen 2000). Yxtypen förekommer även i stora delar av Europa 
(Magnusson Staaf 1996:27). Dateringen till tidigneolitikum baserar sig 
huvudsakligen på Bygholms fyndet från Danmark; ett depåfynd av fyra yxblad 
tillsammans med spiralarmringar, en dolkklinga och ett trattbägarkärl av C-typ 
(Magnusson Staaf 1996:70; Klassen 2000:19; Karlenby 2002) (Figur 3:1). E tt 
argument för typens tidiga datering är förekomsten av lös fynd av små tunnackiga 
yxor daterade till TN, vilka kopierar flatyxans form (Karsten 1994:60). E tt annat 
argument skulle kunna vara yxornas koppling, både i Sverige och i Danmark, till 
utbredningen av dösar (Malmer 2002:35f). Mats Malmer påpekar dock att de 
kopparflatyxor som daterats til1 TN  på grund av likhet med Bygholmsyxorna, 
just på grund av att hänvisa till formlikheten, lika gärna skulle kunna spridas ut 
över hela MN (Malmer 2002:67). D et finns även en mycket tidig fas av en slags 
kopparflatyxor vilka getts en datering till senmesolitikum (inga sådana yxor har 
dock påträffats i Sverige ännu), liksom en fas med sena kopparflatyxor, från SN.



De olika yxtypema skiljer sig dock från varandra både avseende 
metallsammansättning och utformning (Klassen 2000:307f).

Samma fenomen med en tidig metallhorisont, representerad av kopparyxblad 
och några få kopparprydnader (se nedan), återfinns också i Danmark. Under 
mellanneolitikum följer också här en period av relativ fyndlöshet ifråga om 
metallföremål (Randsborg 1979:303). Överhuvudtaget är mellanneolitikum i hela 
Skandinavien metallfattigt (Vandkilde 1996:177). Björn Magnusson Staaf visar 
hur den första på allvar påvisbara fasen av kopp ar flatyxor i södra Sverige med 
största sannolikhet härrör från perioden 3500-3100 f. Kr., det vill säga ungefär 
TNC-MNA, även om vissa belägg finns för metall tidigare än så (1996:141). Vid 
MNB har antalet metallföremål i hela Europa med några undantag, minskat 
kraftigt, så även i Sverige (Magnusson Staaf 1996:151). Under loppet av 
tidigneolitikum i södra Sverige kan man även urskilja en viss fluktuation i 
förekomst och deponeringskon text bland kopparflatyxorna (Magnusson Staaf 
1996:76, 151ff). Av de skånska kopparflatyxorna har (ca) 25 stycken känd 
fyndort. N orr om detta område återfinns ett fåtal exemplar av kopparflatyxor 
med känd fyndort utspritt längs Smålands kuststräcka, i västra Östergötland, i 
Falköpings området (Västergötland) och i området nordöst om Göteborg. En 
övervägande andel av yxorna med känd fyndort har påträffats som våtmarks fynd 
(Karsten 1994:60; Malmer 2002:35f). I Europa under TRB kombineras smycken 
av metall i gravar med andra typer av föremål av metall, till exempel yxor 
(Ottaway 1973:315).

Figur 3:1. Bygholmsfyndet, 
depå fynd från Bygholm, 
Danmark (Klassen 2000:abb. 2).



Från meUanneolitikum (MNB) föreligger endast ett fåtal metallföremål jämfört 
med föregående perioder, och då endast härrörande från STY-gravar. D e är dock 
de äldsta genom fyndkombinationer daterade metallföremålen i Sverige. D et rör 
sig om fyra fynd av koppar från sammanlagt tre gravar. Två kopparföremål 
kommer från två gravar i Skåne. Den ena graven är grav XII (grav 52 enligt 
Malmer), i Lilla Bedinge socken, den andra graven är grav 43 (grav 56 B enligt 
Malmer), i Löderup socken. E tt av föremålen kan närmast beskrivas som rundat, 
eller korgformat och påträffades i närheten av kraniet på den ena individen 
(Skåne, grav X I I /52).

Graven i Lilla Bedinge socken (grav X I I /52) (Figur 3:2) är bedöm d som en 
dubbelgrav anlagd för två unga kvinnor (Malmer 1962:168-176, 1975:37f; jfr 
Janzon 1986). Könsbedömningen är gjord utifrån skelettläge och gravgodsets 
placering i förhållande till detta (Malmer 1975:44f). Ebba During gör sedan en 
osteologisk bedömning av denna grav, och finner då att graven innehåller två 
barn/ungdom ar, en individ (sydvästra skelettet) som med viss tveksamhet 
bedömdes vara av manligt kön, sannolikt 14-15 år, och en individ (nordöstra 
skelettet) av obestämbart kön, sannolikt 12-13 år gammal (During 1989:139-144).

Figur 3:2. GravXII/52, Ulla Bedinge socken, Skåne. En dubbelgrav (Malmer 2002fig. 67). 
Skelettmaterialet var dåligt bevarat, men utgjordes av två yngre individer gravlagda i 
hockerställning, varav en man. A-D=keramikkärl, E-F=flintyxor, G-J=flintblad, L=benpryl, 
M=kopparbleck. I graven fanns också bärnstenspärlor och djurben av gris (Malmer 1962:168ff).



Graven i Löderup socken (grav 43/56 В) (Figur 3:3) är en ensamgrav som ej har 
kunnat könsbestämmas. Den innehöll en kopparspiral liknande den från grav 
185 (se nedan), men fragmentarisk, vilken påträffades invid kraniet (Malmer 
1975:58; Strömberg 1975a: 12ff; Janzon 1986).

Ytterligare två spiralformade koppar föremål kommer från en grav i 
Östergötland (Grav 185 enligt Malmer, Bergsvägen, Linköping, Östergödand) 
(Figur 3:4). Graven innehåller en yngre kvinna (18-20 år) och en man (25-30 år) 
vilka placerats i hockerställning med huvudena åt varsitt håll. Bakom kvinnans 
rygg återfinns en hund och ett spädbarn (Gejvall 1955:29ff; Lindahl 1955:5ff; 
Malmer 1962:202, 1975:58; Janzon 1986). Att det i graven även fanns ett 
spädbarn blev känt först i efterhand (Janzon 1986:127) och graven är av Mats 
Malmer bedömd som en dubbelgrav. Kopparspiralerna återfanns i en 
mörkfärgning bakom kvinnans bäcken/rygg tillsammans med två omerade ringar 
av hom , en omerad sidöglenål av ben (av Malmer tolkad som en dräktnål), en 
slät benspets, en bärnstenspärla, flintspån och två underkäkshälfter av bäver 
(Gejvall 1955:29ff; Lindahl 1955:5ff; Malmer 1962:202, 1975:58; Janzon 1986). 
Utifrån föremålens placering bedömde man att de bör ha legat i en skinnpung 
eller väska (Lindahl 1973:22).

B

Figur 3:3. Grav 43/56
Löderup socken,
ensamgrav. På g
benmaterialets då
har graven ej kunnat 
könsbestämmas. 
fann man en fragm 
kopparspiral i ansl
kraniet (1), bärnst 
två flintyxor (3) ke
Profil: 1a=sandblandad
1b=svagt sandblandad
2-sand med grästo 
(Strömberg 1975a:a
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Figur 3:4. Grav 185, Linköping, 
Östergötland, en dubbelgrav för 
en kvinna och en man, ett 
spädbarn och en hund. 
Mörkfärgningen markerad 
med A innehåller biand annat 
kopparspiralerna (Janzon 
19861ig. 3).

Kopparföremålen från de tre gravarna är tolkade som öronprydnader på grund 
av sin form och sin placering i gravarna i förhållandevis närhet till den gravlagdes 
torso eller huvud. D et blir då extra spännande med grav 52/X II från Lilla 
Bedinge socken, där den osteologiska könsbedömningen fått den unga kvinnan 
att förvandlas till en man i lägre tonåren. Koppar föremålen består av tunn plåt 
vilken formats till spiraler eller cylindrar. Spiralformade kopparföremål är 
välkända både från dansk TRB och europeisk snörkeramisk kultur, medan 
korgformade örhängen av guld- eller kopparbleck förekommer under TRB i en 
vid sektor angränsande länder från Storbritannien till Polen. Korgformade 
örhängen av koppar eller guld är välkända från västeuropeisk klockbägarkultur 
(Malmer 1962:281 ff, 1975:58ff, 2002:158; Ottaway 1973; Oldeberg 1974:nr 2275; 
Weiler 1994:37).

Metallföremålen från senneolitikum är mer varierade i sitt formspråk än 
metallföremålen från både TN  och MN. De former som förekommer kan 
sammanfattas som följer: flatyxor, kantyxor, skafthålsyxor, grepptungedolkar, 
fullgrepp s dolkar, dolks tavar/ dolkyxor, svärd, spjutspetsar, stavar, hals-, arm- och 
fingerringar, spännen, pärlor, beslag, ö r/hår smycken, nålar, nitar, puns ar, trådar, 
sylar, mejslar och råämnen. Materialet kan delas in ytterligare i olika 
undergrupperingar (t. ex. Junghans et al. 1960,1968-1974; Cullberg 1968; Ottaway 
1973; Vandkilde 1996). Senneolitiska metallföremål dominerar nästan helt som 
lösfynd, och tolkas då ofta som offerfynd. Sammanlagt har uppskattningsvis (ca) 
164 metallföremål påträffats från senneolitikum i Skåne (Olsson 2000). Därtill 
tillkommer ytterligare en mindre andel metallföremål från resten av landet utom 
Skåne. Endast ett par gravar daterade till SN har innehållit metallföremål 
(Karsten 1994:76-92; Holm et al. 1997:249). Intressant är att koppar flatyxorna 
har en horisont under sen T N /tidig MN och en ny horisont under SN. Tidig-



och senneolitiska flatyxor skiljs åt genom en förändring i formspråket (Cullberg 
1968:124).

Flinta och metall förekommer under neolitikum generellt sett tillsammans i 
gravar, men inte tillsammans i depåer eller på boplatser. E tt undantag finns, i det 
sydöstligaste hömstolphålet i hus 95 i Fosie i Skåne, hittade man en kantyxa av 
brons. I samma konstruktion, men i ett annat stolphål hittades också en flintdolk 
av typ III (Björhem & Säfvestad 1989:60). Dock är metall i gravar ovanligt under 
neolitikum, i Sverige deponeras metallföremål som gravgåvor i STY gravar, samt 
i ett par gravar från SN. I Danmark finns en liknande struktur, där antalet 
metallföremål härrörande från gravar från SN I motsvarar något mindre än 10% 
av det totala antalet, motsvarande siffra för SN II är endast några få procent 
(Vandkilde 1996:189,207).

Efterhärmningar under senneolitikum
Flintdolken är den mest uppenbara efterhärmningen under senneolitikum (Figur 
3:5). De mest uppseendeväckande exemplaren är tillverkade av flin ta från G rand 
Pres signy i Frankrike, där den honungs färgade flintan efterliknar kopparens färg 
(Champion 1984:163). De allra första dolkama av metall med nitat fäste härrör 
från sydöstra Europa före 3500 f. Kr. Dessa utgjorde sedan prototyp för senare 
former av metalldolkar i Europa. D et finns i sydöstra Europa även kopior i ben 
av dessa tidiga metalldolkar. E n fristående sekvens av nitade metalldolkar från 
Egypten, har däremot flintdolkar som förebild. Överhuvudtaget synes den 
tidigaste tillverkningen av metalldolkar på kontinenten försiggå i ett komplext 
interregionalt nät över stora områden. D et är således inte fråga om diffusion i en 
riktning, från söder till norr (Anthony 1996:48, 56).

D e tidigaste flintdolks typ erna, de lansettformade, kan utgöra efterhärmningar 
av tångedolkar i koppar från klockbägarkulturen i Västeuropa, huvudsakligen 
England (Gerloff 1975:27f; Vandkilde 2000:36). En sådan dolk har också 
påträffats i Svderige, i Nättraby i Blekinge (Cullberg 1960:35, Abb. 1). E n 
liknande dolk har påträffats i Danmark (Vandkilde 1996:1801). I Storbritannien 
från och med skandinavisk M N till SN I, finns dock även flintdolkar som i 
utseende och teknik liknar de tidiga nordiska flintdolkama, med sin största 
bladbredd nedanför mitten. Dessa har också utpekats som förlagor för de tidiga 
flintdolks typerna (Lomborg 1973:87ff; Apel 2001b:249). Dessa var i sin tur 
efterhärmningar av bronsdolkar. Skillnaden m ot klockbägarkulturens tångedolkar 
i koppar är att dessa brons dolkar fästs vid handtaget med hjälp av nitar (Apel 
2001b:249). Period SN II (1950-1700 f. Kr.) har kopplats ihop med 
introduktionen av flintdolkar med fiskstjärts fäs te, spetsovalt tvärsnitt, rundade 
skuldror och triangulära blad m ed sin största bladbredd nära handtags delens 
övergång (typ IV D). Dessa senare flintdolks typer är efterhärmningar av 
triangulära fullgrepps dolkar i brons från klassisk úneticekultur. Flintdolkama



tillverkas även som miniatyrer (Müller 1902; Forssander 1936; Lom borg 1973; 
Vandkilde 1996; Apel 2001b:251) (Figur 3:6).

<&>

<шшт> <zz>

Figur 3:5. De olika flintdolkstyperna l-Vi utan undertyper, enligt Lomborg (Apel 2Q01b:234, fig. 
8:1) (Se Appendix II för Lomborgs huvud- och undertyper).

Andra typer av efterhärmningar från senneolitikum är de mer spektakulära 
flintsvärden av olika typer. Flintdolks typ VI C utgör en samlingsgrupp för 
flintdolkar med detaljer i utformningen som talar för att de är uppenbara 
efterhärmningar av dolkar och svärd i metall (Lomborg 1973:62f).



Figur3:6. En flintdolk av typ IV E och dess förl
rundade skuldror från klassisk úneticéfas (Apel20076:250,



D et finns flera olika typer, en typ av flintsvärd består av flathuggna stycken vilka 
verkar ha suttit fast på träplatta eller en platta av något annat organiskt material. 
D et finns två sådana flintsvärd kända, ett från Åtte, Ribe Amt i Danmark 
(Lomborg 1959:152ff) och ett från Marefy i Mähren (Kalousek 1956:98, T  II), 
båda är gravfynd. Svärdet från Mähren placeras på grund av fyndomständigheter 
i klockbägarkultur, medan svärdet från Åtte är mer svårdaterat. 
Flathuggnings tekniken antyder SN medan den formmässigt mer hör hemma i 
bronsålderns period I (Lomborg 1959:154; Müller 1907:79ff). D et finns tre 
möjliga förebilder till flintsvärdet från Åtte, som alla har samma kraftiga 
grepplatta som i en konvex böj övergår i klingan vars största bredd ligger vid 
mitten. D e tre typerna utgörs av fullgreppssvärd av typ Hajdu-Sämson, 
siebenburgska grepplattesvärd och Sögelsvärdsklingor (Lomborg 1959:154). 
Andra typer utgörs av flintdolkar vilka kan tolkas som efterlikningar av kortsvärd 
i metall. D et finns två sådana fynd från Danmark, från Serup, Odense Am t och 
från Næsbjerg, Ribe Amt. Serupdolken dateras till bronsålderns period I, medan 
tids ställningen för Næsbjergsdolken är mer osäker (Lomborg 1973:63, 1959:157). 
En särställning i denna fyndgrupp utgör krumsvärdet i flinta från Favrskov, Fyn, 
i Danmark (Figur 3:7). D et dateras på grundval av likhet med krumsvärd i brons 
till bronsålderns period I, eller möjligtvis period II (Gräslund 1964). Sammanlagt 
sex stycken krumsvärd har påträffats i Skandinavien (Danmark, Skåne, 
Östergötland), och förebilden torde härröra från det ungerska-siebenbürgska 
kulturområdet (Lomborg 1959:157; T. B. Larsson 1997:72). Vissa exemplar av 
typ V-varian ten av flintdolk kan även uppfattas som rena kopior av brons svärd 
och brons dolkar av V alsömagletyp, på grund av en kraftigt markerad vinkel 
mellan den nedersta delen av fästet och själva klingan (Lomborg 1959:158).

Figur 3:7. Krumsvärdet Från Favrskov, Danmark (Müller 1888:nr 195).

Den tjocknackiga flintyxan med utsvängd egg är den vanligaste yxtypen Ì 
Sydsverige, och förekommer från slutet av meUanneolitikum och ända fram till 
bronsålder. D en förekommer i ett flertal undertyper, där fyra stycken är särskilt 
märkbara; de tjocknackiga och de tunnbladiga med rät respektive tvär egg. Den 
bredeggade och tjocknackiga yxan kan vara oslipad eller slipad i varierande grad. 
Den utsvängda eggen och slipningen har sannolikt tillkommit på grund av direkt 
inverkan från metallyxor med utsvängd egg. Från senneolitikum härrör både 
flatyxor och kantyxor i metall, av både brons och koppar. Den bredeggade



flintyxan är inte känd från gravsammanhang och antalet i depåer överstiger det 
lösfunna antalet (Montelius 1917:11; Ebbesen 1986:14; Karsten 1994:81, 89; 
Granath Zillén 1999:3271) (Figur 3:8).
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Figur 3:8. Tjocknackig flintyxa med utsvängd oc
Kantyxa av metall, Skåne (Montelius 1917:nr 7

Andra yxtyper från senneolitikum är massiva skafthålsyxor av bergart. D et har 
föreslagits att yxor av hagebyhögatyp skulle kunna utgöra senneolitikums 
stridsyxa, de har dock en mycket begränsad utbredning till östra Mellansverige 
och de östra delarna av Sydsverige (Figur 3:9).

Figur 3:9. Massiva skafth ålsyxor av Hagebyhöga 
med halvcirkelformad utsvängd egg och ändknopp



Hagebyhögayxan beskrivs ibland som en vidareutveckling av båtyxan. Detta är 
dock inte särskilt troligt med tanke på att den aldrig påträffats i gravar av 
stridsyxekaraktär, utan i de fall den påträffats som gravfynd har m an sett en 
koppling till flintdolkar av senare typer. Hagebyhögayxan har till skillnad från 
andra möjliga samtida bergartsyxor också ett markant utsvängt eggparti, vilket 
talar för en förlaga i metall. Möjligt inspirations område är då úneticekulturen i 
Centraleuropa, där skafthålsyxor Í metall med halvcirkelformad utsvängd egg och 
ändknopp förekommer (Cederlund 1961:76f).

Den vanligaste senneolitiska artefakten är den enkla skafthålsyxan, som 
förekommer ända fram till den första hälften av bronsåldern (Stenberger 
1957:38f; Lekberg 2002:85f). I Sverige finns över 9 000 registrerade fynd av enkla 
skafthålsyxor, varav över 7 000 hänförs till de mellansvenska landskapen 
(Uppland, Västmanland, Södermanland, Närke, Värmland, Östergötland och 
Västergödand) (Segerberg 1978:165ff; Lekberg 2002:108f). Den har ibland 
uppfattats som utvecklad ur stridsyxan, men yxtypen har även kontinentala 
förebilder i mellersta och sydöstra Europa (Stenberger 1957:39).

Den enkla skafthålsyxan, liksom yxor av hagebyhögatyp, dominerar nästan 
helt som lösfynd. I de fall enkel skafthålsyxa uppträder i gravar under SN, så är 
det ofta i form av små yxor, kanske skall de förstås som symboler för yxan 
(Weiler 1994:68f; Carlsson 2001:22f)? D et har påvisats att enkla skafthålsyxor 
ofta slipas om och ges ett nytt skafthål (Lekberg 1997:146, 2000:156; Holm  et al. 
1997:249).

Likheten mellan den enkla skafthålsyxan av bergart från senneolitikum och 
den tidigaste bronsålderns fårdrupyxor av brons har ibland hävdats. Dessa 
massiva skafthålsyxor av brons har rektangulärt tvärsnitt och plan över- och 
undersida, precis som flertalet enkla skafthålsyxor. De är ofta försedda med 
geometrisk ornamentik och det har hävdats att inspiration till denna har hämtats 
från Ungem (Glob 1952:67; Stenberger 1957:39; Malmer 1989). D et går dock 
inte att blunda för det faktum att den enkla skafthålsyxan är äldre än 
fårdrupyxan, varför flera forskare påtalat att förhållandet kanske är omvänt, att 
fårdrupyxan efterliknar den enkla skafthålsyxan (Brøndsted 1958:20; Lomborg 
1960:103; Segerberg 1978:163). Jämfört med den enkla skafthålsyxan är antalet 
fårdrupyxor väldigt litet, 118 stycken från Skandinavien och Tyskland (Malmer 
1989:19). Fårdrupyxan har sin största utbredning i Danmark och Skåne, medan 
den enkla skafthålsyxan har sin största utbredning norr om detta område. Den 
enkla skafthålsyxan har också förmodligen till viss del fungerat som en arbetsyxa 
(Hyenstrand 1969), medan det är svårt att tänka sig att fårdrupyxan haft samma 
primära funktion. Trots detta finns likheterna mellan fårdrupyxan och den enkla 
skafthålsyxan, varför det är svårt att tänka sig att fårdrupyxan tillkommit helt 
utan referens till den enkla skafthålsyxan (Figur 3:10).



Figur 3.10. Enkel skafthålsyxa, Skåne (Montelius 1917:nr382) och fårdrupyxa, Östergötland 
(Montelius 1917:nr 812).

Under senneolitikum förekommer även metkrokar av flinta. De är tillverkade av 
spån och dateras till senneolitikum på grund av den avancerade 
tillverkningstekniken. D et har påträffats ett fåtal som lös fynd, främst i Danmark, 
troligt är att metkroken i flinta efterliknar den i ben (Müller 1907:85ff; Rud 
1966:137; Karsten 1994:92; Tegermark 1997) (Figur 3:11).

Figur 3.11. Metkrok 
av flinta, Danmark 
(Rud 1966:nr 322).

Bennålar förekommer både som lös- och gravfynd. De har genom gravfynden 
typbestämts i två typer; A och B typ, som dominerar i gånggrifter respektive i 
hällkistor. De är ofta genomborrade på olika sätt i ena änden, med någon slags 
utformning på huvudet. Otvivelaktigt utgör de efterhärmningar av nålar i metall, 
förmodligen från úneticekulturen, av både brons och guld. Bronsnålar av



mellaneuropeiskt ursprung förekommer i danska fynd. En del bennålar är 
försedda med ris tade tvärgående streck, en annan detalj häm tad från 
metallnålarna. Annat som avspeglar hur viktigt det var att i detalj efterlikna 
metallförlagan, är de bennålar vilka exakt härmar metallnålens platta huvud och 
böjda spets, fast i ben (Hjärtner-Holdar 1978; Ebbesen 1995) (Figur 3:12).

Figur 3:12. Bennålar av olika slag (Montelius 1917:nr. 589, 590, 591, 592, 593, 594).

D e senneolitiska skifferhängena har inga formmässiga metallförebilder, däremot 
finns kopplingar på andra plan mellan skifferhängen och metallföremål. 
Skifferhängen förekommer som gravfynd och som depå- och lös fynd. Från 
Skåne har man påträffat sammanlagt 225 skifferhängen, av dessa kan åtta 
exemplar tolkas som depåfynd (Hasselmo 1970; Ahlberg et al. 1976:39f; H ector 
1993; Karsten 1994:91; Ebbesen 1995:242ff), och uppges vanligen utgöra ett 
smycke av något slag. De är ofta fyrsidiga, och många har ett hål från ovansidan 
som mynnar ut genom två hål på vardera sidan, varför vet man inte (Anderbjörk 
1932:29; Glob 1965:136; Hasselmo 1970:22). D e förekommer omerade inom det 
nordiska området, medan enbart oornerade hängen är kända från övriga Europa 
(Hasselmo 1970:19). Omeringen har getts flera olika förklaringar, såsom att den 
inspirerats av dekoren på metallföremål från úneticékultur (Hasselmo 1970:19), 
eller att den uppkommit som resultat av att skifferhängena använts för att testa 
metallinnehållet i olika typer av legeringar (Ahlberg et al 1976:40f; Hector 1993:7). 
D et har också föreslagits att skifferhängena utgör en vidareutveckling av enkla 
slip- och polers tenar av skiffer eller sandsten med hål i ovansidan, vilka antas ha 
använts vid poleringen av slipade flintyxor (Müller 1888:nr 204, 205). O m  själva 
slipningen i sig skall förstås som metallhärmande (jfr nedan), så finns här 
ytterligare en koppling mellan skifferhängen och metallföremål. Likheter mellan 
skifferhängenas form, den enkla skafthålsyxan, samt fårdrupyxan har också 
noterats (Brøndsted 1966:330; Hasselmo 1970:23). Skifferhängena i Sydsverige är 
i högre utsträckning oornerade jämfört med hängen från resten av området



(Ahlberg et al. 1976:40). Intressant är att skifferhängen i hällkistor ofta innebär 
närvaro av även flintdolkar (Hector 1993:35) (Figur 3:13).

Figur 3:13. Skifferhängen från Skåne (Montelius 1917:nr 633-635).

Flintmejslar av olika typer blir allt vanligare under slutet av mellanneolitikum och 
senneolitikum. De används förmodligen för att urholka, eller klyva trä med. 
Mejselns morfologi liknar yxans, med vissa skillnader — mejseln har ett 
kvadratiskt tvärsnitt. Förlagan till flintmejseln skulle då utgöras av 
kopparmejseln, som är vanligt förekommande i Centraleuropa. Inga 
kopparmejslar har dock påträffats i Sverige. Flintmejseln förekommer i gravar, på 
boplatser och som depåfynd. D et förekommer att mejslar tillverkas av omhuggna 
flintdolkar eller yxor (Magnusson Staaf 1996:71; Vang Petersen 1999:1181) (Figur 
3:14).

Figur 3:14. Tjocknackig, slipad mejsel med kvadratiskt tvärsnitt (Vang Petersen 1999:nr 186).

Bergartsklubbor förekommer ibland som depåfynd, medan lösfynd är vanligast. 
Klubb formen förekommer ofta i form av miniatyrer av bärnsten, där 
bärnstenens röda färg ger en intressant vidarekoppling till metall (koppar) 
(Runcis 2002:108ff). D et har också föreslagits att dessa kan ha fyllt en funktion 
vid en tidig kopparframställning/bearbetning (Janzon 1986:19ff; Strömberg 
1985:30).

I likhet med de enkla skafthålsyxorna är de svåra att datera, samt funktions- 
och kontextbestämma. De är försedda antingen med skaftränna eller med något 
vilket mest kan liknas vid ofullbordade skafthål, ibland flera på en och samma



klubba. Det har föreslagits att klubborna skall förstås som en variant på 
dubbelyxor, vilket i så fall ger en datering till mellanneolitikum (Indreko 1956; 
Stenberger 1964:136; Janzon 1986). Eller att de ofullbordade skafthålen skall 
förstås som skålgropar, vilket snarare ger en datering till bronsålder (Runcis 
2002:108). Några har även påträffats på gropkeramiska lokaler och några i 
gånggrifter (Runcis 2002:108). E n koppling till främst senneolitikum är dock 
möjlig, då de liknar den enkla skafthålsyxan (Karsten 1994:91). Bärnstens- 
minatyrer av bergartsklubbor har också påträffats i gånggrifter. Miniatyrerna av 
bärnsten stärker föremålsformens koppling till metall (Runcis 2002:108ff). Mark 
Edmonds har föreslagit att klubban utgör en metafor för krigiska aktiviteter 
(1995:110) (Figur 3:15).

Figur 3:15. 
Bergartsklubba 
med skaftränna, 
Jämtland
(Montelius 1917:nr 
254).

D et är som sagt inte bara i senneolitikum som fenomenet med efterhärmningar 
och förlagor uppträder, utan det förekommer även under tidig- och 
mellanneolitikum, även om det inte är lika uppmärksammat.

Efterhärmningar under mellanneolitikum
Under senare delen av mellanneolitikum (MNB) uppträder stridsyxekulturens 
stridsyxa. Kulturgruppen har getts olika namn i olika länder; enkeltgravskulturen 
i Danmark, snörkeramisk kultur i Finland och båtyxekulturen i Sverige. D e olika 
yxtyperna har alla utvecklats med metallyxor som förlagor. Yxorna är slipade och 
ofta har man då sparat en längs ena sidans mitt löpande smal, upphöjd linje. 
Detaljen förstärker me talle fterliknels en (Montelius 1917:151) (Figur 3:16).

De dubbeleggade stridsyxorna från mellanneolitikum associeras med både 
trattbägarkulturen och den gropkeramiska kulturen. De beskrivs normalt som 
dubbeleggade då de uppvisar en stor symmetri mellan nackparti och blad, vilket 
är en missvisande beskrivning då nackpartiet vanligtvis är mindre och enbart i 
undantagsfall formad som en egg. De härmar utan tvekan metallyxor, sedda från 
sidan, men är av förklarliga skäl mycket tjockare än liknande metallyxor sett från 
andra hållet.

254. Jä m ti. V*.



Figur 3:16. Båtformad stridsyxa med skafthål och skaftholk, Södermanland (Montelius 1917:nr 
305).

Några av de dubbeleggade stridsyxorna är också tillverkade av en rödaktig 
stensort och påminner därför om kopparyxan även i färgen (Montelius 1917:14; 
Mathias sen 1948:96f). En av de vanligaste bergarterna för den dubbeleggade 
stridsyxan är porfyrit. Beroende på varifrån bergarten hämtats, har yxan sannolikt 
haft en färg som skiftat från mörkgrå, gråsvart, svart eller grågrön till grönsvart 
(Stenberger 1964:80ff). Samtidigt med denna yxform förekommer miniatyryxor 
som ofta tillverkas av både ben och bärnsten. Bämstenspärlor och amuletter av 
bärnsten är vanliga i gånggrifter, många kan tolkas som redskapsavbildande. Av 
de redskapsavbildande miniatyrerna dominerar dubbelyxor. Bärnstenen utgör 
ytterligare en koppling till förlagan av metall, genom att bärnstenen i sig själv har 
liknande kvaliteter som metallen (koppar) (Runcis 2002:105ff). I Danmark 
förekommer ett litet antal av dessa stridsyxor tillverkade av koppar (Strassburg 
2000:342) (Figur 3:17).



Den tjocknackiga slipade flintyxan utvecklas under MNA och är sedan i bruk 
under hela neolitikum, den kan kopplas både till trattbägarkultur och 
gropkeramisk kultur. Yxtypen utvecklades ur en äldre yxtyp, den tunnackiga 
flintyxan. (Burenhult 1991:155f). Den slipade yxkroppen kan förstås som 
metallefterhärmande (Figur 3:18).

Figur 3:18. Tjocknackig slipad flintyxa, Skåne (Mo

Efterhärmningar und
D en tunnackiga flintyxan med slipad yta kan kopplas till den äldre fasen av TRB 
(4200-3200 f. Kr) (Figur 3:19). Yxtypen förekommer även i överdimensionerat 
format, omöjliga att använda praktiskt och har då tolkats som tillverkade för 
olika slags offersammanhang.

Figur 3:19. Tunnackig slipad flintyxa från Kulstäde,
påträffades sju yxor på ett och samma ställe,
lång och den minsta 31 cm lång (Montelius 191



Ofta är de ny tillverkade eller obrukade. Depåer av offrade yxor förekommer 
över hela trattbägartraditionens område i Norden (Burenhult 1991:119f, 153f). 
Den slipade ytan på yxkroppen kan uppfattas som metallhärmande.

ICopparflatyxor förekommer under tidigneolitikum. De deponeras främst 
som offerfynd, ofta med anknytning till våtmark eller stora stenar. Yxformen 
uppvisar likheter med flatyxor i bergart och flinta. De tidigneolitiska 
kopparflatyxorna utgör sannolikt efterhärmningar av tidiga flintyxformer 
(Magnusson Staaf 1996:71ff, Vandkilde 1996:177f). Kopparflatyxorna utgör 
sedan i sin tur förlaga för efterhärmningar i andra material så tidigt som under 
slutet av TN  och början av MNA (Magnusson Staaf 1996:71). Sammanlagt fyra 
fynd av små tunnackiga flintyxor har gjorts i Skåne, de har kunnat ges en datering 
till TN  och kopierar kopparflatyxans form. I Danmark finns också intressanta 
kopior, i både flinta, bärnsten, skiffer och kvarts (Karsten 1994:60; Klassen 
2000:260) (Figur 3:20).

4 5

Figur 3:20. Efterhärmningar av kopparflatyxor i olika material, från TRB i Danmark. 1 Thoreby 
(ben), 2 Vesterborg (bärnsten), 3 Utterslev (flinta), 4 Snesere (skiffer), 5 Lindebjerg (bärnsten) 
(Klassen 2000:abb. 119).



Mångkantsyxan av porfyr eller grönsten betraktas som tidigneolitikums stridsyxa. 
Den har skafthål, mer eller mindre svängd egg, välvd nackknopp, fasetterat 
mittparti och är tillverkad genom prickhuggning och sedan slipad över hela ytan. 
De associeras vanligtvis med trattbägarkulturen (Figur 3:21). Yxorna utgör 
efterhärmningar av kopparyxor från kontinenten. Detta blir särskilt tydligt i vissa 
bibehållna detaljer vilka förekommer på metallyxor men är svårare att 
åstadkomma på flintyxor, till exempel ovalt skafthål. Listerna som återfinns på 
yxornas ovansidor, efterliknar också metallyxans gjutsömmar. Man har hittat ett 
exemplar av en mellaneuropeisk metallyxa i Skåne (Oxie socken och okänd 
fyndort anges omväxlande) (Burenhult 1999:275, Mathias sen 1948:84f, Glob 
1952:19ff, Rud 1966:92; Cullberg 1968:325; Magnusson Staaf 1996:73; Klassen 
2000:nr 72) (Figur 3:22).

Figur 3:21. Mångkantsyxa av bergart med skafthål, Västergötland (Montelius 1917:nr290).

Figur 3:22. Kopparstridsyxa av mellaneuropeiskt ursprung, en förlaga till mångkantsyxan av 
bergart. Från Oxie i Skåne (Montelius 1917:nr 288).

Dolkstaven eller dolkyxan i flinta är en efterhärmning i flinta av dolkblad i metall och 
förekommer i några fa exemplar under tidigneolitikum och första hälften av 
mellanneolitikum i Sydskandinavien. De uppträder som lösfynd, men också som 
grav- och offerfynd. Dolkstavsformem återkommer under senneolitikum, men då 
tillverkad i metall (Karsten 1994:58, 90; Strassburg 2000:392f) (Figur 3:23).



Figur 3:23. Dolkstav i flinta med skaftningsförslag (Strassburg 2000;fig. 77).

Efterhärmningar under senmesolitikum
Endast två föremål av koppar har säkert kunnat dateras till ertebøllekulturen (ca 
5200-4000 f. Kr.) i Skandinavien. D et första är en liten, mycket tidig form av 
kopparflatyxa från Ullerup Mark på Jylland, ursprungligen kommer yxan 
förmodligen från Serbien (Figur 3:24., H). D et andra föremålet är en 
dubbeleggad kopparhacka från östra Jylland, som sannolikt härrör från östra 
Kroatien (Klassen 1998; Klassen & Pernicka 1998; Strassburg 2000:320) (Figur 
3:24, F).

Figur 3:24. Exempel på senmesolitiska kopparföremål och efterhärmningar (Strassburg 
2000:fig. 61).

Under senmesolitikum (5500-4100 f. Kr.) förekommer en yxtyp kallad skolästyxa 
(Schuhleistenkeil), eller danubisk skafthålsyxa (Figur 3:24, G). Yxan är typisk för 
den bandkeramiska kulturen (fr. o. m. ca 5000 f. Kr.) i Centraleuropa (Jennbert 
1984:146f). E tt antal skolästyxor har påträffats i Danmark och Skåne, vilket är ett 
tecken på kontakter mellan de bandkeramiska jordbrukarna och 
ertebøllekulturens jägare och fiskare. Skolästyxorna har tolkats som status- eller 
ceremoniyxor och är ofta tillverkade av grönsten, med jämn undersida och 
halvcylindrisk översida. Eggen är smal, avslipad underifrån och något uppböjd. 
Yxan förekommer både med och utan skafthål. Nyslipade skolästyxor har



sannolikt haft en metallisk mörkgrön lyster. En skolästyxa av koppar funnen i 
Ungem markerar den första vågen av metallföremål i Europa, vilket leder till en 
ökad import av dessa yxor i Skandinavien. Skolästyxoma imiteras i vissa 
områden även i lokal grönsten (Figur 3:24., J). I Even 0 s t, på Själland, har ett 
fragment av ett långt blad av skiffer påträffats, vilket kan vara en efterhärmning 
av en spjutspets av koppar. Många av limhamnsyxorna (Figur 3:24., K) kan även 
uppfattas som grova kopior av koppar flatyxor av sorten från Ullerup Mark 
(Figur 3:24., H). Ertebøllekulturens T-formade homyxa (Figur 3:24., ΐ) kan också 
uppfattas som en efterhärmning av dubbeleggade kopparhackor, som den vilken 
påträffats i Danmark (Figur 3:24., F) (Magnusson Staaf 1996:141; Strassburg 
2000:320).

Efterhärmningar i andra material
Efterhärmningar förekommer inte bara som föremål i sten, efterliknande föremål 
i metall. Flera keramikkärls former under neolitikum utgör direkta 
efterhärmningar av förlagor av skilda material. Åtskilliga keramikkärl efterliknar 
vävda korgar, både avseende form och ornamentik, särskilt gäller detta 
trattbägarkeramiken. Trattbägare förekommer under tidigneolitikum och början 
av meUanneolitikum. Trattbägarens cylinderformade kärlkropp och den ofta 
förtjockade mynningskanten är drag karakteristiska för korgarbeten, 
Ornamentiken med sina breda band av alternativt horisontella och vertikala linjer 
likaså (Becker 1948; Nielsen 1983; Lindahl et al 2002:64ff) (Figur 3:25).

Figur 3:25. Trattbägare 
från tidigneolitikum, 
Skåne (Montelius 
1917:nr758).

m  Sk. ii.

En särskild kärltyp av trattbägare är de så kallade kragflaskoma (Figur 3:26). De 
är efterhärmningar i lera av bärbara flaskliknande behållare av skinn med en 
träring, försedd med en propp för förslutning i halsen. Sådana träringar har 
påträffats på danska fyndplatser. Kragflaskans mer eller mindre stjärnformade 
krage, kan uppfattas som kanten på läderbehållaren som faller tillbaka. De 
vertikala strecken kan ses som de skrynklor som uppstår på läderbehållaren 
under mynningen (Brøndsted 1938:182; Nielsen 1983; Lindahl et al 2002:64ff).
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Figur 3:26. 
från trattbägar- 
kulturen (Rud
1966:nr 249).

Även träbehållare används som förlagor i keramiktillverkningen under 
neolitikum. Detta gäller särskilt i stridsyxekulturen under tnellanneolitikum. 
Stridsyxekulturens vida keramikkärl med fötter efterliknar täljda kärl i trä. D et 
rakväggiga keramikkärlet efterliknar spånbehållare eller svepaskar. Kärlet med S- 
formad profil efterliknar en läderbehållare (Nielsen 1983; Lindahl et al. 2002:75ff) 
(Figur 3:27). ŒRSKÂL

MED
KNOPFØDDER

TRÆSKÂL
(TYSKLAND)

ROVÆGGET SPÅNÆSKE
LERBÆGER

SVAJET KRÆMMER-
LERBÆGER PUNG

Figur 3:27. Behållare 
av organiskt 
material 
som förlagor 
för stridsyxe- 
kulturens 
keramikkärl 
(Nielsen 1983:15).

Man kan också göra kopplingar mellan Ornamentiken på keramikkärl från 
megalitgravar, och samtida textilfragment och deras ornamentik (Lindahl 
2000:166). D et är heller inte otroligt att kroppsmålningar och tatueringar 
föranledde efterhärmningar i andra material, eller omvänt. Till exempel var ju 
den så kallade ismannen, från just senneolitikum, försedd med en rad olika slags 
tatueringar på kroppen (Spindler 1996:9, 215ff, 244). Bärnstenspärlor från



trattbägarkulturen har också tolkats som efterliknande pärlor av koppar. Föremål 
av bärnsten, främst pärlor, amuletter och miniatyrer, är vanligt förekommande 
under hela neolitikum och kan mycket väl ha använts just på grund av att 
bärnstenens röda färg efterliknar kopparens. Bärnsten betyder just brinnande 
sten, och varierar i färg från ljusgult till djuprött och smälter om den utsätts för 
värme, precis som metall (Magnusson Staaf 1996:72; Strassburg 2000:399ff).

D et finns anledning att tro att de äldsta hällristningarna har ristats under 
slutet av neolitikum (MN-SN), då flera avbildningar av identifierbara föremål 
från perioden har påträffats. Många av de äldsta ristningarna är avbildningar i 
naturlig storlek av vapen, eller kraftigt överdimensionerade i förhållande till 
omgivande människofigur. Flera vapenfigurer har också kunnat identifieras, som 
dolkstavar (Skåne, Bohuslän), mångkantig stridsyxa (Bohuslän) och kantyxor 
med utsvängd egg — föremåls former som kan ges en neolitisk datering. 
Vapenavbildningar med dolks tavar förekommer även i den alpina 
hällristnings traditionen från slutet av neolitikum. Dolkstaven är en föremåls typ 
som i södra Skandinavien kan ges en datering till både TN och SN. Ristade 
vapenmotiv som helgjutna svärd och dolkar motsvarar sannolikt m ot bakgrund 
av m otiw alet en yngre fas, från äldsta bronsålder (Burenhult 1980:108ff).

Flera dolkstavar har till synes avsiktligt knackats sönder och överlappats med 
skålgropar eller cirkelformade figurer (Burenhult 1980:123). Skålgropar är svåra 
att datera, men har kunnat beläggas från både mellanneolitiska (Strömberg 
1982:103) och senneolitiska kontexter (se kapitel 5), både i Sverige och i 
Danmark (Glob 1969). D et är därför möjligt att dessa vapenristningar medvetet 
kompletterats eller förstörts under sin tillkomstperiod, eller då möjligen i ett 
senare skede, under bronsåldern (Figur 3:28).

Figur 3:38. En ristad 
dolkstav med 
triangulärt 
kopparblad,
Järrestad 
nr 4, Skåne 
(Burenhult 1979:31).

D et är möjligt att tolka även de äldsta vapenristningama av metallföremål som 
efterhärmningar. Även vapenristningar av föremåls former som i sig själva är 
metallhärmande, som dolkstavar, bör kunna förstås som i grunden 
metallhärmande. D et är möjligt att man under bronsålder hade kunskap om att 
metall egentligen är sten som krossats och smälts. D et finns därmed också 
intressanta kopplingar mellan skärvsten, metallföremål och vapenristningar 
(Carlsson 2001:40f). Att rista metallvapen på en häll av sten kan därmed 
uppfattas som efterhärmningar av metallföremål, där de olika materialen (metall



och sten) återkopplas genom en väv av strukturella sammanhang. De äldsta 
ristningarna i sten av föremål i metall skulle kunna sättas i relation till det 
spänningsfält som tycks råda mellan materialen sten och metall (jfr kapitel 7). 
HäMstningarna formulerar ett sammanhang där gränserna mellan metall och sten 
testas på olika sätt. Här på stenhällen sammanblandas föremålen av sten och metall 
och deponeras tillsammans, så att gränserna de emellan till synes överträds och 
upphävs.

Efterhärmningarna ¡ den arkeologiska forskningen

I 1600-talets Europa började man alltmer lägga märke till förekomsten av 
märkliga stenredskap. Man debatterade huruvida dessa hade ett naturligt eller 
rent av ett övernaturligt ursprung. D et föreföll otroligt att det skulle ha funnits 
en tidsålder i Europa då man inte kände till metallföremål. Genom  etnografiska 
analogier slog man slutligen fast att stenverktygen ursprungligen härrörde från ett 
mänskligt sammanhang. Man debatterade sedan huruvida sten föremålen föregick 
metallföremålen eller omvänt. D et faktum att samtida folkgrupper använde både 
sten- och metallverktyg, samt det faktum att det i Bibeln stod att järnhantering 
praktiserades ända från tidernas begynnelse, fick forskarna att ifrågasätta den 
inbördes tidsordningen mellan sten- och metallföremål. Man föreslog att 
kunskapen om metallen måste ha gått förlorad för de nationer vilka migrerade till 
områden där naturliga jämförekomster saknades. Man diskuterade till och med 
huruvida sten verktyg var kopior av metallföremål och därför också av ett senare 
datum (Trigger 1989:52-55).

I nutida arkeologisk forskning är det i huvudsak de senneolitiska 
efterhärmningarna som betonats då fenomenet berörts. De har då oftast tolkats 
som belägg för att metallen under loppet av senneolitikum blir allt mer viktig, 
även i mer perifera områden i norra Europa och Skandinavien. Tolkningarna 
kring efterhärmningamas betydelse har varierat lite inom detta övergripande 
tema. Man har hävdat att man härmade i flinta eller bergart det som gav status 
men som man inte hade råd att äga, som ett försök att delta i en 
prestigeteknologi genom att ta över en exotisk form och översätta denna till ett 
lokalt material (Olausson 2000a:32f). Detta är en mycket gammal tolkning av 
efterhärmningamas betydelse och återfinns i olika varianter redan under skiftet 
1700/1800 (Trigger 1989:55). Andra förklaringar bygger på tanken att 
flintsmeden och metallsmeden var två olika individer, där flintsmeden tävlar m ot 
metallsmeden i yrkesskicklighet och kunnande men ända förlorar till förmån för 
metallens förmåga att forma sig på sätt som flintan till slut ej förmår härma 
(Brøndsted 1966:322). En variant på denna tolkning är att samhället under 
senneolitikum utgörs av två från varandra skilda sociala strukturer eller grupper, 
där metallen och flintan fungerar som sociala och politiska uttrycksmedel för 
dessa rivaliserande grupper. Den äldre eliten bestående av flintsmeder kollapsar



slutligen under SN II, då den nya eliten med makten uttryckt genom 
metallföremål kommer att dominera den sociala strukturen mer och mer. Den 
äldre eliten förmår ej längre att hålla upp takten i det sociala spelet, trots en 
alltmer ökande produktions takt av spektakulära, bifaciala flintföremål under 
loppet av senneolitikums slutskede (Olausson 2000b: 132; Apel 2001b:330, 341 f).

D et är också vanligt att flathuggnings tekniken, vilken använts till bland annat 
flintdolkama, resulterar i vackra föremål. E tt föremål som är vackert och som, 
uppenbarligen, tillverkats av en skicklig hand, brukar nästan alltid tolkas som 
prestigebärande (Montelius 1912:3; Malmer 1962:100; jfr Olausson 2000b:27). 
D et är också vanligt att ett föremål vars tillverkningsprocess är tidskrävande, 
antas utgöra värdefulla föremål, prestigeobjekt.

Jag finner inte att något av de tolknings alternativ vilka redovisats ovan förmår 
förklara fenomenet med efterhärmningama. Till viss del kan också argumenten 
vilka anförts till dessa tolkningars fördel, avfärdas. Detta gäller till exempel den 
mycket vanligt förekommande tesen att efterhärmningama utgör kompensation 
för de metallföremål man inte har möjlighet att tillskansa sig. I områden med stor 
tillgång på metall finns också gott om efterhärmningar i sten av just 
metallföremål (Magnusson Staaf 1996:123). O m  tolkningen skulle anses trovärdig 
borde vi ju i områden med många efterhärmningar finna få metallföremål, och 
omvänt. Detta stämmer nu inte. Under tidigneolitikum förekommer exempelvis 
efterhärmningar av metallföremål inte bara i metallfattiga områden som södra 
Skandinavien, utan även i områden som är rika på kopparförekomster och 
kopparföremål; t. ex. i alpområdet och i Böhmen och Mähren. Istället är 
förekomsten av efterhärmningar mindre i områden med liten förekomst av 
kopparyxor, som till exempel i delar av Bayern. Under senneolitikum dominerar 
också de mest uppseendeväckande efterhärmningama, liksom den stora massan 
av flintdolkar i de delar av södra Skandinavien som kan uppvisa störst antal 
metallföremål, exempelvis Danmark och Skåne (Magnusson Staaf 1996:123).

Förekomsten av organiserade hantverksspecialister under senneolitikum, vilka 
antas vara ansvariga för den kvalitativt höga nivån inom flinthantverket, fastslås 
av många forskare som det mest troliga svaret på efterhärmningarnas förekomst 
(Apel 2001b). Om en organiserad hantverksspecialisering förelåg, skulle man 
finna en förhållandevis hög grad av uniformitet i materialet. Man kan då ta de 
senneolitiska flintdolkama från Sverige som exempel, då flintdolken ofta räknas 
som prestigeföremålet av högsta dignitet under senneolitikum. Den uppfyller alla 
krav som ställs på ett sådant föremål; den är vacker, den är framställd med en 
teknik som kräver stor hantverks skicklighet och den kräver oftast en stor 
arbetsinsats vid framställningen (Apel 2001b:32-42). Flintdolkama är dock den 
föremålsgrupp under neolitikum som till synes bäst kan delas upp i en stor 
mängd från varandra strikt separata typer och undertyper. Inom varje typologisk 
gruppering återfinns också en stor variation avseende utformningen, så stor att 
många forskare påtalat svårigheterna m ed just en korrekt typbestämning (jfr



Kaelas 1964). Den stora majoriteten dolkar skiljer sig därmed markant från de få 
gravfunna praktdolkama, vilka vanligtvis används för att belägga 
hantverksspecialistemas förekomst under senneolitikum. D e många problemen 
med flintdolkstypologin inom forskningen visar också att det inte är helt 
självklart huruvida de olika typerna uttrycker regionala, sociala eller kronologiska 
skillnader (jfr kapitel 4). Detta kan istället tala för en tiUverkning utförd av många 
olika individer med mycket varierad kunskap i dolktillverkning, snarare än ett 
system uppbyggt kring några få specialister eller flintsmeder, vilka verkar i ett 
institutionaliserat lärlingssystem (jfr Olausson 2000a:31).

Antagandet kring olika tävlande grupper vilka inledningsvis under 
senneolitikum använder sig av olika materialkategorier (flinta och metall) för att 
säkerställa och utöka sin sociala position, bygger på tanken kring ett strikt 
hierarkiskt samhälle där en företrädesvis manlig elit strävar efter makt över 
varandra och andra. Ur detta växer en elit fram, vilken äger tolknings företräde 
och total kontroll över prestigevaror som flintdolkar och metallföremål. D et 
senneolitiska samhället i Skandinavien antas ha följt en förmodad utveckling i 
angränsande områden i norra Europa och på kontinenten. I tolkningarna läggs 
tonvikten vid formandet av en kraftigt idealiserad och strängt individualiserad, 
manlig ktigaridentitet, centrerad i hög utsträckning kring klockbägarkulturens 
vurm för metallföremål, hästar och dryckeslag med ceremoniellt intag av 
alkoholhaltiga drycker (Harrison 1980:164ff; Edmonds 1995:138ff, 105ff; 
Vandkilde 1998, 2000:36f; Apel 2001b:336; Carlsson 2001:20f). D e senneolitiska 
flintdolkama antas ha fungerat som statusmarkörer i det skandinaviska krigar- 
samhället (Apel 2001b:338).

Existensen av en sådan samhällsmodell under senneolitikum kan dock 
diskuteras. Jag tror att den bild som målats upp är alltför ensidig och enkel, och 
jag menar att den saknar övertygande belägg. D å samhällsstrukturens utseende 
och utformning under senneolitikum ifrågasätts (jfr kapitel 7), ifrågasätter man 
även de förmodade efterhärmningamas betydelse som huvudsakligen 
statusmarkörer i ett socialt spel med osäker utgång.

Tolkningar av senneolitiskt källmaterial bygger ofta på iakttagelser gjorda 
utifrån bronsåldersmaterial. D et är alltför vanligt att det fullt utvecklade äldre 
bronsålderssamhällssystemet i form av hövdingadöme med stratifiering, elitism 
och redistribution (jfr kapitel 7), projiceras bakåt i tiden m ot senneolitikum. Så 
fort en koppling gjorts mellan flintdolkar och manliga krigare, blir det lätt att 
bortse från det obestridliga faktum att gravfunna flintdolkar, på grund av 
hällkistans karaktär av gravrum för flera individer gravlagda vid flera tillfällen, 
svårligen kan kopplas till en specifik individ, och än mindre till en könsbestämd 
specifik individ (jfr kapitel 4). Ofta förutsätts också själva produktionen av 
flintföremål utföras av män, där unga lärlingar arbetar under mästare. Som 
argument för detta brukar anföras att då flintdolken var ett manligt



prestigevapen, är det troligt att även produktionen utfördes av m än (Apel 
2001b:338).

Att uppfatta vissa föremål som särskilt betydelsefulla ur social synvinkel då de 
kan beskrivas som vackra, innebär att man reducerar mänskliga val till en fråga 
som kan förstås genom hänvisning till enbart estetiska ställningstaganden 
(Adolfsson 1987:99-106). Jag har redan konstaterat att en övervägande andel 
flintdolkar inte alls motsvarar typdolkens utseende, och att många faktiskt inte 
alls kan betecknas som vackra. Ändå är tekniskt avancerade och formfulländade 
flintdolkar en vanligt förekommande illustration i texter som behandlar 
flintdolkar, då gäma typ IV-dolkar (Vandkilde 1996:framsida; Burenhult 
1999:373; Olausson & Vandkilde 2000: framsida; Apel 2001b : framsida). I 
forskningen framstår således den atypiska dolken, praktdolken, som en 
förhistorisk norm. Skillnaden mellan praktdolkama och de vardagliga, enkla och 
”fula” dolkarna diskuteras nästan enbart i termer av hantverksskicklighet. En 
flintdolk tillverkad med hög teknisk kvalitet uppfattas ofta av forskaren som en 
vacker dolk, och som ett värdefullt och eftertraktat prestigeföremål. Av detta 
följer att en skicklig flintsmed endast förutsätts förmögen att tillverka vackra 
dolkar. De dolkar som är av sämre kvalitet förutsätts tillverkas av personer utan 
den kunskap som krävs för att tillverka en vacker dolk (Lindman 1988; Olausson 
2000b: 128ff; Apel 2001b:31 Off). Att en ful dolk, det vill säga ej tekniskt 
fulländad, skulle kunna utgöra resultatet av ett medvetet val, diskuteras aldrig. 
Tvärtom påstås ibland, att en flintsmed med god kunskap i tillverknings tekniken 
och med självrespekten i behåll, sannolikt aldrig skulle kunna förmå sig till att 
tillverka ett föremål av sämre teknisk kvalitet (Olausson 2000b: 125).

En tidskrävande tillverkning av ett föremål antas också ofta betyda att 
föremålet varit betydelsefullt, ja rent av värdefullt (Olausson 2000a:31). Detta 
antagande bygger kanske mer på vår moderna syn på tid som en bristvara och 
därmed dyrbar. Däremot säger det mindre om hur tidskrävande sysselsättningar 
värderades under neolitikum.

Slutligen anser jag att förekomsten av efterhärmningar vilka inte använder sig 
av förlagor i metall, utan härmar former i andra material, också utgör ett belägg 
för att efterhärmningama inte primärt skall uppfattas som något så enkelt som 
ersättningar för de metallföremål som man inte har råd med.

Att klassificera objekt

Förhållandet mellan form, funktion, material och mening är mer sammansatt än 
vad som framträder vid första anblicken. Relationen mellan en förlaga och en 
efterhärmning verkar på flera plan, då den bygger på hur begreppen likhet och 
olikhet varierar inom ramen för en föremålstyp, exempelvis en dolk. H ur vi idag 
medvetet eller omedvetet väljer att tolka och förstå dessa föremål skiljer sig 
sannolikt från hur man såg på dessa föremål i förhistorien.



Människan har en väl utvecklad förmåga att se och känna igen regelbundenheter 
i sin omgivning. Att förstå och ge mening till ett fenomen eller ett objekt innebär 
alltid att föremålet sätts i relation till den samhälleliga struktur man redan lever i. 
I processen då man försöker förstå och ge mening åt föremålet, placerar man det 
i relation till sådana föremål man redan känner till; man klassificerar det. Endast 
genom en reduktion kan den oändligt mångfas etterade omgivningen tas in och 
bearbetas. Kategoriseringen av omvärlden är nödvändig för att överhuvudtaget 
göra tillvaron begriplig. Denna mentala bild fungerar sedan som en kodifierad 
översättning av den verkliga världen. Av nödvändighet är det också så att varje 
samhälles klassifikationstyper är anpassat till just det samhällets organisation. En 
västgötabonde på 1880-talet kunde till exempel namnge 75 olika typer av 
jordmån (Frykman & Löfgren 1979:46). Den arkeologiska världens outsinliga 
behov av klassificering kan exemplifieras genom det rika utbudet av olika 
arkeologiska keramikstilar som formulerats inom forskningen. Keramiken 
spjärnar emot och gör motstånd m ot den strikta klassificeringen vilket ger 
upphov till en rad undantag från och varianter på de redan existerande stilarna.

Inom  dagens arkeologi är begreppet typologi ofta använt och syftar vanligen 
på klassificeringen av föremål. Begreppet bygger dock ursprungligen på en 
evolutionistisk syn på formförändringar, där ett föremåls utveckling uppfattades 
som kontinuerlig och obruten och därför kunde följas utan primärt stöd i 
fyndförhållandena (Gräslund 1974:19-20). Typologi innebär därmed en slags 
klassificering som primärt utgår från att objekt från en föremålsgrupp som är lika 
varandra kan uppfattas som samtida. Klassificeringen bygger på hur ett föremål 
uppfattas som formlikt ett annat. På så vis kan långa typologiska serier skapas, 
där föremåls olika grad av formlikhet från varandra avgör deras placering i 
förhållande till varandra och tiden. Arkeologiska typologier skulle till viss del 
kunna beskrivas som ett agerande för att förvandla ett oändligt antal objekt till 
ett ändligt antal arkeologiska typer.

Flera teorier kring klassificering har naturligtvis formulerats inom ramen för 
lingvistik, semiotik och strukturalism, för att sedan appliceras på antropoloģiska 
studier (Lévi-Strauss 1966, 1972; Miller 1985:6f; Tilley 1991a). Ämnesområdet är 
gräns överskridande och intressanta diskussioner förs även parallellt inom bland 
annat designteori och formgivning (Vihma 1990, 1992; Petroski 1994). E tt 
problem som är vanligt förekommande är svårigheter att applicera teorierna på 
ett källmaterial (Miller 1985:7).

I en kinesisk encyklopedi stod att läsa att man uppdelar djuren i a) sådana 
som tillhör kejsaren, b) de som är balsamerade, c) de tama, d) spädgrisar, e) 
sirener, f) sagodjur, g) bortsprungna hundar, h) sådana som är uppräknade i 
denna klassificering, i) ursinniga, j) otaliga, k) tecknade med mycket fin 
kamelhårspensel, 1) etcetera, m) sådana som just slagit sönder vattenkannan, n) 
sådana som på långt håll ser ut som flugor. Uppräkningen visar på ett tänkvärt 
sätt begränsningarna i vårt eget modema och västerländska sätt att kategorisera



världen omkring oss. D et är uppenbart att encyklopedin lyder under en helt 
annan diskursiv logik än vår egen (Foucault 1993:vii).

Men hur går en kategoriseringsprocess till mentalt? Mats Malmer menar att 
det enda sättet att avgränsa ett föremål från ett annat, är genom en logiskt 
korrekt verbal definition. På så sätt uppnås en gränsdragning gentemot andra 
typer (Malmer 1963:19). Den verbalt uttryckta gränsdragningen som Malmer 
föreslår, skiljer sig från tidigare m etoder använda av bland annat Oscar Montelius 
(1885), där typdefinitioner främst avgränsades med hjälp av illustrationer eller 
inexakta beskrivningar. Typdefinitionen består i sådana fall av en idealtyp, vars 
gränser gentemot andra ej är klart definierade (Malmer 1963:18ff). Malmers 
tankar kring en metod för att exakt avgränsa typer i förhållande till varandra har 
varit viktiga för den arkeologiska forskningen.

Tittar man dock på hur människor går tillväga då de försöker att kategoris era 
ett föremål, är det inte bara föremålets utseende i sig som är viktigt, utan även 
den kontextuella kunskapen kring hur föremålet används. Således klassificeras en 
vid kopp innehållande fast föda inte som kopp, utan som skål. Byter skålen 
innehåll, kommer den förmodligen att byta kategori och återigen benämnas 
kopp. Man klassificerar ett föremål som är okänt, det vill säga saknar 
klassificering, i förhållande till sådana ting som föremålet liknar. Alternativt kan 
ett föremål klassificeras utifrån hur föremålet kommer att användas. 
Gränsmarkeringen utåt blir då vag och otydlig. Detta kategoris erande kan 
beskrivas som flexibelt, kanske mer efterliknande det mänskliga tänkandets 
associativa struktur, i det att definierandet av en kategori inte sker genom att 
avgränsa denna utåt, utan genom identifierandet av en kärnprototyp, eller en 
representativ huvudaktör för kategorin. Detta leder således till en grupp med en 
kärna eller centrum, men i avsaknad av gränser. När potentiella medlemmar i 
kategorin skall inlemmas i denna, jämförs de med huvudaktören, som fungerar 
som något av en prototyp. Alla medlemmar i en kategori är således 
sammanlänkande i en asymmetriskt lineär struktur, ordnad efter deras fallande 
grad av likhet med huvudaktörens semantiska profil. Som exempel kan man 
nämna klassificeringen av flintdolkar (t. ex. Lomborg 1973), där en huvudaktör 
kommer att representera en viss flintdolks typ. De flintdolkar som kan sorteras in 
under en och samma flintdolks typ, kan dock skilja sig kraftigt från varandra, och 
från typens huvudaktör. Grunden för placeringen i en och samma flintdolks typ 
utgörs av närvaro av vissa karakteristika som setts som särskilt viktiga 
kännetecken för huvudaktören. I många fall är det omöjligt att klassificera en 
flintdolk tillräckligt väl för att förse den m ed en typdefinition.

Hur sker då en klassificering av ett objekt? E tt föremål kan klassificeras 
utifrån en mängd olika variabler, där det samhälleliga sammanhanget alltid avgör 
vilka som skall anses relevanta. För att ett föremål skall fungera som en god 
huvudaktör i sin kategori krävs det att det uppvisar variabler som anses vara 
typiska för just denna kategori (Rosch 1978:27-48; Miller 1985:8f; Athavankar



1990:1-31). I en kategori träd skall alltså den idealiska huvudaktören uppvisa 
kvaliteter som sammanfaller med vad vi uppfattar som ett klassiskt träd. Fast 
rotad i många svenskars medvetande är nog Sparbanks eken, som kan sägas 
utgöra idealet för det objekt vi utser till huvudaktör i vår mentala kategori av 
träd. E n  huvudaktörs semantiska profil kan förändras så mycket att kategorin 
kanske till och med byter kategoritillhörighet på en övergripande nivå.

Inom  en kategori kan man urskilja två strategier för objekt, dels att ligga så 
nära huvudaktören som möjligt, dels att uppvisa variabler så skilda från 
huvudaktörens semantiska profil som möjligt, utan att för den skull ligga till 
grund för klassificering i en annan kategori. Dessa föremål skapas därför att de 
äger särskild lockelse för, oftast en begränsad grupp i samhället. Vanligt är att 
vissa av dessa innovatorers variabler anammas av föremål närmare kategorins 
centra, vilket kan leda till ett skifte av huvudaktör inom kategorin. På grund av 
systemets flexibilitet och dess avsaknad av gränser, kan ett objekt mycket väl 
uppvisa en tillhörighet i två eller flera kategorier. Detta förhållande avslöjas ofta 
redan på objektets lexikala etikett (Rosch 1978:27-48; Miller 1985:8f; Athavankar 
1990:1-31), t. ex. kan objektet julgran uppvisa medlemskap i både kategorin träd, 
samt föremål förknippade med julen. Dock är det så att objekt m ed tvådelade 
medlemskap oftast hävdar ett av dessa i första hand. I det aktuella fallet skulle 
man nog säga att en julgran är mer ett föremål förknippat med julen än med träd.

D et mest intressanta anser jag dock är diskussionen kring vilka variabler som 
avgör i vilken grupp ett objekt klassificeras. I de flesta fall är det den funktionella, 
samt den visuella variabeln som tillsammans konstituerar ett objekts semantiska 
profil. D et är dock fullt möjligt att ett objekt kategoriseras enbart efter den 
visuella variabeln. E tt sådant exempel är armbandsur som genom att låna visuella 
element från sportkategorin såsom starka färger, robust design, färgade linjer, 
streck och fält, transformeras till sportattribut. Vanligt är även att en kategori 
utgörs av en till synes blandad grupp objekt, som dock används av en specifik 
grupp människor i samhället, eller kan kopplas till en specifik typ av händelser. 
Objekt som brudklänningar, babyskor, och extremt för stora och vida byxor med 
specifika etiketter kategoris eras därför inte primärt i kategorierna klänningar, skor 
och byxor, utan istället i kategorierna bröllopskläder (socialt evenemang), 
babytillbehör (användargrupp) och hiphopkläder (användarattityd) (Rosch 
1978:27-48; Athavankar 1990:1-31), det vill säga efter deras kontextuella hemma- 
hörighet.

Även om objekt oftast placeras i en kategori, med eventuellt underordnat 
medlemskap i ytterligare en kategori, förekommer också metaforiska länkar 
mellan olika kategorier. Dessa länkar löper på olika nivåer mellan kategorierna 
och leder till en intrikat väv av överlappningar och härvor bland och mellan 
dessa kategorier. E n  aktör kan därmed genom att manipulera ett objekts visuella 
element, så att de i så hög utsträckning som möjligt alinderar på en åtråvärd 
huvudaktörs semantiska profil, styra själva objektets kategorisering. För att göra



detta framgångsrikt krävs en god insikt i hur huvudaktörer i olika kategorier 
genom sina semantiska profilers utformning är sammanlänkade (Rosch 1978:27- 
48; Athavankar 1990:1-31).

Modellen ovan kan appliceras på flintdolkama, med syftet att skapa ett 
ramverk för förståelsen av hur efterhärmningsprocessen går till. O m  vi tänker 
oss en kategori av objekt som vi kallar dolkar, föreställer jag mig att kategorins 
huvudaktör utgörs av en metalldolk. Alla medlemmar samt huvudaktören 
uppvisar en rad olika variabler, vilka ligger till grund för sammansättningen av 
deras semantiska profil. Variablerna kan grupperas i olika grupper; funktionella 
variabler (skärande/stickande, eldslagning), visuella variabler (form, material), 
och kontextuella variabler (olika användningsområden/situationer). Säkerligen 
uppfattas någon eller några av variablerna som mer viktiga än andra i det lokala 
samhället då kategoriseringen sker. Den ideala huvudaktören inom kategorin 
dolkar utgörs därmed inledningsvis av metalldolken. D et att metalldolken 
uppfattas som en idealisk huvudaktör, innebär inte nödvändigtvis att den är ett 
faktiskt existerande objekt i den aktuella kontexten, lika lite som Sparbankseken 
bör uppfattas som ett riktigt träd. Huvudaktören behöver därmed inte 
nödvändigtvis existera för de aktörer som utför kategoriseringen, annat än som 
en föreställning kring den.

Efterhärmningen, flintdolken, använder sig av vissa av de variabler som är 
specifikt kopplade till metalldolken. Genom  denna strategi aspirerar den på ett 
medlemskap i kategorin dolkar. Dock kan den ej till fullo uppvisa alla de 
variabler som krävs för medlemskap. D en uppvisar till exempel en formlikhet, 
men inte korrekt material. Den kan ej uppvisa samma funktionella variabler på 
grund av materialvalet, utan har istället andra kvaliteter som metalldolken inte 
uppvisar. Vilka av föremålets variabler som tillåts vara föränderliga och vilka som 
måste vara konstanta för att en likhet skall uppstå mellan två objekt, avgörs av 
den grupp som är kategorins avnämare. Då det ytterst är det samhälleliga 
sammanhanget som avgör vilka variabler som är viktiga, uppfattas därmed ändå 
flintdolken som en dolk och kategoris eras som en sådan. Genom att manipulera 
ett objekts visuella element, så styr man objektets kategorisering. D et synes 
därmed vara den visuella variabeln som i alla fall inledningsvis är den mest 
framträdande i kategoriseringen av dolkar i det senneolitiska samhället i 
Sydskandinavien.

De många flintdolkar som är tillverkade med en enkel teknik, resulterar i 
dolkar som ligger ganska långt från den arkeologiska forskningens föreställning 
om den vackra dolken. Jag har tidigare argumenterat för möjligheten att dessa 
dolkar mycket väl skulle kunna vara tillverkade av flintsmeder som besitter ett 
högt tekniskt kunnande. Tillverkningen av vardagliga, enkla och ”fula” dolkar är 
därmed ett mer eller mindre medvetet val, och inte i första hand beroende av 
hantverksskicklighet. Dessa dolkar uppfattar jag inte som sämre eller 
innebärande en lägre status jämfört med de formfulländade flintdolkama. Snarare



kan man göra tolkningen att de olika dolkgruppema sannolikt representerar 
skilda användnings områden i samhället (se kapitel 5). De enkla dolkarna 
tillverkas då sannolikt på ett sådant sätt att man bibehåller tillräckligt många 
visuella variabler för att föremålet ändå skall kunna betecknas som flintdolk. Det 
viktigaste för den senneolitiska flintsmeden oavsett kunskapsnivå, har därmed 
sannolikt inte varit tiUverkning av formfulländade och vackra flintdolkar, utan 
tillverkning av funktionella föremål. Både den formfulländade, vackra flintdolken 
och den enkla, ”fula” dolken, är således maximalt funktionellt formgivna för det 
sammanhang i vilka de används.

Flintdolkarnas utformning följer i hög utsträckning metalldolkarnas. D et 
finns anledning att tro att den mycket specifikt utformade typ IV-dolken med 
triangulärt format blad och fiskstjärts format handtag kommer att fungera som 
prototyper för utformningen av de senare skandinaviska flintdolkarna. De 
original som används som förlagor är med andra ord inte metalldolkama av 
kontinentalt ursprung, utan i första hand de sena, inhemska flintdolks typ erna (jfr 
Magnusson Staaf 1996: 72; Apel 2001b:251). På så sätt kommer kategorin dolkar 
att byta huvudaktör. Efterhärmningsprocessen kan så i högsta grad uppfattas 
som en aktiv process. D et är istället den tidigare förlagan — metallartefaktema, 
som kan beskrivas som passiva. I regionen har man således via efter- 
härmningama aktivt styrt de variabler som styr kategoriseringen av dolkar då den 
exotiska metalldolkens formgivning och dess strikta koppling till korrekt material 
har manipulerats.

Mot bakgrund av hur ovanliga metalldolkar faktiskt är i Sverige under 
senneolitikum, är det troligt att många flintdolkar tillverkas med andra flintdolkar 
som faktiska förlagor. Metalldolken fungerade i sammanhanget sannolikt som en 
idémässig förlaga, som en slags mental bild man bar med sig i sitt inre. Den 
mentala bilden av metalldolken, föreställningen kring den, kan härröra både från 
ett faktiskt möte eller mer troligt, från de berättelser man hört kring dessa 
föremål.

Vad betyder efterhärmningarna?
D et finns således ett intressant spänningsfält mellan framför allt ett föremåls 
form och dess material under hela neolitikum, men även både före och efter. 
Detta kommer till uttryck i en rad efterhärmningar, vilka ofta, men inte alltid 
alluderar på föremål i metall. Frågan är då varför man väljer att efterlikna en 
form i ett annat material än den ursprungliga och hur efterhärmningarna skall 
förstås?

M ot bakgrund av genomgången av olika efterhärmningar under mesolitikum 
fram till bronsålder, kan vissa iakttagelser göras. Efterhärmningarna kan generellt 
sett delas in i två grupper. Den ena gruppen utgörs av föremål vilka efterliknar 
metallföremål, vanligtvis i sten (t. ex. flinta, skiffer, diabas, porfyr), men även i 
andra material (t. ex. bärnsten, hom , ben). Den andra gruppen utgörs av föremål



vilka efterliknar föremål som inte är av metall, (t. ex. keramik, trä, tyg, skinn), i 
material som inte vanligtvis utgörs av sten (t. ex. keramik). Den andra gruppens 
efterhärmningar synes huvudsakligen utgöras av keramikkärl av olika slag som 
kan kopplas till TRB och STY. Mest troligt är att dessa skall förstås separat från 
de rent metallhärmande föremålen.

Den första gruppen, metaUefterhärmningarna, följer inte fluktuationen av den 
faktiska förekomsten av metall under neolitikum i Sverige, med en  nedgång 
under MN. Istället ökar mängden efterhärmningar successivt från den 
långsamma starten under mesolitikum, och framåt. Fler metaUefterhärmningar 
finns således under MN, än under TN, trots att antalet metallföremål är mindre 
under denna period än under den föregående (se kapitel 2). MetaUefter- 
härmningama under mesolitikum och under T N /M N  domineras nästan helt av 
stenyxor. Under MN finns endast någon föremåls form som kan tolkas som 
metallefterhärmande och som inte är en yxa, bämstenspärlorna.

Efterhärmningama utgör inte alltid efterhärmningar av de metallföremål man 
faktiskt har tillgång till. Detta är särskilt tydligt under MN, då inga metallföremål 
har påträffats i Sverige som utgör förlagor för de efterhärmningar som  faktiskt 
finns. Först under SN blir metaUefterhärmningarna mer varierade med fler 
former företrädda. Detta kan delvis vara ett resultat av att den faktiska 
metaUförekomsten i Sverige blir mer varierad. Dock kan man notera att inte aUa 
metaUföremål ges efterhärmningar (ringar av olika slag ges inte efterhärmningar 
vilka bevarats), och att förlagor till vissa efterhärmningar inte finns, eUer är 
ovanliga i Sverige (nålar, mejslar). Under senneolitikum förekommer också 
föremål vilka har andra kvaliteter än den formmässiga likheten gemensamt med 
metaUförlagoma, som bergartsklubban och skifferhängena, där ingen exakt 
metaUförlaga kan utpekas. IstäUet använder sig dessa föremål av andra variabler 
för att visa på sin koppling till metaU. Under senneolitikum förekommer även 
omvända efterhärmningar, där ett inhemskt föremål av bergart, utgör förlaga. E tt 
exempel är den enkla skafthålsyxan, som kan ha utgjort förlaga för fårdmpyxan i 
metaU. Endast en efterhärmande föremålstyp finns under SN som inte utgör en 
efterhärmning av en metaUförlaga, metkroken i flinta (avseende stenmaterialet).

Under hela den period som metaU i någon grad är känt i samhäUet — under 
senmesoUtikum, tidig-, meUan- och senneoUtikum — så finns efterhärmningar av 
dessa metaUföremål. Efterhärmandet handlar inte om att passivt kopiera någon 
annans verk. IstäUet viU jag beskriva det som en ständigt pågående dialog meUan 
artefakter. Genom mötet dem emeUan förändras deras tiUskrivna innebörd och 
betydelse. Den materieUa kulturen i form av olika efterhärmningar, användes för 
att manipulera artefaktema från avlägsna områden och tiUät således en social 
debatt i gruppen och regionen, som en slags säkerhetsventil i de förändringar 
som stundade i samhäUet. Förändringarna bestod av att mentalt förbereda sig för 
att uttrycka sociala och poUtiska relationer i ett helt annat material, av att möta 
och finna ett förhållningssätt tiU den nya värld metaUföremålen lät ana genom sin



existens. Efterhärmningama kan sägas fylla funktionen av att jämka förändringen 
i ett samhälle där det mentala begreppet metall blir allt vanligare. D et handlade 
om att hitta sätt att förändra den grundläggande begreppsvärlden för det 
materiella språket (jfr Magnusson Staaf 2000a:45). Metallföremålens 
meningsinnehåll manipuleras och deras semantiska profil förändras genom att 
deras olika variabler korrigeras, bryts och förändras då de ikläds ett nytt material 
genom efterhärmningen.

Men även om efterhärmningsfenomenet förekommer från senmesolitikum 
fram till SN/ äldre bronsålder, så sker en förändring vid övergången till 
senneolitikum. Före detta utgörs efterhärmningama nästan uteslutande av yxor 
av sten, vilka använder yxor av metall som förlagor. Efterhärmningsprocessen 
blir mer varierad och mångfasetterad under SN än den varit under tidigare 
perioder. Först under SN ser vi hur efterhärmningama används för att aktivt 
manipulera och därmed förändra de efterhärmade föremålens begreppsvärld. 
Efterhärmningsprocessen blir mer komplex, till exempel så använder sig 
efterhärmningama av fler variabler på olika nivåer, som skifferhängena. 
Efterhärmningsprocessen vänds också i vissa fall, till exempel i fallet m ed den 
enkla skafthålsyxan och fårdrupyxan.

Detta kan jämföras med plastmaterialets utveckling under 1900-talet. Plast 
före 1950-talet härmade andra material, det var en billigare och enklare ersättning 
för dessa. Från och med 1950-talet arbetade man istället med att hitta plastens 
eget uttryck. Föremålen av plast frigjorde sig från sina förlagor och antog former 
vilka varit otänkbara då plasten var begränsad av en redan befintliga uppsättning 
formuttryck. Åren 1950-75 kallas också svensk plastdesigns guldålder (DN, 
artikel 2004-06-09).

Metallens nedgång under MN kan vara en förklaring till varför den process 
som metaUefterhärmningama signalerar, övergången till ett metallanvändande 
samhälle, tar så pass lång tid. Efterhärmnings takten ökar successivt under loppet 
av neolitikum, medan den faktiska förekomsten av metall dramatiskt går ner 
under MN i flera områden i Europa (Magnusson Staaf 1996:151). Den 
förändring i efterhärmningsprocessen som är märkbar i materialet under SN, är 
resultatet av flera faktorer. Metallföremålen är fler och mer varierade än 
någonsin. Metallen kommer också att ingå i det nätverk av kontakter som varit 
etablerat sedan tidigare. Metallen är här för att stanna och alla människor i 
samhället måste ta ställning till den, m ot förut kanske endast en avskild grupp. 
Mats Malmer menar att metallen blir medveten för människorna först under 
stridsyxekulturen (1962). Detta kan kanske kritiseras med tanke på att så få 
metallföremål finns under perioden. Påståendet kan dock mycket val göras 
gällande för SN, att det är först då som metallen kan ta fäste i människors 
medvetande. Detta då vägen m ot metall som stakades ut under TN, ändrade 
riktning i och med metallfattigdomen under MN. Vad som däremot är orsaken 
till metallfattigdomen är svårare att förstå (jfr kapitel 7). O m  MN däremot



kunnat uppvisa samma successiva ökning av antalet metallföremål som TN  och 
SN, hade sannolikt efterhärmningsprocessen inte varit så framträdande under 
SN, som den är. Om flintdolken skall betraktas som en följd av 
efterhärmningsprocessen, kanske inte heller den varit lika spridd om MN 
uppvisat ett större antal metallföremål? Det är också möjligt att 
efterhärmningsprocessen under T N  och MN var en förutsättning för att 
människorna skulle välja att acceptera metallen under SN. I det perspektivet kan 
metallfattigdomen under MN ha utgjort ett aktivt val att avstå metall, då man av 
någon orsak inte var förberedd på den förändring metallen innebar (se även 
kapitel 7).





Kapitel 4

Flintdolkar

Vad är en dolk?

Flintdolken har uppfattats som den senneolitiska ledartefakten nummer ett och 
beskrivs ofta i litteraturen som den artefakttyp som efterträder stridsyxan som 
manligt prestigevapen.
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Flintdolkama förekommer i gravar, på boplatser samt som depåfynd och som 
lösfynd. En majoritet av flintdolkama från Sverige och Norge är lösfynd. Mer



ovanligt är flintdolkar från samtida boplatser, vilka ej tolkats som offerdepåer. 
D e flesta dolkar med känd fyndkontext kommer från gravar. I figur 4:1 har de 
socknar i vilka flintdolkar påträffats markerats med en prick. Figuren ger därför 
en viss inblick i utbredningen av flintdolkar. Troligt är också att flera lös funna 
dolkar ursprungligen kommer från gravar, vilka plöjts sönder eller på annat sätt 
förstörts (Lomborg 1973:256ff). Av de svenska dolkama utgör en mycket 
överväldigande majoritet lös fynd, en mycket liten andel härrör från en 
gravkontext, medan endast ett fåtal procent kan kopplas till boplatser, respektive 
konstaterade depåer (Jan-Erik Apel, muntlig uppgift). De äldsta flintdolkarna 
uppträder framförallt i gånggrifter.

Flintdolkar uppträder i flera områden i Europa under yngre stenålder. D en 
tidigaste tillverkningen av skandinaviska typ I-flintdolkar kan dateras till 2350 f. 
Kr. (Apel 2001b:251). De mer utpräglade formerna, t. ex. typ IV, har dock en 
begränsad utbredning till främst Skandinavien (Lomborg 1973:87). Föregångaren 
till flintdolks formen kan utgöras av en typ av flintknivar, vilka bland annat 
påträffats i Sydfrankrike. Skaftningen av dessa ganska små knivblad, avslöjar en 
koppling till flintdolks formen. De har en tämligen trubbig och avrundad spets 
och återfinns ofta skaftade med tunna vidjor av t. ex. gran och skogsklematis. De 
förses även ofta med en handtags del av trä, vilken avslutas i en kulformad knopp 
(Winiger 1999:172ff). I Sydskandinavien uppträder de så kallade matknivama av 
flinta, vilka möjligtvis skulle kunna utgöra motsvarigheten till de europeiska 
knivbladen, samt därmed även flintdolkens föregångare (Figur 4:2). D e är 
flathuggna, sällan funna i gravkontext och delas typologiskt in i tre varianter (A- 
C). D e dateras till sen mellanneolitikum (A), sen stridsyxekultur (B), samt SN II 
(C). D et är svårt att definiera deras användning närmare, men deras utformning 
med det tunna flathuggna bladet och dess rundade avslutning talar m ot en 
huvudsaklig funktion som verktyg eller vapen. Även spjutspetsar kan ibland vara 
svåra att skilja från flintdolkar av typ I och II. Spjutspetsar förekommer vanligast 
som depå- och lösfynd (Becker 1957; Karsten 1994:86; Vang Petersen 
1999:124f).

Figur 4:2. En så kallad matkniv av flinta, Skåne (Montelius 1917:nr 478).

Ibland förekommer uppskärpta knivblad. De är då uppskärpta från mitten av 
knivbladet och neråt, vilket möjligtvis talar för att de varit skaftade på samma sätt



som de europeiska knivbladen (Nielsen 1974). Ismannen Ötrq dog på sin 
vandring över det som idag utgör den italienska delen av Alperna, ca 3350-3100 
f. Kr. Hans kniv var skaftad med askträ och försedd med en flätad bastbehållare 
(Winiger 1999:178; Spindler 1996:131F) (Figur 4:3).

Figur 4:3. 
ismannens 
kniv.

Definition
D et är svårt att formulera en definition av de skandinaviska flintdolkarna som 
dels möjliggör ett särskiljande från andra samtida dolkar och knivar i flinta, dels 
inrymmer alla de förekommande flintdolks typerna. Flintdolkarna har antagits 
alluderà på den typ av metalldolkar som är gjutna i ett stycke. För de tidiga 
typerna I och II har man diskuterat om inte några kan vara lans spetsar eller 
dolkstavar, mer troligt är dock att de efterliknar grepptungedolkar i metall. D et är 
först m ed typerna III och IV som likheten med fullgrepps dolken blir uppenbar 
(jfr kapitel 3). En definition av begreppet flintdolk skulle möjligtvis kunna 
utgöras av följande: en flintdolk är långsmalt avsmalnande till formen med en 
markerad spets, den är bifacialt knackad m ed ett uttalat handtag och två skärande 
eggavsnitt (Anthony 1996:48). Denna definition innefattar alla skandinaviska 
flintdolks typ er, dock ej de allra tidigaste typerna, vilka saknar ett uttalat grepp 
(Winiger 1999; Apel 2001b:233ff). Flintdolks typerna I-III är som bredast 
nedanför mitten (mot spetsen), från och med typ IV ligger den största bredden 
ovanför mitten (mot skaftet). Utifrån dolkblads formen kan dolken sägas vara 
huvudsakligen lämpad som stickvapen, eller möjligtvis för ett djupt och 
genomträngande skärande snitt (Anthony 1996:48). Dock innebär valet av 
material att en flintdolk ej på samma sätt som en metalldolk kan användas som 
stickvapen. Bladspetsen på en flintdolk är aldrig särskilt vass. Mer troligt är att 
flintdolken, om den använts till något praktiskt, fungerat som en kniv med 
skärande egenskaper. Då flinta är skört och icke elastiskt innebär det dock att 
endast förhållandevis mjuka material kan skäras. Till exempel föreslås flintdolkar 
ofta fungera utmärkt som slaktknivar (Apel 2001b:311). Detta förutsätter dock 
att man undviker de moment i arbetet som kräver att kniven tvingas igenom 
brosk, senor och skelettdelar.



Vad en dolk inte är  -  myten om den manliga dolken
I tolkningar av flintdolken dominerar vissa ord framför andra, till de oftast 
nämnda i sammanhanget hör teknologi, makt, individ, man, manlig, krigare, 
vapen, prestige och redistribution, eller ord som kan härledas ur dessa (Lindman 
1988; Vandkilde 1996; Stafford 1998; Olausson 2000b; Apel 2001b). Väldigt 
sällan kan man dock övertygande argumentera för sådana kopplingar i det 
arkeologiska materialet. Däremot kopplas flintdolkar sällan eller aldrig ihop med 
ord som kvinna, barn, åldring, boplats, hem, hus, härd, rituell, rit, myt eller 
liknande. N u menar jag inte att dessa två sfärer står m ot varandra på något sätt 
Däremot så framställs det tämligen ofta så i texter vilka behandlar bland annat 
flintdolkar (jfr Arwill-Nordbladh 2001:6ff, 45). I samma stund som man 
argumenterar emot tolkningen av den senneolitiska dolken som ett manligt 
attribut, riskerar man dock att fastna i ett dualistiskt särartstänkande, som utgår 
från en tvåkönsmodell. D et vill säga, är dolken inte manlig, så blir den med 
automatik kvinnlig (jfr Strassburg 1999:37ff; Arwill-N ordbladh 2001:30f, 37). 
Istället för kön kan man tala om genus, för att poängtera att sociala 
könskategorier alltid är förankrade i ett specifikt historiskt sammanhang. Genus 
skapas och omförhandlas i en ständigt pågående process i en människas liv. 
Genuskategorier är således förhandlingsbara, och deras gränser möjliga att 
omförhandla, tänja, förstärka, eller överskrida (Moore 1994:8-48; Arwill- 
N  ordbladh 2001:32f). E n dekonstruktion av myten om den manliga dolken kan 
m ot bakgrund av detta bana vägen för en tolkning av hur olika sociala identiteter 
i samhället skapas, upprätthålls och omförhandlas genom användandet av 
flintdolkar i olika sammanhang (kapitel 5).

Dolkens uppdykande i det arkeologiska materialet har nästan alltid tolkats 
som symptom på en större förändring i den politiska makten över hela sydöstra 
Europa. Vid tiden för klockbägarkulturen och den snörkeramiska kulturen menar 
man att ett manligt och individbaserat krigarsamhälle, med dolken som 
status föremål kom att ersätta en äldre samhällsmodell inriktad på mer 
hushållsnära värden (Gimbutas 1974, 1991). Ian Hodder har beskrivit 
övergången med orden domus (hem, härd, kvinnor, keramik) och agrios (män, 
utbyte, jakt, vilda och tama djur, död), där två motställda sfärer ställs m ot 
varandra i förändringsprocessen (1990).

Kopplingen mellan flintdolkar och vissa typer av tolkningar är tämligen svag, 
för att inte säga i många fall obefintlig. D et finns ingen övertygande koppling 
mellan män och flintdolkar som kan beläggas i det arkeologiska materialet från 
Sverige (jfr Hjørungdal 1998). I Danmark däremot förekommer flintdolkar i 
mansgravar (Groseth 2001:73; jfr Lomborg 1959), vilket säkert är en förklaring 
till varför flintdolken även i Sverige beskrivs som ett manligt attribut.

D et som kan konstateras är att fler män än kvinnor kan identifieras i 
osteologiskt material från undersökta och dokumenterade hällkistor i vissa delar 
av Sverige. I undersökta, dokumenterade och osteologiskt könsbestämda



hällkistor i östra Mellansverige går det 2,3 begravda män på 1 kvinna (Apel 
1992). I Skåne har Welinder visat att det där går 1,7 män på en kvinna (Welinder 
1979). Om  bilden kunde kompletteras med undersökta gravar av flera slag (jfr 
kapitel 5); markgravar av olika slag, brandgravar och olika slags sekundärgravar, 
skulle den möjligen se annorlunda ut, då det underliggandet regelsystemet för 
gravläggning varierar beroende på gravtyp. Man har även konstaterat att det 
under neolitikum förelåg en större grad av överlappning avseende köns specifika 
drag mellan män och kvinnor, än fallet är idag. Kvinnor från neolitikum kan 
därmed felaktigt ha könsbedömts osteologiskt till män, vilket får det att framstå 
som att det finns fler män än kvinnor i det arkeologiska materialet från perioden 
(Götherström et al. 1997; jfr Strassburg 1999:43).

Överhuvudtaget är det ytterligt svårt att koppla flintdolkar till enskilda 
individer i hällkistor. Antalet dolkar i gravar med många individer är inte heller 
särskilt stort (Weiler 1994:80; Carlsson 2001:21). Eva Weilers avhandling (1994) 
är en av de få där en diskussion förs kring kopplingar mellan individer och 
flintdolkar i hällkistor. I gruppen med totalundersökta hällkistor med dolkar 
(totalt 27 stycken i hela Västergötland), återfinns endast tre hällkistor med 
osteologiskt bestämt material. Då har bara en uppskattning av antalet individer 
gjorts (Weiler 1994:71-77; Iregren 1977).

Att koppla individer till gravgods låter sig säkert endast göras i markgravar, 
eller liknande gravläggningar där en koppling mellan en individ och ett föremål 
kan göras. H ur många markgravar från senneolitikum innehållande flintdolkar 
som könsbestämts, finns det inga sammanställda uppgifter om. Antalet torde i 
alla fall inte vara så stort att det skulle kunna ligga till grund för en tolkning av 
flintdolken som ett manligt attribut. Få undersökningar har också gjorts för att 
belägga kopplingar mellan flintdolkar och kön. Kopplingen mellan män och 
flintdolkar i Sverige är med andra ord svag. Ofta fungerar den icke belagda 
kopplingen mellan män och flintdolkar som cirkelbevis, det vill säga, man 
hänvisar till uppfattningen om den manliga dolken, för att sedan göra andra 
kopplingar av samma slag i andra sammanhang (jfr Caesar 1999:123). Till 
exempel då flintdolkar förutsätts vara tillverkade av män, då de ju används av 
män (Apel 2001b:338).

Flintdolken uppfattas av många som det senneolitiska föremål som kom att 
ersätta stridsyxan som manligt prestigevapen (Lomborg 1973:256ff; Olausson 
2000b: 124), för att sedan under bronsålder i sin tur ersättas av svärdet (Carlsson 
2001:28). I själva verket kan man argumentera för att den senneolitiska 
motsvarigheten till ett manligt prestigevapen, stridsyxan under MN och svärdet 
under bronsåldern, utgörs av den enkla skafthålsyxan. Istället formar flintdolkar, 
metalldolkar och rakknivar en egen linje under SN och bronsålder. D et är de 
danska ekkistgravama som gett en tydlig bild av bronsålderskvinnans 
bronsutstyrsel, en bild som överensstämmer med de fynd man påträffat i Sverige. 
Man har då kunnat konstatera att kvinnor i hög utsträckning gravläggs med



dolkar, ofta tillsammans med bälteplatta och halskrage. D et finns även vissa 
belägg för att företrädesvis äldre kvinnor gravläggs med dolkar (Selling 
1999:394ff). Dolkama (metall och flinta) och rakknivarna förefaller med andra 
ord vara föremål, ej i första hand knutna till manlig prestige, makt och status, 
utan till en rituell sfär, förankrad i människors vardag (kapitel 6).

Mer vanligt än os teologiska analyser är att man könsbedömer gravar utifrån 
deras innehåll av föremål och dessas koppling till de gravlagda individerna. 
Mansgravar bestäms vanligtvis utifrån närvaro av vapen och kanske även 
närvaron av skelettrester av viss storlek i graven. Kvinnogravar däremot bedöms 
utifrån närvaro av smyckeföremål. Könsbedömning av gravar utifrån 
gravinnehåll har gjorts under lång tid. Alla sådan verksamhet måste naturligtvis 
ses m ot bakgrund av tidsanda, miljö och det samhällsklimat som rådde då 
frågorna formulerades (Hjørungdal 1998:87ff). D et är vanligt att den 
könsbedömning som gjorts, uppfattas som en sanning. Här kan man jämföra 
med dubbelgraven (grav X II /52) från stridsyxetid i Lilla Bedinge socken (Sk), där 
en första könsbedömning är gjord utifrån skelettläge och gravgodsets placering i 
förhållande till detta (Malmer 1975:44f). En senare os teologisk bedömning 
förvandlar sedan de två unga kvinnorna till två barn, varav en bedöms vara av 
manligt kön (During 1989:139-144) (kapitel 3). På det sättet har den senneolitiska 
flintdolken kommit att bli ett manligt attribut, utan att någon har ifrågasatt de 
grunder på vilka denna bedömning är gjord.

Dolken tolkas av många forskare som ett uttryck för aggression, strid, och 
krig. Förekomsten av män vilka gått en våldsam död till mötes, har då använts 
för att underbygga tolkningen (Anthony 1996:54). Jimmy Strassburg för fram en 
intressant tolkning av skelett från tidig trattbägarkultur under tidigneolitikum. 
Dessa människor har utsatts för kraftigt våld i samband med sin död. Strassburg 
menar att dessa människor på olika sätt inte passade in i samhällets 
underliggande normsystem, och därför gick en våldsam död till mötes 
(Strassburg 2000:405f; jfr figur 6:1). Bortsett från att tidsspannet mellan tidig- 
och senneolitikum är långt, visar Strassburgs tolkning att våldsam död i ett 
samhälle kan ges en betydligt mer nyanserad tolkning än att detta skulle vara 
resultatet av stridigheter eller regelrätt krig mellan skilda samhällen eller grupper i 
samhället.

Myten om den manliga dolken är mer en skapelse av vår tid, där vårt 
västerländska samhälle stått modell för tolkningen av senneolitikum. Säkerligen 
har även den experimentella arkeologins forskning kring forntida flinthantverk 
påverkat tolkningen av denna som mans dominerad — en övervägande andel av de 
som håller på med detta är just män (jfr Gero 1991:163-193; Lindgren 2004:125).

Flintdolken fungerar därmed som en legitimerande symbol för det manliga 
krigarideal som förutsätts existera i det senneolitiska skandinaviska samhället. 
Sammankopplingen späder ytterligare på tolkningen av senneolitikum som 
mans dominerat, individbas erat och aggressivt.



Flintdolken och historien

De skandinaviska flintdolkarna formerar sig till synes i klart urskiljbara 
formgrupper, varför de åtskilliga gånger använts med syftet att upprätta en 
typologi utifrån vilken olika kronologiska indelningar av senneolitikum gjorts. En 
bidragande orsak till att så mycket energi lagts på att diskutera kring 
senneolitikums kronologiska ramar, är förmodligen att de senneolitiska 
flintdolkarna länge uppfattades som så tekniskt avancerade att den enda tänkbara 
förklaringen ansågs vara att neolitikum varat mycket längre i Norden än i övriga 
Europa (Montelius 1924:61).

De kronologiska sekvenser vilka upprättats utgår nästan alltid från danskt 
källmaterial. Detta har visat sig innebära en del problem då den kronologiska 
sekvensen skall appliceras på ett svenskt material. Genomgången nedan är 
översiktlig till sin karaktär. För en mer utförlig beskrivning och diskussion kring 
den skandinaviska flintdolks forskningens typologiska och kronologiska 
dimensioner, hänvisar jag till Jan Apels artikel Kunskap, handlag och råmaterial — en 
diskussion krìng produktion och konsumtion av senneolitiska flin tdolkar i Skandinavien 
(2000), eller till hans avhandling Daggers, Knowledge and Power. The Sodai Aspects of 
Flint-Dagger Technology in Scandinavia 2350-1500 cal ВС  (2001b:248-275).

De skandinaviska flintdolkarna behandlades typologiskt först av Sophus 
Müller (1888, 1902). Han delade in dem i fem huvudtyper och fastlade att de 
utgjorde en kronologisk sekvens. Problem uppstod dock med de tidigaste 
typerna av flintdolkar, de avlånga bifacialt tillverkade flintbladen utan uttalat 
grepp. Dessa hade ofta tolkats som spjut- eller lansspetsar (Worsaae 1860:15; 
Madsen 1868:taf 34-37; Montelius 1872-74:12ff). D et var dock inget problem 
med en indelning av materialet i en äldre (avlånga, flathuggna, med egg längs hela 
långsidorna) och en yngre grupp (de som idag benämns flintdolkar). Dock var 
det fortfarande ett problem att särskilja de äldre typerna av den yngre gruppen 
(typ I A, B, C) från den äldre gruppens blad. D en typologi som Müller slutligen 
presenterar (1902) är baserad på flintdolkamas grepp form. Viss hänsyn togs dock 
även till bladets utseende. Äldre typer hade smala blad med sin största bredd vid 
bladets mitt, medan yngre typer hade bredare blad då de var kraftigt utvidgade 
strax under greppfästet (Müller 1902:127f).

Oscar Montelius föreslår 1924 en typindelning baserad både på Müllers äldre 
och yngre formgrupp. Antalet typer ökar från fem till sju (А-G). Montelius slår 
även samman två av Müllers två typer med utsvängd greppände och rombiskt 
samt triangulärt tvärsnitt, till en formgrupp; typ F. Typ G-dolkama utgör den 
sista formgruppen i flintdolkstypologin, de saknar mitt- och sidsömmar och 
antas höra hemma i en bronsålderskontext (Montelius 1924:49).

John-Elof Forssander kommer 1936 i Der Ostskandinavische Norden während der 
ältesten metallvgit Europas att föra samman Müllers och Montelius typologier. 
Resultatet blir en flintdolkstypologi bestående av sex typer. Forssander är också



den förs te att uttryckligen använda typologin som grund för en kronologi. Belägg 
för typernas inbördes ställning hämtas främst från stratigrafiska analyser från ett 
nyfynd av dolkar i en hällkista i Västergödand (Skogsbokistan). Forssander 
betonar vidare typ IV:s självständiga ställning, då den så mycket skiljer sig från 
typ III. Forssander ser här ett stort inflytande från tidiga bronsdolkar 
(Forssander 1936:126).

Kritik m ot den av Forssander uppställda typologin kom dock från Lili Kaelas. 
Vid en typbestämning av 292 lös funna dolkar från Bohuslän och Västergödand, 
lyckas hon endast typbestämma 97 stycken. Flertalet dolkar av ordinär karaktär 
var alltså långt mer varierade än den existerande dolktypologin tillät, särskilt om 
bladen varit omhuggna eller mycket trasiga. Kaelas konstaterar också att 
Forssanders tanke på typologin som grund för en kronologisk indelning kan 
kritiseras utifrån det faktum att den endast är baserad på stratigrafin från en 
fyndkontext (Kaelas 1964). Noteras bör dock att Kaelas kritik m ot dolktypologin 
är baserad på lösfunna dolkar, medan dolktypologin är baserad på gravfunna 
sådana. N är Ebbe Lomborgs avhandling Die ¥  lint dolche Dänemarks kommer 1973, 
är avsikten bland annat att testa dolktypologins kronologiska relevans (Lomborg 
1973:158). Den ursprungliga typologin med sex typer förfinas ytterligare, genom 
att en rad undertyper kopplas till varje huvudtyp (se Appendix II för Lomborgs 
sex huvudtyper med undertyper). Lomborg upptäcker att vissa typer har 
kronologisk relevans, medan andra utgör samtida lokala formtyper. Utifrån 
denna typologiska indelning gör Lomborg även en kronologisk skiktning av 
senneolitikum; SN A som representeras av typ I, SN B av typ II och III, SN C av 
typ IV och V och slutligen äldre bronsålder period I och II som representeras av 
typ VI (Lomborg 1973:158) (Figur 4:4).

Period
(L om borg)

Period  
(V andkilde)

F lintdolks typ

S N A L N I I
SN B L N I II, III
SN C LN II IV, V

ÄBÅ per I II Period I VI

Figur 4:4. De olika flintdolkstypernas huvudsakliga periodtillhörighet, enligt Lomborg och 
Vandkilde (Lomborg 1973; Vandkilde 1996).

Lomborg bygger sin indelning på stratigrafiska studier och fyndkombinationer 
analyserade genom sériations diagram (Lomborg 1973:67ff). Både Müller, 
Forssander och Lomborg bygger sin indelning av flintdolkarna på dolkgreppets 
form. D en kritik som förut riktats m ot flintdolkstypologins indelningsgrunder är 
i och med Lomborgs indelning fortfarande befogad — utrymmet för variation 
inom en undertyp är snävt och ett flertal dolkar utgör möjligen mellanformer



mellan två eller flera undertyper, eller någon form av hybrider. Vidare kan stark 
kritik riktas m ot t. ex. typ VI C som utgörs både av direkta kopior av 
metalldolkar, samt krumsvärd och kortsvärd i flinta. Lomborgs typologiska 
indelning av flintdolkama är således både alltför snäv och alltför vid avseende 
definitionen av undertyper, m ed en hög grad av överlappning avseende vissa 
typer. Samtidigt tar den ingen hänsyn till de uppenbara regionala skillnader som 
råder, där olika typer har olika tyngdpunkter inom olika områden. Den största 
och allvarligaste kritiken kom dock att riktas m ot flintdolks typologins 
kronologiska hållbarhet. Vissa forskare menar att de stratigrafiska
fyndförhållanden som ligger till grund för typ ologin kan ifrågasättas (Segerberg 
1978).

Återigen andra menar att dolktypologin ej utgör en kronologisk serie där 
typerna följer efter varandra, utan istället avspeglar regionala skillnader i viss 
utsträckning. Torsten Madsen (1978) diskuterar hur Lomborgs typologi lika 
gärna kan användas för att beskriva en rumslig variation. De olika dolktypema 
har i Danmark olika geografiska utbredningar, vilket främst gäller typ I och II. 
Typ I D  och typ II förekommer i Nordjylland, medan typ I i övrigt är mer vanlig 
på öarna (Madsen 1978:54ff). Lom borg hävdar att den kronologiska skillnaden 
mellan typ I och typ II är styrkt av att typ I D  oftast kombineras med typ II 
(Lomborg 1973:77, fig. 52). Madsen går igenom Lomborgs fyndkombinationer 
vilka ligger till grund för det sériations diagram han baserar sin kronologiska 
skiktning av flintdolkama på. Madsen visar a tt vad som ser ut som en 
kronologisk skiktning av materialet, lika gärna kan vara resultatet av materialets 
variationer i rummet. Han konstaterar att typ I- och typ Il-dolkarna överlappar 
varandra kronologiskt och att typ II och typ I D  kanske introduceras något 
senare än de andra typ I-dolkama, men att de förmodligen är resultatet av en 
produktion avgränsad till de danska öarna (Madsen 1978:54-56). Madsen gick på 
samma sätt igenom de resterande av Lomborgs dolktyper. Genomgången 
resulterade i en nytolkning av dolktypemas relativkronologiska förhållande. 
Madsen behöll dock den formella indelningen av senneolitikum i en A-, B- och 
C-fas. Madsen visar således att dolktypologin inte stämmer ens för det land som 
utgjort utgångspunkt för densamma (Figur 4:5).

Man kommer osökt att tänka på vilka diskrepanser som råder i det svenska 
materialet mellan den konstruerade typologin baserad på danskt material och den 
faktiska verkligheten. Madsens och Lomborgs olika åsikter kring de olika 
flintdolks typerna kan jämföras med hur Sophus Müller och Oscar Montelius var 
oense om hur de olika gravskicken under bronsåldern egentligen skulle förstås, 
som uttryck för geografiska (Müller), eller kronologiska skillnader (Montelius) 
(Montelius 1885:1 Iff).

Lisbeth Wintcentz Rasmussen (1990) presenterar efter Madsens revidering ett 
förslag till en ny indelning av senneolitikum i en äldre och en yngre fas, där typ I- 
och typ Il-dolkama representerar den äldre fasen.
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Figur 4:5. (a) Dolktypernas 
relativkronologiska 
förhållande utifrån 
antalsmässig förekomst, 
regional variation och 
fyndkombinationer.
(b) Det tidsmässiga 
förhållandet mellan SN A, B 
och C enligt a.
(c) Det tidsmässiga 
förhållandet mellan SN A, B 
och C enligt Lomborg 1973 
(Madsen 1978:fig. 3).

Den geografiska variationen mellan typ I- och typ II-dolkama som Madsen 
konstaterat förklaras genom att typ I A-C utgör del av en nordjylländsk 
klockbägarkultur, medan typ I D- och typ II-dolkarna tillhör en samtida 
úneticeinspirerad kulturgrupp på de danska öama (Rasmussen 1990:38).

D et senaste försöket att diskutera den kronologiska indelningen av 
senneolitikum, görs av Helle Vandkilde i hennes avhandling From stone to bronce. 
The metalwork of the Tate Neolithic and Earliest Bronze Age in Denmark (1996). Hon 
delar efter hänvisning till Madsen och på basis av nästan 300 14C-dateringar in 
senneolitikum i två perioder istället för i tre. Dock skiljer sig hennes tvådelning 
en del från Rasmussens. Hon för samman Lomborgs SN A och SN В till en fas 
som hon benämner SN I och som infaller mellan 2350-1950 f. Kr. Lomborgs SN 
C bibehålls som en yngre fas och motsvaras av Vandkildes SN II och infaller 
mellan 1950-1700 f. Kr. Denna yngre fas sammanfaller även med den europeiska 
úneticefasen. Vandkilde baserar sig inte heller enbart på flintdolkarna som 
källmaterial för sina analyser, utan hon använder sig även av de skandinaviska 
metalldepåerna från senneolitikum och äldre bronsålder. Vandkilde visar på 
kvalitativa och kvantitativa skillnader i metallförekomsten under SN och äldsta 
bronsålder (Figur 4:6).



Period ΙΑ Period IB

Figur 4:6. Ökningen av metallföremål mellan SN I och bronsålderns period IB, ca 2350-1500 f. 
Kr: Figuren visar antalet deponerade metallföremål med hänsyn tagen till de olika periodernas 
varierande längd (Vandkilde 1996:fig. 279).

H on finner att mängden metallföremål under SN II (268 st.) och bronsålderns 
period IA (171 st.) är liknande, medan SN I (72 st.) uppvisar mycket mindre och 
bronsålderns period IB (520 st.) mycket m er metallföremål. D et framkommer 
även att 80% av de danska flintdolkama tillverkas under SN I, med endast 20% 
under SN II. Detta tolkar Vandkilde som att metallen kommer att ersätta flintan 
som prestigematerial (Vandkilde 1989:32, 1996:312f). D et blev nu för första 
gången möjligt att jämföra de relativa kronologierna från olika områden i 
Central- och Västeuropa (Apel 2001b:272).

Gundela Lindman formulerar en social typologi och menar att de olika 
dolktyperna inte skall relateras till en kronologisk aspekt, utan främst till vem de 
tillhörde. Lindman urskiljer vidare dolkar av typ IV som särskilt statusbetingade, 
varefter hon delar upp dolkmaterialet i två olika grupper. Grupp 1 motsvaras av 
dolkar av typ IV och grupp 2 motsvaras av alla andra dolktyper I-III, V-VI. 
Lindman jämför sedan utbredningen av typ IV-dolkar med särskilt resursrika 
områden vilka beskrivs som aggressionshärdar. Grupp 1 skulle således motsvara 
prestigeföremål som tillhört en styrande elit som då har kontroll över dessa 
områden (Lindman 1988).

Jan Apel diskuterar i sin avhandling (2001b) både flintdolksmaterialets 
kronologiska aspekter och hur flintdolkshantverket organiserades i form av ett 
mästare- och lärlingssystem i det senneolitiska samhället i Sverige.

Den forskning som riktats m ot flintdolksmaterialet kan sägas uppvisa olika 
drag. Dessa tendenser går delvis in i varandra och en och samma forskare kan 
därmed uppvisa en eller flera. Den självklart mest dominerande tendensen är att 
flintdolksmaterialet använts för att på olika sätt indela senneolitikum i



Skandinavien i skilda kronologiska sekvenser (t. ex. Müller 1888, 1902; 
Forssander 1936; Kaelas 1964; Lomborg 1973; Madsen 1978; Rasmussen 1990; 
Vandkilde 1996). Anledningen till att just flintdolkama kommit att användas för 
detta är att de till synes låter sig grupperas i från varandra klart urskiljbara 
formgrupper. Genomgången ovan visar dock att flintdolksmaterialet endast 
skenbart låter sig formas till typer och undertyper vilka följer en kronologisk 
skiktning. Materialet är tvärtom starkt regionalt präglat.

En annan tendens i forskningen är att flintdolkamas förekomst och varierade 
kvalitet i olika fyndkontexter och områden tolkats som belägg för en 
dominerande elit och därmed ett stratifiera t senneoli tiskt samhället (Kristiansen 
1987b; Lindman 1988; Weiler 1994; Vandkilde 1996; Apel 2001a, b). 
Flintdolkskronologin har också kommit att uppfattas som uttryckande inte 
enbart kronologiska skillnader, utan även rumsliga och sociala skillnader 
(Lindman 1988; Vandkilde 1996; Olausson 2000b; Apel 2000, 2001b). E n  annan 
tendens i forskningen kring de senneolitiska flintdolkama är att de tolkats som 
belägg for existensen av en hantverksspecialisering, ofta i form av ett mästare- 
och lärlingssystem (Olausson 1997; Stafford 1998; Apel 2000, 2001a, b).

I dagsläget anser jag att det är tveksamt om andra kronologiska indelningar än 
en tvådelning av senneolitikum kan göras baserat på den rådande 
flintdolks typologin. E n  jämförelse mellan Danmark och Skåne, eller mellan 
andra geografiska områden visar t. ex. att stora skillnader råder mellan förekomst 
av olika flintdolkstyper. D et är inte heller min avsikt att här redogöra för hur 
olika flintdolks typer varierar i olika områden. Intressant vore att se en 
intensifiering av den forskning som idag fokuserar kring hur olika flintdolks typ er 
dominerar i olika geografiska områden, och vad detta egentligen innebär. 
Förutsättningen är en diskussion kring vad som egentligen avgränsas då man 
använder sig av de olika flintdolks typ ema med sina många undergrupper.

Flintdolkar och flintteknologi

Huvuddelen av de skandinaviska flintdolkama är tillverkade av högkvalitativ 
senonflinta. Denna typ av flinta uppträder i kritklippor på de danska öama 
(sydöstra Själland, Mön, Lolland och Falster) samt m nt Limfjorden i norra 
Jylland. Istransporterade avlagringar med senonflinta har också avsatts i Skåne, 
vid Sallemp och Kvamby utanför Malmö och i anslutning till Järavallens västliga 
del (Becker 1988:46f; Apel 2000:62f, 2001b:31f; Thomsen 2000). Dolkar har 
även tillverkats av kvalitativt sett sämre, så kallad sydskandinavisk danienflinta, 
samt av andra bergarter och kvartsit. Även så kallad kris tians tadflinta har använts 
för att tillverka dolkar i Skåne (Bondesson 1980; Apel 2000:62f; Thomsen 2000).



Teknik
En utförlig redogörelse för de olika tillverknings steg som föregår en färdig 
flintdolk ligger utanför avhandlingens utrymme och syfte. Istället hänvisar jag till 
Jan Apels artikel (2000) samt till hans avhandling (2001b:32-43).

Flintdolkama är tillverkade m ed bifacial teknologi, det vill säga där avslag slås 
från båda sidorna av en egg eller en kant. Man använder då en direkt mjuk 
slagteknik, där en hammare eller klubba används, tillverkad av trä eller horn. Med 
denna avspaltas flata, breda avslag och resultatet blir tunna och tvåsidiga 
flintblad. Först väljs ett passande stycke råmaterial ut, och en första förlaga 
tillverkas, där syftet är att uppnå en egg runt hela ämnet. Därefter skall ämnet 
erhålla ett lins format tvärsnitt genom att förtunna det utan att samtidigt göra det 
smalare. Detta steg uppnås också m ed en direkt mjuk teknik. Avseende dolkar 
med uttalat grepp gäller detta endast för bladet. Man eftersträvar en dolk vars 
blad är fyra till fem gånger tunnare än det är brett. För vissa dolkar är detta 
slutstadiet, medan andra dolkblad slipas efter detta för att underlätta 
parallellhuggning. Flintdolkama är oftast flathuggna, men ibland även 
parallellhuggna. Flathuggna blad skapas m ed direkt mjuk teknik. Flathuggning är 
en teknik som används redan under solutréen (23 000-18 000 f. Kr.), det vill säga 
yngre paleolitikum i Västeuropa, vid framställningen av lövtunna flintblad. D e 
dolkblad som då framställs kopplas till hästslaktplatser (Vang Petersen 1999:123; 
Eriksen 2000:43f; Apel 2001b:31ff, 311). Fler föremål än flintdolksgmppen är 
under neolitikum och bronsålder tillverkade genom flathuggnings teknik: skäror, 
pilspetsar, knivar, dolkstavar och eldslagningsstenar av flin ta (kapitel 7). Under 
senneolitikum är dock dolkarna och pilspetsarna ensamma om att uppvisa 
parallellhuggning (Lomborg 1959; Bondesson 1980:33ff). Parallellhuggna blad 
skapas med tryckteknik, de långa avslagen avskiljs från dolkbladet med en 
tryckstock (Eriksen 2000:46). Parallellhuggning tycks inte vara knuten till dolkens 
storlek eller geografiska urspmng. D ock synes andelen parallellhuggna dolkar öka 
under senare delen av senneolitikum. Man kan också konstatera att dolkar inte 
sällan är parallellhuggna på framsidan och flathuggna på baksidan. D et är lätt att 
se skillnad på dessa två typer av dolkblad, då de tryckta avslagsärren är avlånga 
och ligger parallella i förhållande till varandra på en parallellhuggen dolk, medan 
avslagsärren på en flathuggen dolk däremot oftare är bredare och mer 
oregelbundna till formen (Bondesson 1980:33ff; Stafford 1998:347f ; Eriksen 
2000:46f) (Figur 4:7).

Handtagsgreppet på typ IV-dolkama lämnas orört då råämnet formats till en 
dolkform och bearbetas sedan med en slags fyrsidig metod istället för bifacial 
m etod (Stafford 1998:344ff; Vang Petersen 1999:126f; Apel 2000, 2001b:32-43). 
Handtaget formas med tryckteknik, där själva sömmen på skaftet formas med hjälp 
av en tryckstock med en hård spets. Det finns de som påstår att den fina sömmen 
på handtagen av vissa typ IV-dolkar inte har kunnat tillverkas annat än med just ett 
redskap med metallspets (Waldorf 1989:49-52; Stafford 1998:342; Olausson



2000b: 132; Karsten & Knarrström 2002:114). Flera flintsmeder som tillverkar 
föremål efter förebilder från bland annat senneolitikum påpekar också att en 
metallspets underlättar arbetet betydligt (Vang Petersen 1999:133; Eriksen 2000:46).

Figur 4:7. Flathuggen (210) och parallellhuggen (211) flintdolk (Vang Petersen 1993:128).

Flintdolkar av typ III och IV uppvisar sömmar på skaftet (Figur 4:8). 
Slitspårsanalyser av typ FV-dolkar har genomförts av Helle Juel Jensen. Analysens 
resultat styrker tesen att redskap med metallspets använts vid tillverkningen av dessa 
dolkar, då flertalet uppvisade rester av metall i just själva sömmen (kapitel 6). Att 
inga sådana metallspetsar ännu har påträffats kan förmodligen hänföras till en 
kombination av att man inte förväntar sig den typen av fynd i senneolitiska 
fyndsammanhang, samt att små föremål av metall mycket lätt blir utsatta för 
korrosion (Stafford 1998:342).

Punch Technique Pressure Flaking over Grinding

Alternate Pressure Flaking

Figur 4:8. 
teknikersom 
används 
i produktionen 
av typ IV-flintd 
(Stafford1998.Hg.

Experimentella studier har vidare visat att det blir lättare att bearbeta flintan om 
man några veckor före arbetets påbörjande blödägger flintstycket. Flintan



absorberar således vatten i viss utsttäckning. D et finns även studier gjorda som 
visar att behandling med uppvärmning också medför en viss förbättring vid 
bearbetning, beroende på vilka kvaliteter som efterfrågas hos det färdiga 
föremålet. Uppvärmning leder till färgförändring och en minskning av flintans 
vattenmängd och därmed indirekt en viktförändring. Flintan blir mer kristallisk i 
sin karaktär och nästan glaslik, detta innebär att mindre kraft krävs vid 
bearbetning och att de eggar som būdas blir skarpare än normalt. Möjligheten att 
få fram skarpa eggar motverkas av det faktum att dessa blir skörare än om 
uppvärmning ej hade förelegat. D et blir också en skarp lyster på de brottytor 
som uppstår (Olausson & Larsson 1982:275ff; Olausson 2000c).

Omhuggning

Den typologiska indelningen av flintdolkama är baserad på i huvudsak 
skaftgreppets form. Detta beror främst på att det är mer stilistiskt varierat än 
bladet, men också på grund av att bladen på flintdolkama så ofta är omhuggna. 
Lomborg var dock av åsikten att skaftgreppets stilistiska variation var tillräcklig för 
att särskilja till och med kraftigt omhuggna blad från varandra. Med omhugget 
avses sådan åverkan på bladdelen som är likadan eller liknande den teknik, 
bifacial retuschering, med vilken dolken ursprungligen är framställd (Hayden 
1989:7). Utöver omhuggning kan fragmen terade eller alltför omhuggna 
flintdolkar även omarbetas till andra föremål; vanligt var t. ex. att dessa 
omvandlades till eldslagnings flin tor. Skaftgreppen på typ III- och typ IV-dolkar 
omarbetades ofta till yxor eller mejslar. Flintdolksspetsar omarbetades till spjut- 
och pilspetsar. I äldre forskning uppges att flintdolken vid användning fick 
skärvor av eggen bortslagna, varpå dolkbladet omarbetades helt och hållet för att 
inte bli snett (Montelius 1917:18). Oavsett hur och varför uppskärpning skett, 
resulterar detta i att bladet blir både kortare och smalare, medan skaftdelen 
förblir i stort sett opåverkad. Slutresultatet kan bli att bladet förvandlas till en 
smal och kort spets. Omskärpning av ett blad ändrar hela formen på bladet 
eftersom sten avlägsnas under processen och hela dolkbladet blir mindre 
(Shackleford 1989:53-57; Apel 2001b:312) (Figur 4:9). Per Lekberg diskuterar hur 
enkla skafthålsyxor omarbetas till nya yxor, då de går av i skafthålet. Han gör 
tolkningen att omarbetningen av fragmenterade yxor innebär en fordöpande 
funktionsforandring för yxan, där den förses med nya liv (Lekberg 2002:113ff). 
Uppskärpning förekommer även på den äldre bronsålderns svärd, både 
fullgrepp svärden och grepptungesvätrden. Kristian Kristiansen har visat hur 
bronsålderssvärd från period II och III har skärpts upp i olika utsträckning som en 
följd av att svärden använts vid strider (1983). D et metodoloģiska problemet den 
kontinuerliga omhuggningen skapade, har påtalats flera gånger av forskarna. I 
hög utsträckning har man då vanligtvis nöjt sig med att konstatera att bladet



tyvärr inte kunnat användas som typologisk variabel, då det blivit forstört genom 
upprepad uppskärpning (Lomborg 1973:21-26).

Figur 4:9. Omhuggna flintdolkar av olika typer (Montelius 1917:nr 426-429).

Under senare tid har den höga andelen omhuggna och omarbetade flintdolkar 
uppmärksammats allt mer, men bakgrunden till detta har inte diskuterats mer 
ingående. Man har oftast nöjt sig med att konstatera att flertalet dolkar är 
omhuggna, eller omarbetade och att detta kan hänföras till att bladet vid 
användning fragmenterais eller på annat sätt påverkats, så att dolkbladet måste 
uppskärpas regelbundet för att kunna fortsätta att användas.

Jan Apel presenterar i sin avhandling en mer ingående analys och diskussion 
kring omhuggning än vad man normalt stöter på i litteratur som behandlar 
senneolitikum (Apel 2001b:277-321). Omhuggningen hos främst de svenska 
flintdolkama undersöks via kvantitativa och kvalitativa analyser, med syftet att



diskutera komplexiteten hos distributionssystemet för flintdolkama i det 
senneolitiska skandinaviska samhället. Apel använder sig av flintdolkar från olika 
typer av fyndkontexter: gravar, boplatser, depåer och lös fynd. Lös fynden 
dominerar totalt till antalet. I analyserna är de olika fyndkontextema ej särskilda 
från varandra. Den kvantitativa analysen av dolkamas längd och omhuggnings- 
grad visar inte på några väsentliga skillnader mellan olika områden. Apel gör även 
en kvalitativ analys av materialet, här ingår flintdolkar inte bara från Sverige, utan 
även från Norge och Jylland. Analysen visar att det finns en kvalitativ skillnad 
avseende dolkar omhuggna i till exempel Skåne och dolkar omhuggna i östra 
Mellansverige. Dolkar omhuggna i produktionsområdena (Jylland och Skåne) har 
hanterats av personer som kände till den bifaciala tekniken. Därmed hade ca 60- 
80% möjlighet att få sin dolk omhuggen av en expert i dessa områden. I östra 
Mellansverige är motsvarande siffra endast 34 %, vilket Apel tolkar som att 
endast eliten i området hade råd att bära en dolk med blad av bra kvalitet. 
Intressant är att en större andel av flintdolkama från norra Sverige, 43 %, hade 
omhuggits av en person med kännedom om den bifaciala tekniken. Apel tolkar 
detta som en följd av att de norska flintdolkama nådde de norra delarna av 
Sverige via Tröndelag och den norska västkusten och inte via östra 
Mellansverige. Apel föreslår sedan en modell för distributionen av flintdolkar i 
Skandinavien, där skilda lokala centra med ett hierarkiskt förhållande till 
varandra, deltar i ett gemensamt utbyte av olika prestigeföremål, där både 
flintdolkar och metallföremål förekommer (Apel 2001b:277-321).

Apel använder sig således av flintdolkamas utbredningsmönster och 
utformning i skilda områden som belägg för förekomsten av en viss social 
struktur i form av ett tidigt hövdingadömesystem med skilda lokala centra. Ju  
längre bort från de primära produktionsområdena man kommer, desto mer ökar 
flintdolken i värde, medan flintdolkama i själva produktionsområdet inte var 
särskilt värdefulla, helt enkelt på grund av deras stora antal (Apel 2001b:342).

Flintdolkama fömtsätts tillverkas i ett komplext, ofta familj e- eller klanbundet 
mästare-lärlingssystem, till sin form inte helt olikt det medeltida skråväsendet. 
Gm nden för tolkningen är främst komplexiteten hos de olika produktionsstadier 
som flintdolken genomgår vid tiUverkningen (Apel 2001b:39-43). D et 
senneolitiska samhällets sociala struktur antas upprätthållas av äldre män, kring 
vilka både produktionen och konsumtionen av flintdolkar är centrerad. 
Flintdolken fungerar därmed som en symbol för det manliga krigarideal som 
fömtsätts existera i det senneolitiska skandinaviska samhället (Apel 2001b:331ff).

Apels tolkning av flintdolkens roll i den senneolitiska sociala strukturen 
fömtsätter en rad faktorer vilka inte vidare diskuteras eller problematiseras. 
Familj es tmkturen fömtsätts vara kärnfamilj liknande, med manligt 
familjeöverhuvud. Vidare är samhället strikt könssegregerat med en uppdelning i 
sociala åtaganden efter kön. Kvinnor reduceras till objekt i det för samhället 
nödvändiga utbytet av äktenskapspartners. Kvinnorna i det senneolitiska



samhället i Apels tappning ges dock visst utrymme att påverka från vilka 
områden som kvinnor hämtas till äktenskap och de antas ha egna, strikt 
kvinnliga, utbytessystem (Apel 2001b:340).

Omhuggningen av flintdolkar används av Apel enbart som en indikation på 
vilken typ av social struktur som existerat i det senneolitiska samhället. 
Förklaringar till varför flintdolkar huggs om och vilken betydelse omhuggningen 
spelat i de mellanmänskliga relationerna under senneolitikum berörs endast 
svepande och i förbigående (Apel 2001b:311).

Även Eva Weiler berör omhuggningen av flintdolkar i sin analys av 
senneolitikum i Västergötland (1994). H on föreslår och testar en dolkhierarki, 
där gravfunna dolkar rangordnas efter kvalitet och storlek. Till exempel hamnar 
stora och nästan oanvända dolkar på en högre position i hierarkin, än omhuggna 
dolkar (Weiler 1994:76ff). Här förutsätts de omhuggna flintdolkarna placera sig 
på en lägre nivå, vara mindre värda i det senneolitiska samhället i jämförelse med 
de ej omhuggna dolkama.

Omhuggningens funktion
I de fall då omhuggningen av flintdolkar diskuteras i forskningen förutsätts den 
nästan alltid vara av enbart praktisk betydelse. Vidare är det regel att de 
omhuggna dolkama beskrivs som längre ner på den statusbringande skalan över 
prestigevaruföremål. Flintdolken förutsätts utgöra en så kallad prestigevara, och 
därefter är diskussionen kring dess funktion och betydelse i det senneolitiska 
samhället avslutad. I en sådan tolkning finns det sällan utrymme för en 
problematisering av omhuggningen av flintdolkar, eller hur man i det
senneolitiska samhället använder sig av flintdolken i sin vardagliga praktik.
Tolkningen av flintdolkarna som pres tige föremål baserar sig i hög utsträckning 
på de gravfunna flintdolkarna. Dessa är oftare än de lös funna mer eller mindre 
oanvända (ej omhuggna) och/eller«· anmärkningsvärda i både storlek och 
utformning (Weiler 1994:74). Vanligt är att man försöker länka samman 
mängden flintdolkar och deras kvalitativa sammansättning med det uppskattade 
antalet individer i samhället. Vanligtvis beskrivs flintdolken som en form av 
enskild egendom och kopplad till olika grader av rang, kanske hövdingens, eller 
andra unika ställningar (Weiler 1994; Apel 2001b).

Jag anser att omhuggningen av flintdolkar inte har diskuterats på ett
tillfredsställande sätt i forskningen. Istället för att anse att tolkningen av
flintdolken som en prestigevara är tillräcklig, bör man fråga sig vilken funktion 
flintdolken och omhuggningen av flintdolkar har i det senneolitiska samhället. 
D et finns flera sätt att angripa denna frågeställning. D et är till exempel viktigt att 
konstatera att omhuggning av flintdolkar är ett mycket vanligt fenomen. H ur 
vanliga är då ej omhuggna flintdolkar jämfört med omhuggna dolkar och hur 
fördelar detta sig över de olika flintdolks typ erna? För att besvara denna fråga har 
jag valt att gå igenom ett avgränsat material, bestående av det samlade neolitiska



lös fyndsmaterialet från Skåne som ñnns tillgängligt i Historiska museets magasin 
i Stockholm. En beskrivning och diskussion kring analysens m etod och 
avgränsningar, samt själva katalogerna m ed kommentarer, återfinns i Appendix I. 
De resultat som diskuteras här nedan, baseras på katalogerna i Appendix I. 
Genomgången omfattar Historiska museets magasins alla lösfunna flintdolkar 
vilka varit möjliga att typologisera, sammanlagt 598 stycken (Figur 4:10).

Jag använder mig i texten nedan av traditionellt definierade och vanligt 
förekommande arkeologiska termer (som grav-, boplats-, offer- och lösfynd), 
utan att detta föregås av en nyorientering och problematisering av begreppen. 
D et innebär inte att jag anser att en sådan kategorisk uppdelning av mänskligt liv 
alltid är den bästa, endast att det i vissa sammanhang underlättar att vara 
konsekvent i vad man väljer att kalla ett fenomen, då man diskuterar det. Jag 
motsätter mig en uppdelning av mänsklig verksamhet i till exempel en sakral och 
en profan sfär. Syftet är helt enkelt att undersöka skillnader i hur olika typer av 
flintdolkar, omhuggna och ej omhuggna, deponeras, då detta kanske kan säga oss 
något om deras användningsområden under senneolitikum. De resultat som 
framkommer här, problematiseras och tolkas i följande kapitel.

Flintdolk / I I I I I IV V VI Tot. Λ ηΐ
Ej omh. 38 57 64 21 53 107 340
Omh. 20 61 83 19 27 48 258
Summa 58 118 147 40 80 155 598
Summa% 9 20 25 7 13 26 100%

Ej omh. 66 48 44 52 66 69 57%
Omh. % 34 52 56 48 34 31 43%

Figur 4:10. Sammanställning av resultaten från katalogen över Skånes lösfunna dolkar från 
SHM:s magasin uttryckta i procent och absoluta tal (Appendix I).

Andelen ej omhuggna dolkar motsvarar 57 % av det totala materialet, medan de 
omhuggna dolkama motsvarar 43 % (ingen hänsyn tagen till flintdolkstyp). Jan 
Apel har i sin avhandling gjort en analys av flintdolkarnas kvalitativa utformning, 
vars resultat delvis kan jämföras med mina (Apel 2001b). Apel delar in 
dolkmaterialet Í 4 kategorier efter teknisk kvalitet. Kategori 1 utgörs av till synes 
oanvända flintdolkar tillverkade av en flintsmed med kunskaper i bifacial teknik, 
kategori 2 utgörs av dolkar vilka omhuggits av en person som förstod 
principerna bakom bifacial teknik, kategori 3 utgörs av dolkar vilka omhuggits av 
person som saknade kunskap om bifacial teknik, och slutligen kategori 4 vilken 
utgörs av dolkar vilka har omvandlats till andra typer av föremål (Apel 
2001b:311-312). I figur 4:11 åskådliggörs Apels resultat, där kan man se att för 
Skånes del utgör de ej omhuggna dolkarna 16% och de omhuggna 84% av det 
totala antalet dolkar och för hela Sverige sammantaget utgör de ej omhuggna



dolkarna 13% och de omhuggna 87% av det totala antalet dolkar av alla 
dolktyper.

Region Kategori 1 Kategori 2+3 Total
Skåne 184 959 1143
Skåne % 16% 84% 100%
Sverige 459 3078 3537
Sverige % 13% 87% 100%

Figur 4:11. Hur flintdolkar från Skåne och hela Sverige fördelar sig i två grupper vilka motsvarar 
omhuggna (kategori 2+3) och ej omhuggna flintdolkar (kategori 1), uttryckt i procent och 
absoluta tal (Modifiering av Apels tabell över hur flintdolkar från olika områden i 
Skandinavien fördelar sig i fyra olika kvalitativa kategorier) (Apel 2001b:table 9:6).

Dessa resultat skiljer sig en del från de resultat jag få tt fram; i Apels analys 
framstår de omhuggna dolkarna som långt mer vanliga än de ej omhuggna 
dolkarna. Detta beror sannolikt på a tt urvalet i Apels analys utgår från den teknik 
med vilken dolken är färdigställd och omhuggen, medan jag i min analys velat 
åskådliggöra graden av omhuggning utan hänsyn till den teknik med vilken 
dolken är framställd. Apel konstaterar själv att dolkar i kategori 3 vilka endast 
huggits om någon gång, ändå placerats just där, då de skärpts upp av någon utan 
kunskap i bifacial teknik, vilket ger dolken ett särpräglat utseende lätt att 
upptäcka (Apel 2001b:312f). Dolkar vilka tillverkats och huggits om någon gång 
av en person med kunskap i bifacial teknik (d. v. s. kategori 2) kan med andra ord 
vara svåra att särskilja från en dolk vilken ej huggits om. Jag har också varit 
förhållandevis restriktiv i min bedömning kring graden av omhuggning och 
beteckningen omhuggen har endast getts de dolkar där graden av omhuggning 
varit märkbart mätbar. Sannolikt finns där dolkar vilka jag bedömt som ej 
omhuggna, då de huggits om någon gång av någon med god kunskap om bifacial 
teknik. Orsaker till skillnaderna mellan mina och Apels resultat kan sannolikt 
även hänföras till att Apels källmaterial är betydligt större än mitt. 
Sammanfattningsvis kan man i alla fall konstera att omhuggning av flintdolkar är 
mycket vanligt. Intressant är att områden vilka Apel tolkat som 
produktionsområden (t. ex. Jylland) uppvisar en högre andel flintdolkar vilka ej 
utsatts för omhuggning överhuvudtaget (Apel 2001b:318).

Flintdolkens primära funktion har ofta tolkats som ett föremål som använts i 
den senneolitiska prestigevarucirkulationen, som markör av status och släktskap. 
Jag har konstaterat att en betydande andel av de lös funna flintdolkarna (43 %) är 
omhuggna. Detta innebär att tolkningen av dolken som prestigeföremål måste



kompletteras. Flintdolkens funktion utöver att agera som prestigeföremål, 
diskuteras mindre ofta. I de fall det förekommer, har det föreslagits att den skulle 
fungera som någon slags slaktkniv (Apel 2001b:31, 311). Baserat på dolkens 
sköra utformning finner jag det föga troligt att den fyllt en enbart praktisk 
funktion; vill man ha ett funktionellt redskap finns det former som är bättre 
lämpade för detta än flintdolks formen. Jag är övertygad om att flintdolkarna 
använts aktivt och att omhuggningen därför kan förklaras. Frågan är väl då 
istället i vilka sammanhang som omhuggningen fyllt en funktion.

Fynd kontexter
Andelen flintdolkar i olika fyndkontexter är talande, flintdolkar återfinns 
uppskattningsvis till ca 90% som lösfynd, och då nästan alltid utan anknytning till 
andra typer av föremål. Jag skall nedan diskutera kring figur 4:12 och 4:13. D et är 
också mindre vanligt att man påträffar lösfunna flintdolkar tillsammans med 
andra flintdolkar.

Fynd
kontext

Uppskattad förekomst 
(av det totala antalet 

funna flintdolkar)

Andel omhuggna 
flintdolkar

Fragmenteringsgrad bland 
flintdolkarna

gravfynd 5%
(Sverige)

19%
(Västergötland)

Ovanligt med fragmenterade 
dolkar i gravar

depåfynd

offerfynd

enkelfynd

2-3 % 
(Sverige)

9 % (enkel+depå) 
(Skåne)

15% depåfynd (86% bladdelar+14% 
skaftdelar) (Skåne)

39% enkelfynd (74% skaftdelar+26% 
bladdelar) (Skåne)

lösfynd 90%
(Sverige)

43% omhuggna 
57% ej omhuggna 

(Skåne)

26%
(50% bladdelar) 
(50% skaftdelar) 

(Skåne)

boplats
fynd

2-3 % 
(Sverige)

Ovanligt med 
daterande fynd på 

boplatser, dock är de 
dolkar som finns, 

oftast använda (slitna 
eller omhuggna). 
Oskadade dolkar 

förekommer, men är 
ej vanligt

Fragmenterade dolkar är vanligt på 
boplatser, även om flintdolkar inte är 
rikligt förekommande på boplatser.

Ofta är fragmenterade dolkar 
återanvända som eldslagningsflintor

Figur 4:12. Översikt över flintdolkarnas förekomst, omhuggningsfrekvens och 
fragmenteringsgrad i olika fyndkontexter; i gravfynd, offerfynd (depåfynd=depå med flera 
föremål, enkelfynd=depå med ett föremål, se Karsten 1994:31), lösfynd och boplatsfynd. Vid 
varje tillfälle då mer exakta siffror anges (%) så anges även inom parentes vilket område som 
dessa siffror avser (Katalog Appendix I; Karsten 1994; Weiler 1994; Larsson & Olsson 1997; 
Apel 2001b).



De senneolitiska lösfynden representerar förmodligen en mängd olika aktiviteter, 
och jag är övertygad om att endast ett fåtal av dessa utgör borttappade eller 
bortslängda föremål. Hänsyn måste därför tas till att begreppet lösfynd i sig är 
problematiskt, då en mängd olika aktiviteter kan ha lämnat efter sig materiella 
spår som av oss ges beteckningen lösfynd. En del av lösfynden kan istället 
härröra från sönderplöjda markgravar eller rituella deponeringar av olika slag.

Förekomstgrad Flintdolk, omhuggen/ej omhuggen, per fyndkontext
Vanlig

4
i
i

Mindre vanlig

i
i
i

Ovanlig

Lösfynd ej omhuggen flintdolk 
Lösfynd omhuggen flintdolk 

Grav ej omhuggen flintdolk (hällkista)
Grav ej omhuggen flintdolk (markgrav)

Grav omhuggen flintdolk (hällkista)
Grav omhuggen flintdolk (markgrav)

Depå ej omhuggen flintdolk (vatten/sten)
Depå omhuggen flintdolk (vatten)

Boplats ej omhuggen flintdolk (stolphål/rännor/grop) 
Boplats omhuggen flintdolk (rännor/grop)

Figur 4:13. Flintdolkar, omhuggna och ej omhuggna ordnade efter förekomstgrad i fallande 
skala per fyndkontext.

Omhuggna flintdolkar synes vara vanligast som lös fynd. Troligt är dock att 
antalet omhuggna flintdolkar inom grav-, boplats- och depåkontexten är större 
och andelen omhuggna dolkar inom lös fyndskontexten är mindre än vad som 
anges här m ot bakgrund av att lös fynden förmodligen döljer ett flertal andra 
aktiviteter.

Därefter synes omhuggna dolkar vara vanligast som gravfynd. Dock skall 
man ta hänsyn till att siffran 19 % är baserad på arkeologiskt undersökta 
hällkistor i Västergötland. Kanske kan man anta att det var vanligare att dolkarna 
var i omlopp en längre tid och därigenom att fler dolkar var omhuggna här än t. 
ex. i Skåne? Inga jämförbara siffror för förekomst av omhuggna flintdolkar finns 
för Skåne. Tar man dock hänsyn till att flertalet omhuggna och lös funna 
flintdolkar förmodligen utgör sönderplöjda markgravar blir andelen omhuggna 
flintdolkar i gravar betydligt större än den angivna siffran. I gravarna 
förekommer flintdolkar flitigast i hällkistor, således borde man även kunna dra 
slutsatsen att även omhuggna flintdolkar dominerar i hällkistor framför andra 
gravtyper. Vid en jämförelse mellan de olika gravformerna i sydvästra Skåne 
visade det sig att andelen flintdolkar var större i hällkistorna än i markgravama. 
Andelen hällkistor med flintdolkar uppgår till 54 % av det totala antalet, medan 
andelen markgravar med flintdolkar uppgår till 26 %. Hällkistor på gravfält



saknar förekomst av flintdolkar i undersökningen. Hänsyn bör tas till att 
markgravarna (65 st.) var betydligt fler än hällkistoma (13 st.) (Kreuzer & 
Petersson 2000:75ff; jfr även Strömberg 1984:66). En tolkning av gravfunna 
omhuggna flintdolkar som innebärande lägre rang, är inte trolig anser jag, även 
om tolkningen ofta förekommer (t. ex. Weiler 1994). Eva Weiler har gått igenom 
totalunders ökta hällkistor i Västergötland och sorterat dessa i olika 
kvalitetsgrupper beroende på kiststorlek och mängd flintdolkar.

Kvali
tets
grupp

Socken och 
fomlämnings- 

nummer

Antal
dolkar

Varav hela 
dolkar

Varav 
omhuggn 
a dolkar

Kistlängd i 
meter

Metall

I Fänneslunda 28 19 9 8
I Rångedala 36 20 19 1 p

I N. Säm 10 19 16 3 8,9 X

I Herrljunga 9 18 17 1 11 X

I Marbäck 18 16 
Totalt 
101 st.

5
76 st. vilket 

motsvarar 75%

11
25 st. 
vilket 

motsvarar 
25%

6

II Timmele 136 10 6 4 7
II Eling 5 7 5 2 5,6
II Rångedala 1 7 5 2 >3
II Medelplana 54 6 5 1 7,3
II Länghem 19 5 4 1 6,5
II Våmb 28 5 4 1 4,7
II Torbjörnstorp 31 5 1 4 2,9
II Torbjörns torp 16:3 5 4 1 >4
II Kinna 52 4 4 - >5,7 X

II Timmersdala 5 4
Totalt 58 

st.

3
41 st. vilket 

motsvarar 71%

1
17 st. 
vilket 

motsvarar 
29%

6,5

III Jällby 3 2 1 1 8
III H om  10 2 2 - 9,5
III N. Lundby 110 2 1 1 7
III Liared 24 1 1 - >3,1
III Vamhem 116 1 1 - 4
III Vamum 5 1

Totalt 9 st.
1

7 st. vilket 
motsvarar 78%

2 st. vilket 
motsvarar 

22%

7,5

Figur 4:14. Totalundersökta hällkistor i Västergötland som innehållit flintdolkar, indelade i tre 
olika kvalitetsgrupper (l-lII), samt med uppgift om omhuggna respektive hela dolkar och 
förekomst av metall i graven. Kvalitetsgrupper; stora hällkistor med 15-28 dolkar (I), hällkistor 
av varierande storlek med 4-10 dolkar (II), hällkistor av varierande storlek med 1-2 dolkar (III) 
(Weiler 1994:tabell 2, fig. 64).

Utifrån figur 4:14 och 4:15 kan man se att det finns en viss koppling, om än inte 
helt självklar, mellan kistlängd och antal hela flintdolkar. Detta mönster blir dock



mycket mindre tydligt om man tittar på hur andelen omhuggna flintdolkar 
grupperar sig i förhållande till minskande kistlängd, de omhuggna flintdolkama 
verkar inte minska successivt i förhållande till ökande kistlängd, som de ej 
omhuggna dolkarna. Inte heller verkar det finnas en koppling mellan antal hela 
flintdolkar och antal omhuggna flintdolkar.

Det synes finnas en negativ korrelation mellan omhuggna flintdolkar och 
metallföremål i hällkistor. Dock är sannolikt tre hällkistor för lite som underlag 
för en sådan slutsats. Gravar är dock det enda sammanhanget där flintdolkar och 
metallföremål förekommer tillsammans, annars deponeras metallföremål 
undantagslöst utanför gravkontexten och endast med andra metallföremål.

20

■ Kistlängd i m 

m Antal hela dolkar 

□ Antal omhuggna dolkar

15

10

Figur 4:15. Hällkistorna från figur 4:15. (utom Rångedala 36, då den saknar uppgift om 
kistlängd), jämförelse mellan kistlängd, antal hela flintdolkar och antal omhuggna flintdolkar.

Andelen rituellt deponerade och omhuggna dolkar motsvarar 9 % av det totala 
antalet rituellt deponerade dolkar i Skåne. Uppgifterna är hämtade från Per 
Karstens genomgång av Skånes rituella offerfynd (1994). Med rituellt deponerade 
fynd avser Karsten alla slutna fynd (depåfynd) och alla enstaka funna föremål 
(enkelfynd) från våtmark, vid stora stenar, eller enstaka fynd påträffade under 
speciella omständigheter (Karsten 1994:31). Jämförelsen mellan rituellt nedlagda 
omhuggna och ej omhuggna flintdolkar visar på en del intressanta aspekter 
(Figur 4:16). Av de totalt 232 flintdolkar vilka getts en tolkning som rituellt 
nedlagda, utgör 163 enkelfynd och 30 depåfynd, med sammanlagt 69 flintdolkar. 
Av dessa utgör de omhuggna flintdolkama 21 fynd med sammanlagt 21 dolkar. 
Av dessa 21 dolkar kan endast en dolk definieras som depåfynd enligt Karsten. 
Omhuggna dolkar förekommer i de fall då fyndomständigheterna är kända, 
endast i våtmark och de är nästan undantagslöst nedlagda ensamma.

De ej omhuggna dolkarna är huvudsakligen också våtmarks fynd, men 
förekommer även i åtta fall på fast mark; sex av dessa vid stora stenar. E n  
flintdolk har påträffats i ett stolphål till ett senneolitiskt långhus (Björhem & 
Säfvestad 1989:60). Ej omhuggna dolkar dominerar i kombinations depåer,



nedlagda tillsammans med andra föremål. Ej omhuggna flintdolkar förekommer 
med skafthålsyxa (1 gång), flintskära (7 gånger), bredeggad yxa (6 gånger), 
flintmejsel (3 gånger), spjutspetsar (2 gånger) och andra flintdolkar (3 gånger). 
Omhuggna flintdolkar förekommer en gång med ett annat föremål, en flintskära 
(Karsten 1994). Troligtvis skulle andelen rituellt nedlagda omhuggna dolkar vara 
betydligt större om man använde sig av en vidare definition av begreppet rituellt 
nedlagd, än den som Karsten tillämpat i sin undersökning.

Flintdolkar  
(om h u ggn a  och  
ej om h u ggn a)

O m huggna
flintdolkar

E nkelfynd, antal 163 20
D epåfynd, antal 30 (69) 1
Kontext; våtm ark % 96% 100%
Kontext; fast mark % 4 % 0%

Figur 4:16. Jämförelse mellan de depåfunna (omhuggna och ej omhuggna) dolkarnas 
uppdelning i fyndtyp och fyndkontext (Karsten 1994). Siffrorna uttryckta i absoluta antal och 
procent.

På boplatser är det överlag ont om flintdolkar, men de som finns är ofta 
omhuggna och fragmenterade, och inte sällan omgjorda till andra föremål, t. ex. 
elds lagnings flin tor. Närvaron av föremål i gravar och depåer har problema tis erats 
gång på gång inom forskningen. Därem ot är det inte lika självklart att 
problematisera frånvaron av föremål på boplatser (Whittle 1995:255).

H ur skall då de lösfunna flintdolkama tolkas? Säkert skall en del, som jag 
tidigare påpekat, uppfattas som sönderplöjda markgravar, särskilt i vissa 
landskap, t. ex. Skåne. Jag kommer att argumentera för att de omhuggna 
flintdolkama oavsett fyndkontext skall förstås som rester av olika rituella 
aktiviteter i landskapet. Innan jag diskuterar närmare vilka aktiviteter det kan röra 
sig om, vill jag försöka skapa ett tätare nät av sammanhang och samband kring 
flintdolkamas förekomst.

Typfördelning
Jag har tidigare konstaterat att de omhuggna flintdolkama, beroende på hur 
graden av omhuggning bedöms, sannolikt motsvarar en övervägande andel. Den 
kronologiska skiktningen av flintdolkama i olika flintdolks typer är i många fall är 
tveksam, vilket jag tidigare också konstaterat. En mer djupgående kronologisk 
analys baserad på hur flintdolkama fördelar sig i olika flintdolks typer, lämnar jag 
dock därhän. Jag vill endast undersöka om skillnader föreligger mellan hur



flintdolkarna fördelar sig över de olika flintdolkstyperna i ett och samma område, 
men mellan olika fyndkontexter och hur detta kan förstås.

Figur 4:17 visar den procentuella andelen flintdolkar per dolktyp för alla 
fyndkontexter i Danmark, Sverige och Skåne, samt för depåfynden i Skåne (även 
enkel- och depåfynden), lös fynden i Skåne från två olika sammanhang, liksom 
hela och omhuggna flintdolkar. Noteras bör att siffrorna i figur 4:17 endast visar 
den procentuella fördelningen av flintdolkar inom varje fyndsammanhang och att 
man därför inte har möjlighet att ta hänsyn till den totala mängden flintdolkar då 
man jämför mellan olika grupper. Trots detta bör vissa översiktliga jämförelser 
kunna göras.
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IV 7 7 6 8 6 11 7 6 7 4
V 11 14 15 12 12 11 13 16 10 14
VI 16 15 6 18 20 14 26 31 19 18
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Figur 4:17. Jämförelse mellan flintdolkarnas generella typfördelning i olika fyndkontexter 
baserat på olika undersökningar (alla siffror uttryckta i %). I Lomborgs (1973), Apels 
(2001b:table 9:2) och Bondessons (1980:30) sammanställningar ingår fynd från alla fynd
kontexter. I Karstens (enkel+depåfynd) (1994:84) sammanställning ingår fynd från offerfynd. I 
Stenskölds (min egen sammanställning över lösfunna flintdolkar från SHM, följt av dessas 
uppdelning i ej omhuggna respektive omhuggna dolkar, se Appendix I) och i Ystadprojektets 
(L. Larsson 1992:140, table 1) sammanställning ingår lösfynd. Kolumner med kursiv text anger 
att dessa utgör en vidare indelning av den föregående kolumnen (Karsten och Stensköld).

Generellt sett uppvisar fördelningen av flintdolkarna (svenska) från i stort sett 
alla fyndkontexter i figuren, en topp för flintdolks typ III. Nedgången av 
mängden dolkar under typ IV, under SN II, kan förmodligen hänföras till en 
allmän nedgång i tillverkningen av flintdolkar. Dock finns vissa områden som 
uppvisar en uppgång i produktionen av just typ FV-dolkar (Apel 2001b:293).

Den största skillnaden bland offerfynden, mellan enkelfynden och depåfynd, 
är den sparsamma förekomsten av typ II- och typ IV-dolkar bland enkelfynden 
jämfört med depåfynden. Jäm för man de rituellt deponerade dolkama med



dolkar från alla fyndkontexter i Skåne (Bondesson) är fördelningen likartad för 
typ II — V. Typ I-dolkar synes ha en låg andel i offerfynden. Motsatsen råder för 
typ VI, vilken har en hög representation i offerfynden jämfört med den totala 
fördelningen. Fördelningen av flintdolkar per typ bland de lösfunna dolkama 
(Stensköld och Ystadprojektet) från Skåne motsvarar dock i högre utsträckning 
fördelningen bland offerfynden, liksom fördelningen per typ i hela Sverige för 
alla fyndkontexter (Apel).

Intressant är Bondessons avvikelse gentemot övriga, där andelen flintdolkar 
för typ I är större, medan andelen flintdolkar för typ VI är mindre. Hos min egen 
sammanställning av lös funna flintdolkar råder precis m otsatt förhållande, det vill 
säga, andelen flintdolkar är mindre för typ I och större för typ VI än hos övriga. 
D en stora andelen typ Vl-dolkar beror dock även till viss del på svårigheter med 
typbestämningen av just denna typ (se Appendix I för källkritik av 
typbestämningen av flintdolkar), men dessa svårigheter förklarar inte de stora 
skillnaderna helt och hållet.

Fördelningen bland de omhuggna dolkama motsvarar i hög utsträckning den 
allmänna trenden med vissa undantag, typ I har mindre, och typ II har större 
andel än genomsnittet. Samma fördelning mellan typ I och typ II bland de 
omhuggna dolkarna, finner vi bland depåfynden. Typ II och III synes också 
betydligt mer accentuerade i typ fördelningen bland de omhuggna dolkama än 
den generella fördelningstendensen. Intressant är också att fördelningen mellan 
dolktypema för de offerfunna flintdolkama uppvisar stora likheter med de 
omhuggna flintdolkamas fördelning.

100/

□  Ej omhuggna flintdolkar
□  Omhuggna flintdolkar

Flintdolkstyp

Figur 4:18. Fördelningen av omhuggna respektive ej omhuggna lösfunna flintdolkar per 
flintdolkstyp i procent. Modifierad utifrån figur 4:10.

Figur 4:18 visar fördelningen av hela och omhuggna flintdolkar per flintdolkstyp 
i procent. Man kan se att de omhuggna flintdolkama klättrar uppåt i mängd, från 
typ I m ot typ II, för att sedan nå sin topp vid flintdolkstyp III. De omhuggna 
flintdolkama minskar långsamt i mängd vid flintdolkstyp V och VI. Statistiskt



kan man se att typ II- och typ Ill-dolkar är mer sannolika att vara omhuggna än 
ej omhuggna. Vid flintdolks typ II, liksom vid typ IV, är dock fördelning närmast 
50-50. Vid flintdolks typ I, V och VI är mängden omhuggna flintdolkar mycket 
mindre än de ej omhuggna flintdolkarna, ca 30% av det totala antalet flintdolkar. 
Hänsyn bör dock tas till att fördelningen av antalet flintdolkar per ffintdolkstyp 
är långtifrån jämn, vilket åskådliggörs av figur 4:19. Särskilt gäller detta 
flintdolks typ IV, men även typ I och V.

□ Ej omhuggna flintdolkar 
ü Omhuggna flintdolkar

120 -f 
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40 

20  
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II III IV V VI 

Flintdolkstyp

Figur 4:19. Fördelningen av omhuggna respektive
flintdolkstyp i absoluta tal. Modifierad utifrån figur 4

Jag har även velat få fram ett omhuggningsindex för varje dolk och varje 
flintdolkstyp genom att mäta graden av omhuggning (se Appendix I).

Procent %

□ Omhuggningsindex

Flintdolkstyp

Figur 4:20. De olika flintdolkstypernas genomsnittliga
dolkens totala längd (baserad på Appendix I).

Omhuggningsindex utgörs helt enkelt av dolkbladets procentuella andel av 
totallängden, ju lägre siffra, desto kortare blad i relation till totallängden. En dolk 
med ett lågt omhuggningsindex är med andra ord en kraftigt omhuggen flintdolk.



Att mäta bladets längd i förhållande till handtagets bör möjliggöra åtminstone en 
grov uppskattning av hur kraftigt omhugget bladet är. Tilläggas bör att 
mätningen inte tar någon hänsyn till den teknik med vilken dolken är framställd. 
D e värden som anges i figur 4:20 utgör ett medelvärde för varje flintdolks typ, 
hänsyn bör då tas till att mängden flintdolkar varierar beroende på typ (Figur 
4:19). Man kan då se att omhuggningsindexet för flintdolkstyp I och II är ganska 
högt, för att sedan drastiskt sjunka och vara som lägst för flintdolks typ III. Sedan 
sker en successiv ökning vid flintdolks typ IV och V. Vid flintdolks typ VI 
minskar så omhuggningsindex igen något. D etta kan tolkas så att typ III-dolkar 
synes vara mycket mer omhuggna, eller snarare, verkar huggas om många fler 
gånger innan de tas ur cirkulation, än typ I- och typ II-dolkar. Vid flintdolkstyp 
IV och V minskar sedan långsamt tendensen att varje flintdolk huggs om flera 
gånger innan de deponeras.

Hela och omhuggna flintdolkar -  sammanfattning och riktlinjer 
för en tolkning

Sammanfattningsvis kan man således konstatera att omhuggning av flintdolkar är 
mycket vanligare än man får intryck av då man närmar sig materialet via 
litteraturen. Utifrån genomgången ovan kan ett förslag formuleras till det 
regelverk som synes ha styrt deponeringen av både hela och omhuggna 
flintdolkar under senneolitikum:

* Flintdolkar, både hela och omhuggna dolkar, deponeras företrädesvis så att 
de påträffas som lös fynd, därefter som gravfynd, och slutligen som offerfynd. 
Omhuggna flintdolkar har en ännu starkare koppling till lös fynds kontexten, 
än de hela dolkama.

* I jämförelse med hela dolkar är omhuggna flintdolkar ovanliga som gravfynd, 
och mycket ovanliga som offernedläggelser.

* Omhuggna flintdolkar som genom sin fyndomständighet tolkats som 
offerfynd, synes företrädesvis deponeras för sig själva, eller kanske med en 
flintskära, och helst med anknytning till vatten.

* Hela flintdolkar som genom sin fyndomständighet tolkats som offerfynd, 
verkar ha placerats med andra föremål, gärna flintskäror, i vatten eller på fast 
mark, i så fall vanligtvis med anknytning till en stor sten.

* Metallföremål förefaller inte deponeras tillsammans med flintdolkar, 
överhuvudtaget kombineras inte föremål av andra material (annat än 
undantagsvis) med metall annat än i gravar.



* I gravar placerar man helst hela och ej omhuggna flintdolkar av god kvalitet.

* Ju längre hällkista, desto större antal hela och ej omhuggna dolkar tenderar 
det att finnas. Motsvarande gäller ej för de gravfunna omhuggna 
flintdolkarna, som varken ökar eller minskar i relation till kistlängdens 
variation.

* Om flintdolkar skall placeras i en grav sker det företrädesvis Ì en hällkista, 
flintdolkar i markgravar är mindre vanligt och ännu ovanligare är flintdolkar i 
gravar på gravfält.

* Områden som utgör produktionsområden, eller ligger i närheten av dessa, 
uppvisar en högre andel hela dolkar.

Man skulle kunna tolka dessa m önster som att flintdolkar vilka inte huggits om, 
graderas enligt en skala där storlek och god kvalitet på flintan och på den teknik 
som dolken tillverkats med, är eftertraktansvärt, då sådana dolkar ökar i antal i 
relation till hällkistornas storlek. D etta förutsätter att man uppfattar en stor/lång 
hällkista som innebärande högre status. På samma sätt finns det en större andel 
sådana dolkar i eller i närheten av produktionsområdena, platser som möjligen 
utgör samlingspunkter för något slags kontaktnät genom vilket människor knöts 
till varandra genom föremål.

Omhuggna flintdolkar verkar däremot inte följa detta mönster. D å de 
förekommer i hällkistor påverkas deras antal och närvaro inte av kistlängden. 
Detta skulle man möjligen i detta skede kunna tolka som att omhuggna 
flintdolkar har en betydelse som inte är direkt avhängig deras storlek eller kvalitet 
på flinta eller teknik. Omhuggna flintdolkar är också mycket mindre vanliga som 
offerfynd än hela dolkar, och om de deponeras som offer, är det nästan alltid i 
vatten, utan koppling till andra typer av föremål. De är också mindre vanliga i 
gravsammanhang, än de hela dolkama. Flintdolkar överlag, framförallt hela 
dolkar, synes också ha en koppling till flintskäror. Noteras bör kanske, att skäror 
inte uppvisar motsvarande mönster.

Metallens nästan totala frånvaro (bortsett från tre STY gravar från MN och 
ett par SN gravar) i sammanhang m ed föremål av annat material är intressant. 
Den enda gången metallföremål kombineras med föremål av ett annat material 
utanför gravkontexten, är en flintdolk av typ III och en kantyxa av metall som 
deponeras i stolphål i en och samma långhuskonstruktion. D et finns fler 
intressanta kopplingar mellan flintdolkar och metall än denna, något som jag 
återkommer till i kapitel 7.

När det gäller graden av omhuggning, kan man konstatera att typ Ill-dolkar 
är mest omhuggna/huggs om flest gånger av alla flintdolkstyper, vilket kan tolkas 
som att omhuggningen av flintdolkar var vanligast under slutet av SN I. Dolkar 
av typ III uppvisar oavsett fyndkontext en förhållandevis hög andel dolkar i



jämförelse med andra dolktyper. Detta bör i sin förlängning betyda att de 
aktiviteter som kräver omhuggning synes ha varit som mest omfattande under 
slutet av SN I, fler flintdolkar är omhuggna då än tidigare, och de omhuggna 
dolkarna huggs också om betydligt mer än både tidigare och senare.

Skillnad i deponeringssammanhang mellan de omhuggna och hela dolkarna 
styrker tanken att omhuggna flintdolkar sannolikt företräder ett annat 
betydelsesammanhang än de hela dolkarna. Jag föreslår att den omhuggna 
dolkens aktiva funktion har varit att användas i rituella praktiker av olika slag i 
det senneolitiska samhället, en tolkning jag kommer att argumentera för i 
följande kapitel.





Kapitel 5

Dödsritualer under senneolitikum
Jag vill driva tesen att flintdolken använts vid olika slags kroppsliga ingrepp under 
senneolitikum, med syftet att genom rituella praktiker markera olika slags 
övergångar i människors liv. Huvuddelen av dessa ritualer kan beskrivas med 
samlingsnamnet övergångsritualer, ritualer vilka centreras kring de stora 
förändringarna i en människas liv: t. ex. födelse, pubertet, äktenskap, barna
födande och död. Vidare menar jag att det i huvudsak är omhuggna flintdolkar 
som använts i dessa sammanhang. D et har redan visat sig att omhuggna 
flintdolkar med största sannolikhet kan kopplas till en annan betydelsesfär i 
samhället, än vad fallet är med de hela dolkama, då olika regler styr deras 
deponering.

D å de omhuggna dolkama tolkas som redskap i en kropps förändrande 
praktik, får också omhuggningen sin förklaring. Omhuggningens huvudsakliga 
syfte är därmed ej att skapa ett nytt funktionellt redskap, då eggen på dolken blivit 
slö, eller då det ömtåliga bladet på dolken brutits sönder, utan omhuggningen 
hänger samman med att dolken skall användas i en ritual. Dolken aktiveras då 
genom en ceremoniell omhuggning, då dolkbladet görs nytt. Detta skulle kunna 
jämföras med den diskussion som Katherine Hauptman Wahlgren för kring 
återaktivering av hällristningarna genom att de knackas på nytt, de kan så att säga 
tändas och släckas vid behov (Hauptman Wahlgren 2002:184ff).

I det senneolitiska samhället finns det vissa belägg för att handhavandet av 
den döde genomgår flera, från varandra separerade faser. Jag kommer här att 
diskutera kring det senneolitiska gravskicket och den roll flintdolken kan ha spelat 
i de rituella praktiker vilka fokuserat kring den döde och handhavandet av denne. 
D et involverar förmodligen en rad olika aktiviteter, som att låta kroppen 
förruttna helt eller delvis, varefter man delar upp och/eller positionerar kroppen 
på olika ställen. I samband med dessa ritualer har man förmodligen ägnat sig åt 
rituella måltider och annan rituellt strukturerad samvaro. Resterna av alla dessa 
handlingar deponeras efter ett strikt regelsystem, ofta i eller i närheten av graven. 
D å man i flertalet gravar endast hittar symboliska delar av djurkropparna, är det 
troligt att dessa, eventuellt efter en rituell tillagning eller bränning, sparades för 
senare användning i liknande sammanhang (jfr Jaanusson & Silvén 1962:26; 
Holm  et al 1997:229; Strassburg 2000:404; Gill 2003:206ff; Sjögren 2003:106), 
eller åts upp. En rad olika anläggningar kan kopplas samman med dessa 
dödsritualer: senneolitiska gravar av olika slag, dödshus, skeletteringsplatser och 
flera andra, till dessa associerade lämningar. Omhuggna flintdolkar, eld, den röda 
färgen, offergropar och särskild behandling av vissa utvalda kroppsdelar kommer 
att visa sig vara kraftfulla uttrycksmedel i denna rituella praktik.



I kapitel 6 återkommer jag till en generell diskussion kring flintdolkens roll i olika 
kropps förändrande rituella praktiker under senneolitikum.

Ritualbegreppet
Ritualbegreppet är behäftat med en mängd varierande definitioner. Gemensamt 
för många, framförallt traditionella tolkningar av ritualbegreppet, är att de 
framställer ritualen som något som finns i en begränsad och framförallt avgränsad 
sfär i samhället, en sfär som ligger utanför den vardagliga praktiken; ritualen utgör 
så att säga en time-out från denna (Tumer 1964). Alltför ofta benämns allt som 
inte synes logiskt ur en ekonomisk synvinkel som rituellt. Lika vanligt är att just 
det logiskt självklara och rationella sällan eller aldrig uppfattas som styrt och 
omgärdat av rituella praktiker (jfr Whittle 1995:257; jfr Thomas 1991:68).

Rituella praktiker har i forskningen vanligtvis uppfattats som konserverande 
krafter i samhället, uttryckande auktoritetens dominans (Bloch 1974). E n variant 
på detta är att ritualen utgör en säkerhetsventil i samhället, som omvandlar 
konflikt till konsensus (Tumer 1964). Även Giddens skiljer mellan rituell praktik 
och den vardagliga praktiken; rutinmässigt utförda vanor vilka utförs utan större 
motiv eller medvetenhet (Giddens 1984). Denna uppdelning är olycklig och jag 
delar inte heller Giddens ställningstagande här. Jag motsätter mig överhuvudtaget 
en uppdelning av mänskliga samhällen i beståndsdelar, i tes och antites, som 
exempelvis sakral/profan. D et är en chimär dikotomi som jag inte vill använda 
mig av. Forskning som behandlar så kallade offerfynd/votivfynd ägnar ofta stor 
energi åt att särskilja just de vardagliga och icke-rituella lämningarna från de 
sakrala. Detta sker genom att fynden förväntas uppfylla vissa i förväg uppställda 
kriterier som ofta rör depositionskontexten för att få kallas offerfynd (Malmer 
1962; Levy 1982; Stjernquist 1989; Karsten 1994). Problemet med ett sådant 
kategoriserande är att så många typer av fynd faller utanför kategorins ramar, att 
själva kategorin blir urholkad och töm d på mening (jfr Edmonds 1999:159). Som 
exempel kan man nämna alla de lösfynd som nästan undantagslöst lämnas därhän 
i forskningen. På grund av sin avsaknad av en dokumenterad fyndkontext och att 
man kan anta att huvuddelen av dem återfunnits på fast mark utan andra 
associerade fynd, kvalar de inte på något sätt in i offerfynds kategorin. 
Boplatsknutna fynd renderas inte heller särskilt ofta en offerfynds etikett. I de 
senaste do årens forskning har det dock blivit mer vanligt med rituella tolkningar 
av företeelser, vilka annars getts en praktisk/ekonomisk tolkning. Idag då rituella 
tolkningar blivit vanliga, är problemet snarare att det inte längre räcker att 
konstatera att lämningar som tidigare tolkats som exempelvis ekonomiska till sin 
karaktär, nu skall förstås som rituella. A tt säga att en lämning skall förstås som 
rituell, är inte en tillräcklig tolkning (jfr Hauptman Wahlgren 2002:15).

Istället för att särskilja mellan vardagliga och rituella praktiker, vill jag fokusera 
kring den rituella praktikens olika strukturella nivåer. Utgångspunkten är att alla 
handlingar i varierande utsträckning utgår från en rituell praktik, att såväl



vardagliga göromål som handlingar vilka tidigare ofta tolkats som ekonomiska/ 
praktiska, styrs av ett i grunden ritualiserai tänkande (jfr Barrett 1994:1341).

D en rituella praktiken är ofta stiliserad, kringgärdad av regler, samt repetativ 
till sin karaktär. Människorna lever sin uppfattning om verkligheten genom den 
rituella praktiken. Begreppet passagerit eller övergångsrit har vanligtvis använts till 
att beskriva hur individer går från en social status till en annan (van Gennep 
1960). D e flesta rituella praktiker kan definieras som övergångsriter och sker vid 
de stora förändringarna i livet, som till exempel födelse, pubertet, äktenskap, 
barnafödande och död. Naturligtvis är det möjligt att man under senneolitikum 
uppfattade helt eller delvis andra förändringar i livet som betydelsefulla 
utgångspunkter för övergångsriter.

D et är vanligt att övergångsriten följer ungefär samma mönster. D en beskriver 
en transformationsprocess i tre steg, en vandring från en klart avgränsad och 
definierad verklighet, via en liminal fas, varpå man träder in i en välavgränsad och 
definierad verklighet igen. Den liminala fasen benämns ibland för tröskel/ 
gränsfas, vilket är lite olyckligt med tanke på att en tröskel eller gräns endast är en 
linje mellan två ytor, inte en yta i sig själv. Den liminala fasen kan beskrivas som 
ett ingenmansland och är strukturellt osynlig. Den uppfattas därför ofta som 
farlig, kringgärdad av speciella regler och olika tabuföreställningar, som t. ex. att 
individen måste tiga. Den nyligen initierade uppfattas även ofta som farlig och 
fylld av kraft. I den liminala fasen kan tidigare skillnader osynliggöras. Ofta är 
övergångsriterna dramatiska och en person kan anses som död, för att sedan 
komma tillbaka som en helt annan person (van Gennep 1960:146ff; Turner 1995; 
Douglas 2004:1371).

Dödshus från neoliti ku m
Döds- eller kulthus är ett fenomen som blir mycket påtagligt under bronsåldern 
(Victor 2002), men de har förmodligen sina rötter tillbaka i det tidigneolitiska 
samhället (Knutsson 1995), även om en del menar att de uppstår först under MN 
(Fabricius & Becker 1996). Etnografiskt kan fenomenet knytas till förfäders- 
dyrkande, halvbofasta och bofasta samhällen (Knutsson 1995:191). Det har 
föreslagits att ritualen skulle bestå av fyra steg: konstruktion, deponering, 
förstörelse och försegling. Den döde kan ha förvarats i dödshuset i väntan på den 
slutgiltiga begravningen. Vid denna andra begravning förstördes och förseglades 
den första graven, det vill säga dödshuset (Jensen 2001:397ff).

D et tidigaste sambandet mellan husliknande konstruktioner och gravar i 
Skandinavien kommer från tidigneolitikum i Danmark (Sunnemark 1994; 
Fabricius & Becker 1996; Victor 2002:74), i form av långhögama som skapas med 
bandkeramiska långhus som förebild. Långhögama, de dödas hus, avgränsades 
ofta rumsligt med plank eller stenar, och keramik offrades utanför inhägnaden. 
Långhögar kan också placeras på äldre boplatser (Hodder 1990:183ff; Bradley 
1996:248ff; Carlsson 1998:38). Även från MN förekommer starka kopplingar



mellan gravar och hus, där megalitgravar har tolkats som husliknande (Bradley 
1996). Nämnas kan också de så kallade sarupanläggningama, rituella befästa 
boplatser. I Danmark uppträder så kallade stendyngegravar, de formar ibland 
kilometerlånga linjegravfält, även om det är oklart om det finns individuella gravar 
i dessa konstruktioner. Istället utgör dödshuset själva gravenheten (Carlsson 
1998:63). Husen bör förstås som uttryck för en rituell aktivitet i samband med en 
döds- eller förfäderskult (Victor 2002:73ff).

Den tid den döde tillbringar i dödshuset skulle i så fall utgöra den liminala 
fasen. Helena Victor har diskuterat kring vilka olika steg som kan ha företagits vid 
hanterandet av den döda då man tillämpar flerstegsbegravningar, till exempel 
under bronsålder eller neolitikum. D et är troligt att en sådan stor händelse 
kringgärdades av strikta regler. K roppen skulle genomgå en förruttnelseprocess 
under en begränsad tid. Därefter genomgick kroppen en skelettering, vars syfte 
varit att frilägga skelettet i så hög utsträckning som möjligt. Förmodligen ingick 
även i ritualen att man tog hand om de mjukdelar som frigjorts vid själva 
skeletteringen, kanske genom att deponera dessa enligt ett strikt regelsystem, i 
närheten av dödshuset och/eller graven. Därefter kunde kroppen återföras till 
den socialt definierade ordningen igen och slutligen begravas i en permanent grav. 
Dödshuset kan sedan efter avslutad ritual eventuellt ha förseglats (2002:75; jfr van 
Gennep 1960:146ff).

Dödshus från TN  och MN har påträffats även i Sverige. I Hubbo socken, 
Västmanland har man grävt ut en tidigneolitisk trattbägarboplats, Fågelbacken. 
E tt hus skilde sig från de andra, då det låg i utkanten av området. Formen var 
rektangulär med stenpackning och stolphål, en tydlig mörkfärgning visade på 
förhöjda fosfathalter. I konstruktionen hittades stora mängder keramik, men inga 
ben. På själva boplatsytan påträffades dock ett flertal gropar med brända 
människoben (Å. M. Larsson 1997:12ff). I Gläntan i Turinge socken, 
Södermanland påträffades ett dödshus från sen STY. De 14C-dateringar som 
utförts ger en ungefärlig datering till 2500-2300 f. Kr. Huset bestod sannolikt av 
fyra hörnstolpar och en eller två mittstolpar, som höll upp ett tak. Väggarna 
befann sig innanför hörnstolparna och bestod av nergrävda brädor. Mellan 
stolparna fanns en några decimeter djup och bred ränna som grävts ut och fyllts 
igen med grusigare sand. I rännan fanns en rad brandgropar av varierande storlek 
fyllda med brända ben, keramik, yxor, småföremål, sot och kol. I dödshuset fanns 
brända ben från uppskattningsvis 25 döda, både vuxna och barn men med en hög 
andel barn. Blandat med de brända benen fanns rikligt med keramik samt även 
djurben. Nästan alla ben har brutits ner till mindre delar före deponering, och en 
anmärkningsvärd stor del av benen är skallben. I huset hittas även ett par 
stolphål. Inne i huset uppmättes höga fosfathalter, vilket kan tolkas som att 
kroppar har legat inne i huset för att förruttna. Kropparna har sedan bränts 
utanför huset, för att sedan deponeras i gropar utanför dödshuset. D et verkar 
också som om dödshuset vid övergivandet medvetet raserats, då åtminstone



några av stolparna har dragits upp ur marken. I den övre delen av groparna 
belägna runt husets höm , påträffades också fyra yxor. Dessa har tolkats som 
deponerade i anslutning till dödshuset övergivande. I anslutning till huset 
påträffades även en anläggning som tolkats som en offerplats (Lindström 1995, 
2000, muntlig uppgift) (Figur 5:1). ^

Figur 5:1. Plan över 
dödshuset från 
Gläntan, Turinge 
socken,
Södermanland. 
Brandgroparna är 
markerade som 
numrerade grå 
ytor och de 
svarta ytorna 
betecknar sten 
(Lindström 1995:fig. 7).

Liknande drag som dödshuset från Södermanland har ett från Bollbacken i 
Tortuna socken i Västmanland (Ar tur ss on 1996) och ett från Prästgårdskulle i 
Veddinge socken i Halland (Å. M. Larsson 1995:22f och där anförd litteratur; 
Malmer 2002:142). Vid Prästgårdskulle återfinns samma struktur som vid 
Gläntan, en ca 4 X 3 m stor anläggning, avgränsad med en ram, samt en ränna 
med fynd av brända ben, eldskadad flinta, lerklining och skärvor av stridsyxe- 
keramik. En datering av keramiken ger slutet av MNB.

Dödshuset från Bollbacken härrör från slutet av den gropkeramiska kulturen. 
En av de anläggningar man påträffade består av en rektangulär ränna, några 
decimeter djup och nergrävd i steril jord. Konstruktionen är 3,8 x 1,8-2,6 m  stor, 
möjligen trapetsoidformad. I fyllningen till rännan hittades sot, keramik, brända 
djur- och människoben. Innanför rännan fanns ett kompakt lager av lerblandad 
sand med inslag av sot, även här fanns brända och svedda djur- och 
människoben. En stor grop och ett stenskott stolphål fanns inne i huset, där 
brända människoben påträffades. N orr och öster om huset påträffas totalt tio 
stolphål som bildar en halvcirkel vilken avskärmar dödshuset från resten av 
boplatsen. En meter väster om huset ligger en stor kokgrop innehållande 
skärvsten, gropkeramik, flinta, slagen kvarts, samt brända djur- och människoben. 
Intill denna grop ligger en liten brandgrav med rikligt av brända människoben
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och brända ben av bland annat hund och säl. I närheten av dödshuset påträffas 
rester av brända människoben och djurben samt gropar och stolphål innehållande 
brända människoben, keramik, flinta, slagen kvarts och bränd lera. Dateringarna 
på anläggningarna spänner mellan ca 2870-2146 f. Kr. (Artursson 1996:61ff) 
(Figur 5:2).

Sm

Figur 5:2. Dödshuset 
från Bollbacken, 
Tortuna socken, 
Västmanland 
(delvis modifierad efter 
Artursson 1996:fig. 
256).

Ytterligare dödshus från stridsyxekulturen antyds genom närvaron av stolphål vid 
stridsyxegravar, som vid grav 53 på Bedingegravfältet, Skåne, där man påträffat 
ett stolphål vid kistans sydvästkant och ett i norra hörnet. Vid grav 88A, Ullstorp 
sn, Skåne, fanns sex stolphål, vilka tolkats som rester av ett dödshus, ca 2,6 meter 
långt, i vilka gravoffer förrättats (Malmer 1975:38, 2002:142; L. Larsson 1988).

Som vi sett är traditionen med dödshus dokumenterad under både TN och 
MN. En del dödshus har också sena dateringar som går in i SN, som vid Gläntan 
och Bollbacken. Dödshus traditionen under SN är dock något mindre 
dokumenterad och uppmärksammad (jfr Holm  et al. 1997:229; Gill 2003:206ff). 
Förmodligen hänger detta samman med den allmänt diffusa karaktären hos 
många senneolitiska lämningar. Dödshus traditionen växer sig sedan starkare 
under loppet av äldre bronsålder, ca 80 kulthus kan dateras till bronsåldern Í 
Sverige (Victor 2002).

Det senneolitiska gravskicket
Diskussionen kring dödsritualen under senneolitikum utgår i hög utsträckning 
från det senneolitiska gravskickets utseende och variation, varför jag här 
presenterar en genomgång av detta.

Gravformema är betydligt mer varierade under senneolitikum än tidigare, med 
kraftiga regionala skillnader (Lomborg 1973:96; Kaelas 1962:339; Strömberg 
1984; Lamberts en 1993:10ff; Holm et al. 1997:215). Megalitgravama, från dös ar 
via gånggrifter till hällkistor, uttrycker ett otvetydigt samband, särskilt avseende 
gravrummets rektangulära/fyrkantiga form i gånggrifter och hällkistor 
(Forssander 1936:114f). Dock föreligger det ett glapp på ca 500 år mellan 
byggandet av gånggrifter och hällkistor, under denna period återanvänds gång-



griftema för begravning (Burenhult 1999:385). Senneolitiska häUkistor (Figur 5:3) 
överlagras ofta av lämningar från både brons- och järnålder, varför antalet 
hällkistor sannolikt var större än vad som idag är känt (Andersson 2001). Under 
senneolitikum ändras generellt sett den dödes placering i graven från den tidigare 
hockerställningen i stridsyxegravama, till utsträckt ryggläge (Kreuzer & Petersson 
2000:82).
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Figur 5:3. Utbredningen i södra Sverige av hällkistor (Johansson 1961:8).

Hällkistorna har en lång användningstid, ofta in i äldre bronsålder. D e är en- eller 
flerrummiga av olika storlek, med ett ofta jordblandat innehåll bestående av 
gravgåvor och skelettrester (Kaelas 1962:34; Weiler 1994:65f; Heiman 
2004:141 ff). D et är inte ovanligt att hällkistor har förrum och på olika sätt 
markerade ingångar, liksom att golvytan på olika sätt har markerats (stampad lera, 
deponering av föremål på golvytan, stengolv (Ekman 2000; Heiman 2004:144f). 
Även om äldre skelettdelar rörts om betydligt vid nybegravning, har ofta kraniet 
getts en bestämd placering, de kan vara friliggande eller nedgrävda i marken 
(Nielsen 1981:152).



Flertalet hällkistor har sannolikt en gång haft en mer eller mindre komplicerad 
omgivande jordhög/stensättning av varierande storlek, något som vid äldre 
arkeologiska unders ökningar ej regelmässigt noterats, då man varit mer inriktad 
på hällkistans inre konstruktionsdetaljer. D et är inte heller uteslutet att andra 
konstruktionsdetaljer i och runt hällkistans jordhög existerat, t. ex. diken, 
kantkedjor, stolphägn o. dyl. (Ekman 2000:87). D et finns formmässiga kopplingar 
till stridsyxegravarnas ovala, rännformiga stenkonstruktioner (Lomborg 1973:112; 
Schiellerup & Sørensen Ì988:6ff; Lamberts en 1993:10ff; Carlsson 2001:14f). 
Troligt är att hällkistans slutgiltiga utseende utgör det sista steget i en längre 
process, uppkommen genom olika typer av aktiveter, liksom fallet är med de 
andra megalitgravama (L. Larsson 1998). Hällkistornas fynd motsvarar sällan 
antalet gravlagda, de vanligaste gravfynden utgörs av flintdolkar, pilspetsar, nålar, 
skifferhängen och till viss del även keramikkärl. Hällkis toma har färre fynd än 
andra senneolitiska gravtyper räknat per gravlagd individ. Hällkistor förekommer 
även i områden som tidigare ej ingått i utbredningen av megalitgravar: i delar av 
Västergödand, området runt Vänem  och det inre av Dalsland. D et stora 
centralområdet för hällkis toma utgörs dock av Småland, särskilt området Värend 
och Finnveden (Hyenstrand 1989:12; Ryberg 1990, 1991). I Sydsverige 
förekommer förhållandevis omfattande formvariationer inom gravskicket. 
Hällkistorna har en utbredning längs kusten med en tyngdpunkt i sydöstra Skåne 
(Kjellmark 1932:2ff; Johansson 1961; Strömberg 1982, 1984; Hyenstrand 
1984:49). I Västsverige råder en stor variation i hällkistmaterialet och de 
förekommer i vitt skilda landskapstyper (Hyenstrand 1984:54). I Östergötland 
och Närke är också antalet hällkistor stort, och koncentrerat till dåtida inland 
(Kaelas 1962:33f; Apel 1991; Karlsson 1993; Ekman 2000). I Mälardalen är 
antalet hällkistor mindre och de ligger närmare den dåtida kusten i det som då var 
en innerskärgårdsmiljö (Holm et al. 1997:226; Gill 2003:205).

Den nordligast belägna idag kända hällkis tan är den vid Lagmansören i Indal 
socken, Medelpad. I kistan påträffades rester av två skelett, en kvinna ca 30 år och 
ett barn på 7-8 år. D et enda fyndet utgjordes av en flintskärva (Baudou 1977:45ff; 
Holmberg Jansson 2002:3f). Rent generellt sett kan man konstatera att fler män 
än kvinnor begravs i hällkistor och att hällkistor med många individer generellt 
sett innehåller fler ungdomar och bam  (Holmberg Jansson 2002:12).

Föm tom  hällkistor och kistor m ed varierande jordtäcke/ j ordhög finns även 
andra gravtyper i Sydsverige; senneolitiska begravningar i megalitgravar (dösar 
och gånggrifter), samt olika typer av markgravar, det vill säga begravningar under 
flat mark med eller utan olika typer av inre timmerkonstruktion. D et förekommer 
också att den översta begravningen i danska stridsyxehögar kan ges en 
senneolitisk datering (Strömberg 1971:372f, 1984:50ff, 1993:44ff; Lomborg 
1973:97-129; Nielsen 1981:152; Ebbesen 1993:104ff; Hansen 1994). Likaså 
förekommer det att hällkistor eller andra senneolitiska gravar inkorporeras i 
br on s ålder sgravar, varpå den ursprungliga graven ges en förnyad betydelse (jfr



Jaanusson & Silvén 1962). D å markgravar från senneolitikum uppmärksammats 
på allvar först under de sista tio åren, är terminologin ibland något förvirrande. 
Begrepp som flatmarksgrav, jordgrav, skelettgrav, enmansgrav och markgrav 
används om flera olika typer av gravkonstruktioner från neolitikum (Kreutzer & 
Petersson 2000:1Of). Begreppet flatmarksgrav har använts som beteckning för 
gravar från flera olika perioder under neolitikum, varför det är lämpligt att hitta 
en beteckning som kan användas som beteckning på senneolitikums 
flatmarksgravar. Kanske är beteckningen markgrav mer lämplig, m ed en senare 
uppdelning beroende på gravkonstruktion (jfr Kreuzer & Petersson 2000). 
Markgravar från senneolitikum förekommer både utan synlig markering 
(jordgrav) och med olika typer av synliga gravkonstruktioner (stenpackningsgrav). 
Markgravama bildar i vissa områden gravfält och har en varierad konstruktion, 
täckande flackt röse, stenram eller annan stenmarkering. Träfiber i vissa gravar 
visar att det också kan ha rört sig om någon slags träkonstruktion (Strömberg 
1975a, 1982,1984; Nielsen 1981:153; Hansen 1994:145f).

E tt rumsligt förhållande mellan stridsyxekulturens flatmarksgravar och 
senneolitiska markgravar har konstaterats på flera platser i bland annat Skåne 
(Edenmo 2000:30). Markgravar innehåller allt från en individ (enkelgrav), till två 
(dubbelgrav) eller fler individer. Inte sällan är kropparna nedlagda skavfötters, 
eller gravarna anlagda parvis i förhållande till varandra. D en vanligaste formen av 
markbegravning synes vara en drygt kroppslång nedgravning i vars botten en 
kista varit placerad, ofta en urholkad trädstam. Den döde har placerats i ryggläge, 
vilket är den vanligaste placeringen av döda under SN. Ovanpå och/eller runtom 
kistan läggs stenar och den döde har ofta försetts m ed gravgåvor. Denna 
grundform av markbegravning har varierats ganska kraftigt på många ställen, inte 
minst i Skåne där ett stort antal markgravar finns (Strömberg 1993:44ff; Edenmo 
2000:32ff). I Skåne har man på vissa håll kunnat konstatera att markgravar utan 
synlig konstruktion av sten eller trä förmodligen var mer vanligt än vi hittills trott. 
D et innebär att fynd av senneolitisk karaktär som tidigare uppfattats som lös fynd, 
i stor utsträckning kan härröra från förstörda markgravar (Strömberg 1993:46). 
D et synes även vara mer vanligt med barn och ungdomar i markgravar, än i 
hällkistor (Kreuzer & Petersson 2000:71). Gravgodset i markgravama skiljer sig 
på många sätt från det i hällkistoma, i alla fall i Skåne. I markgravama 
förekommer föremål som inte påträffas i hällkistor, t. ex. omerade benföremål 
och även fynd som vanligtvis inte förekommer i gravsammanhang, t. ex. skäror 
(Kreuzer & Petersson 2000:5lf). Det synes råda en skillnad mellan ensamliggande 
markgravar och gravfält med markgravar i Skåne. I gravar på gravfält är gravgods 
ovanligt, vilket kan jämföras med ensamliggande markgravar, där gravgods 
förekommer i högre utsträckning (Kreuzer & Petersson 2000:52).

Överhuvudtaget synes brandbegravningar vara mer vanligt än man tidigare 
trott, och finns numera dokumenterat från tidigneolitikum genom hela neolitikum 
i flera delar av södra Sverige (Ekmyr-Westman & Johnson 1990; Å. M. Larsson



1995:36ff, 1997:16f; Nordström  1997; Edenm o 2000:34).
D et senneolidska gravskicket är komplext, med en mängd lokala varianter. 

Inte heller är den skarpa uppdelningen mellan ett kollektivt gravskick 
representerat av hällkistan och början på ett individuellt gravskick, representerat 
genom markgravama, så tydlig som vid första anblicken. Markgravama kan 
innehålla flera individer, liksom hällkistoma kan innehålla endast en individ 
(Edenmo 2000:34).

Hällkistans idé är inte heller enbart så enkel som en kontinuitet på den 
kollektiva gravkulturen från tidigare period. Istället kan hällkistan uppfattas som 
uttryckande något nytt. D et har föreslagits att den kollektiva hällkistan skapar 
grunden för en ny senneolitisk ideologi, i vilken eliten kontrollerar de kollektiva 
ritualerna (Carlsson 2001:15ff). Welinder föreslår att hällkistans spridning har en 
stark koppling till långhusgårdens spridningsbild, där varje hushåll har en egen 
hällkista (Welinder 1998:202). D en kollektiva tanken som hällkistan kan 
representera, förstärks av den kollektiva karaktären som de senneolitiska 
markgravsgravfälten betonar. Hällkistan är därmed kollektiv till sin karaktär, men 
kollektivet drar andra gränser runt de grupper vilka omfattas, än vad som skedde i 
den äldre megalitgravskulturen. Hällkistans gravlagda har genom flera gravlagda 
anonymiserats, men samtidigt betonats som sammanhållen grupp. Här framstår 
den ensamliggande markgraven som hällkistans och gravfältens motsats, både 
avseende inre struktur och gravgods.

Senneolitiska dödshus, skeletteringsplatser och 
lämningar kopplade till dödsritualen

Gravar, dödshus och skeletteringsplatser har sannolikt utgjort fokus för ritualer 
kopplade till perioden mellan personens död och dennes slutgiltiga begravning 
även under SN. Innan jag mer ingående diskuterar dessa ritualer, vill jag kort 
definiera de anläggningar och begrepp jag kommer att använda mig av i den 
löpande texten.

Genomgången av de neolitiska dödshusen har visat att de kan se olika ut, 
bland annat beroende på tidsperiod. Jag ansluter mig till delar av Helena Victors 
typbeskrivning av kulthus (även om jag valt beteckningen dödshus för samma 
fenomen hon avser med begreppet kulthus); ”E tt kulthus är en husliknande 
konstruktion, inte för vanligt boende eller annan profan verksamhet, utan för ett 
sammanhang som vi uppfattar som sakralt.” (Victor 2002:65f). En sådan 
typbeskrivning är mycket vid och ger även utrymme för de konstruktioner där 
endast en eller några av det typiska dödshusets karakteristika finns närvarande. 
Utifrån källmaterialet kan man dra vissa slutsatser. Dödshuset under 
senneolitikum består sannolikt av stolpar, vilka håller upp ett förmodligen 
vägglöst tak. Utmed eller strax utanför stolphålen finns ofta en ranna i vilken



gropar eller nedgrävningar ofta finns. I dessa nedgrävningar finns nästan alltid 
brända och/eller obrända ben (människo- och/eller djurben), keramik, sot och 
kol, och ibland även andra småföremål av framförallt sten, brända eller obrända. I 
själva dödshuset, eller strax utanför detta är det också vanligt med fler gropar, 
rännor, nedgrävningar med samma fyllning som ovan. Ibland har benen från 
dödshus eller gropar/rännor i eller i närheten av dödshuset, sorterats/ordnats så 
att en viss typ av ben saknas, eller är överrepresenterade, t. ex. långa rörben eller 
skallben. Dödshuset kan dock vara taklöst och utgöras endast av en vägg eller 
skärmliknande konstruktion. D et förekommer också att stolpar placerats efter 
varandra som avskärmning för dödshuset åt olika håll. D et förekommer också att 
gravar finns i direkt eller indirekt anslutning till dödshuset. Kokgropar, härdar och 
anläggningar vilka kan tolkas som bålplats, återfinns även i direkt eller indirekt 
närhet till dödshuset.

Skeletteringsplats används för att beskriva när en konstruktion eller en plats 
används som om det vore ett dödshus. D et finns anledning att tro att gravar kan 
ha använts som plats för vissa av de handlingar man annars utför i dödshuset, 
som t. ex. förruttnelse, skelettering och uppdelning av benen. D et är också troligt 
att platser av mindre permanent karaktär än dödshuset, i närheten av graven har 
använts för dessa ritualer. Dessa platser utgör då skeletteringsplats er. Precis som 
dödshuset kan användas för begravning, kan även skeletteringsplats en användas 
för begravning (jfr Edmonds 1999:60f).

En grav i vilken man utför olika ritualer annars förknippade med dödshuset, 
intar tillfälligtvis funktionen som skeletteringsplats. Då dessa ritualer är till ända 
(förruttnelse, skelettering, uppdelning), upphör graven att vara skeletteringsplats 
och återgår till att vara enbart grav. I de fall en grav med en gravlagd individ 
fungerat som en skeletteringsplats bör platsen förstås som att den först var en 
skeletteringsplats, och som vid slutgiltig deponering av den döde omvandlas till 
en grav. I de fall en grav (hällkista) med flera gravlagda individer används som 
skeletteringsplats kan man tänka sig att den kan definieras som både 
skeletteringsplats och grav på en och samma gång. Då den döde i hällkistan 
genomgått förruttnelse och skelettering, samt helt eller delvis positionerats i 
hällkistan, upphör den att vara skeletteringsplats och är endast grav igen. En 
hällkista kan däremot endast vid ett tillfälle i sin livscykel utgöra enbart en 
skeletteringsplats och ej även en grav: från tiden för anläggandet till tiden för 
positionering av den först döde i hällkistan, det vill säga det vi benämner 
begravningen.

I det analyserade källmaterialet som presenteras nedan finns inga 
skeletteringsplatser som inte samtidigt utgör gravar. Rent hypotetiskt skulle dock 
alla gravar kunna utgöra skeletteringsplatser, om graven innehåller skelettmaterial 
som har utsatts för skelettering, positionering och andra dödsritualer och inget 
lämpligt dödshus finns i närheten. D et är mycket möjligt att det finns 
skeletteringsplatser som inte samtidigt är gravar, platser som inte getts



permanenta och tydliga markeringar som dödshus och gravar. Ansamlingar av 
anläggningar som nedgrävningar, mörkfärgningar, stenar, o. dyl., skulle utifrån 
detta perspektiv i vissa fall kunna ges tolkningen skeletteringsplats. Jag har dock 
valt att begränsa mitt urval till anläggningar som mer säkert kan definieras som 
skeletteringsplats er.

Begreppet skeletteringsplats är således flytande och dess definition utgår mer 
från de handlingar som utförs, än från själva platsens karaktär och 
anläggningarnas konstruktion. D et är ändå viktigt att avgränsa detta begrepp, då 
begreppet tydliggör och sätter fokus på dödsritualens olika faser (Figur 5:4).
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Figur 5:4. Modell 
den rituella praktiken 
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Som med alla fenomen är det naturligtvis så att variationer finns, inte alla döda 
kroppar under senneolitikum har genomgått alla dödsritualens faser som har 
kunnat urskiljas i materialet.



Med begreppet förruttnelse avser jag den process som innebär att kroppen lämnas 
att ruttna i fred. Skelettering utgör en mekanisk behandling av den döda kroppen 
som ofta sker som ett komplement till kroppens egen förruttnelseprocess. E fter 
en komplett förruttnelseprocess behövs ingen skelettering, då skelettet faller isär 
då mjukdelarna ruttnat bort helt och hållet, vilket förmodligen tog en viss tid. O m  
man väljer att ta isär den döda kroppen innan full förruttnelse har skett, krävs 
förmodligen en viss skelettering, där man med hjälp av mekanisk kraft och 
hjälpmedel tar isär kroppen. D etta kan förstås som en mild form av skelettering. 
En skelettering av den döda kroppen utan föregående förruttnelse av någon form 
lämnar permanenta märken på skelettdelar, vilket är mindre vanligt i materialet.

Med begreppet positioneńng avses verksamhet som syftar till att dela upp 
skelettet efter förruttnelse och skelettering. Därefter deponeras delarna, ofta på 
flera ställen, i graven eller på andra platser; i gropar eller rännor i anslutning till 
grav, dödshus eller skeletteringsplats (vilket är tydligt i källmaterialet), ute i 
landskapet. Placeringen av skelettdelarna på olika ställen följer alltid ett 
underliggande regelverk och sker inte slumpmässigt. Positionering kan ske vid 
olika tidpunkter, i samband med kroppens placering i graven, eller så väljer man 
att utföra detta i samband med en ny begravning på platsen. D et är också fullt 
möjligt att tänka sig att man återkommit flera gånger till platsen för att 
ompositionera skelettdelarna.

Jag har nedan sammanställt en rad olika slags anläggningar, vilka har 
gemensamt att de alla på något sätt uppvisar någon, några eller alla delar av 
dödsritualens olika faser. Sammanställningen utgörs av två delar, en första del där 
de senneolitiska dödshusen presenteras och en andra del där skeletteringsplats er 
och lämningar kopplade till dödsritualen presenteras. I sammanställningen tas 
ingen hänsyn till konstruktions detalj er eller innehåll i sekundärgravar från 
bronsålder och framåt. Förekomst av flintdolkar har inte utgjort ett 
urvalskriterium, varför anläggningar både med och utan flintdolkar har medtagits. 
Avgörande för urvalet av anläggningar har istället varit närvaron av strukturer 
eller konstruktionsdetaljer vilka kan kopplas till dödsritualens olika faser.

Anläggningarna i sammanställningen är av skiftande karaktär och full- 
ständighetsgrad. Ibland är hela ritualen representerad inom en och samma 
fyndkontext, med lämningar som kan tolkas som dödshus (stolphål, rännor, 
golvbeläggning), rester av brandbål i eller invid graven (brandlager, kol sot etc.), 
rester av deponeringar av den döda kroppen efter skelettering, kremering och 
positionering (gropar/gravar med fynd av brända ben, djurben och andra fynd, 
ibland kol och sot, i eller utanför grav/dödshus), rester av kulthandlingar 
(uppskärpta flintdolkar, sot, kol etc.), samt rester av eventuella offermåltider i 
eller i närheten av graven (kokgropar, djurben, brandlager, keramikskärvor, 
föremål, sot, kol). Oftast finner vi dock endast delar av ritualen närvarande och 
därmed en eller några av dessa lämningar inom en och samma fyndkontext.



Anläggningarna har kunnat sammanställas genom att jag systematiskt gått igenom 
både äldre och nyare artiklar, rapporter, uppsatser m. m. som redovisat sen- 
neolitiska lämningar av olika slag. Sammanställningen skall inte uppfattas som en 
komplett redogörelse över senneolitiska dödshus, utan tjänar mer syftet att 
genom olika goda exempel uppmärksamma återkommande drag hos vissa 
senneolitiska lämningar, vilka sedda tillsammans, utgör grund för en 
sammanhållen tolkning.

Dödshus
Uppland 
O densala socken  
RAÄ 288, Sjötorpet

Beskrivning
V id O densala prästgård, O densala socken, U ppland, to talundersöktes en om fattande 
hägnadsanläggning (RAA 235) av R A A /U V  Stockholm . I anslutning till denna låg RAA 
288, vid Sjötorpet, O densala socken. U ndersökningsom rådet utgjordes av en en rad 
m indre avsatser på en m oränslu ttn ing  m o t öster. T o ta lt undersöktes fem  gravar inom  
om rådet. I en stensättning (A l) upptäcktes en hällkista. Intill och  öster om  stensättn ingen 
m ed hällkistan fanns en regelbunden stenpackning m ed  en eller möjligen två separata, 
m en  hopbyggda stensättningar, A 2/A 11. In o m  undersökningsom rådet påträffade m an 
även boplatsläm ningar där tre hus kunde urskiljas (H us I-III). D e t bäst bevarade huset 
u tgjordes av hus III. D e t låg i linje m ed  gravarna A l och  A 2 /1 1 . D et har sannolikt legat 
m ed  sin västra kortsida m o t eller strax un d er stensättn ingen A 2 /11 . L ångsidorna på huset 
m arkerades av grunda rännor och m indre stolphål. H use t förefaller vara öp p e t m o t öster. 
V arken kulturlager eller fynd påträffades i huset, endast e tt par brända ben. C entralt i 
huset fanns en härd, som  daterar det till yngre b ro n så lder/fö rrom ersk  järnålder. H uset 
tolkades som  ett kulthus.

F öre undersökningen syntes A l endast som  en rundad  ca 5 m  stor svag förhöjning m ed 
enstaka stenar synliga i torven. Stensättningen (A l) var efter avtorvning oregelbunden, 
närm ast rund  till form en, 9x8 m  stor och 0,7 m  hög. D en  utgjordes av en kal stenfyllning, 
m en  den  huvudsakliga fyllningen var sand /g rus. C entralt i den svagt välvda packningen 
var en 3,6 m  lång och 1,7 m  b red  kista som  saknade takhällar. Istället var hela kistan sam t 
den täta stenpackningen närm ast u tan fö r densam m a täck t och fylld av sand m ed 
grusinslag. K istan var uppbyggd av övervägande flata och kantiga stenar i e tt till två skift. 
K istan saknade gavelstenar i söder, precis som  hällkistan i B jurhovda, V ästm anland. D en  
södra långsidan var svagt konvex. E n  inre ring m ed  7 m  i diam ter fram kom  i fo rm  av 
större stenar, ställda på högkant m ed ett o regelbundet avstånd från varandra. I anslutning 
till denna ring fram kom  ett 10-tal gropar som  också bildade en ring, dock ej i den  västra 
delen. G roparna  hade inga egentliga konstruktionsdetaljer, huvudsakligen en m örk  
kulturlageraktig fyllning. D e tolkades som  resterna av en träkonstruktion , möjligen i form  
av en  gles pairad. I kistan fanns en distinkt koncen tra tion  av m örkfärgad sandfyllning, 
2x0,5 m  stor och 0,4 m  tjock. I denna och  m o t kistans b o tten  påträffades obrända ben  i 
e tt m ycket dåligt skick. B rända ben av m änniska påträffades i kistans övre del. I



anslutning till de upplösta  ob rända skelettdelarna påträffades en flintpilspets m ed  u m u p en  
bas, ett flintavslag, harts, enstaka b rända ben och  kol. U tan fö r det m örkfärgade om rådet 
påträffades ett o rnera i skifferhänge m ed  run t tvärsnitt. Fynden och  14C -resu ltaten  ger en 
entydig datering till senneolitikum .
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Figur 5:5. Plan (skala 1:150) och profil överhällkistan A1, Sjötorpet, Odensala socken, Uppland. 
Sekundärgraven A9 är även utmärkt på sektionen (Olausson 1995:77).

D e dåligt bevarade benen  om öjliggjorde en uppskattn ing  av antalet individer. I 
stensättningen till hällkistan fanns dessutom  två sekundärgravar, A9 och  AIO, bägge 
bengropar. D e  innehöll bägge ben  efter barn. D essa gravar är ej daterade, m en  skall 
sannolikt bedöm as tillsam m ans m ed övriga gravar inom  om rådet (A3, A 2 /1 1 ), vilka 
utgjordes av yngre brandgravar. Inga b opiat slämningar påträffades under graven, därem ot 
var inslaget av skärvsten påfallande stort i anläggningens södra del, den del som  låg 
närm ast boplatsläm ningarna (O lausson 1995:59-82; V ictor 2002:126f).



Tolkning
Hällkistan och  den om givande stenringen och träpalissaden påm inner om  anläggningen i 
B urs socken, G otland. A vsaknad av takhällar och  den  öppna gaveländen antyder en hög  
tillgänglighet. D e t är därför troligt a tt kistan användes som  kom binerad  skeletteringsplats 
och  gravplats. Träpalissaden skall troligen förstås som  en m er symbolisk m arkering, som  
tillsam m ans m ed  kretsen av de lite större stenarna, styrde rörelser och  insyn. Ö ppn ingen  i 
palissaden åt väster är intressant, en möjlig ingång? D e t är möjligt a tt h ällkistans fyllning 
av sand och  grus representerar gravens övergivandefas, möjligen har de brända benen  
deponerats då, m ed tanke på deras placering i kistans övre del. Stensättningens datering är 
svår att avgöra, den  kan ha tillkom m it i anslutning till det a tt hällkistan överges och 
förseglas, eller kanske m er troligt, i sam band m ed  anläggandet av sekundärgravam a A9 
och AIO.

H ägnaden vid O densala prästgård (RAA 235) och  dess olika delar har tolkats som  
kultplats, och  dateras till m ellersta bronsålder ca 1300 f. K r. till äldsta järnålder ca 200 f. 
K r. A v central betydelse har varit hu r hägnadens m itt, en  grav (A3), fungerat i ett 
spänningsförhållande m ed platsens periferi, själva vallam a och hu r platsens topgrafi 
interagerar m ed  dess konstruktioner. Flera aktivitetsytor u tan fö r vallarna visar också 
betydande inslag av eldande, sam t olika offer, både av djur, växter och m aträtter. D ju ren  
har dödats, konsum erats, varefter utvalda delar b ränts och nedlagts i gravar (O lausson 
1995:235). H ällkistan förefaller vara den äldsta graven inom  om rådet, och är därför 
intressant då den  angränsar till den yngre kulthägnaden (RAA 235). B oplatsläm ningarna 
från RAA 288, och  då särskilt hus III, visar även en kultisk aktivitet på själva platsen.

Skogs-Tibble socken  
RAÄ 138, Skillista 1

Beskrivning
I Skogs-Tibble socken, U ppland, påträffas en anläggning m ed  en husliknande struktur 
(5,6x1,8 m), byggd av åtta stolpar, eventuellt fö rsedd  m ed e tt tak. Å tta  trädstam m ar av ek, 
lönn  och  tall användes, vilka placerades fyra och fyra så att e tt litet rektangulärt hus 
bildades. A vståndet mellan stolparna är ca 1,80 m . B yggnaden har varit orienterad i ö st
västlig riktning. M itt i huset stod tre stolpar av ek. I anläggningen hittades brända 
m änniskoben  i fyra gravgöm m or, tre av dem  innehöll ben  från m er än en individ. E fte r 
den första begravningen (D) brändes eller b rann  dödshuset ned. D ärefter placerades 
eventuellt en stolpe som  m arkering av platsen, stolphål 1, som  ru ttna t på plats och  aldrig 
utsatts fö r b rand , till skillnad från husets andra stolpar. H usets norra  sida utgörs av 
stolphålen 8, 7, 6 och 5. H usets södra sida u tgörs av stolphålen 4, 3, 2, sam t att en av 
g ravgöm m om a (C) är deponerad i resterna av det gamla nedbrunna stolphålet, 1. G rav  A, 
D  och B är deponerade i resterna av de tre inre stolphålen. Anläggningen har 14C daterats 
via kol från  gravgöm m orna, de nerbrunna stolparna, sam t från kollagen från utvalda ben.

G rav  A  innehöll brända ben av fem  individer (m an, kvinna, två barn  7-15 år, en nyfödd) 
D atering: träkol från nedbrunnen  stolpe; 2500-2300 f. K r., kollagen från de brända benen; 
upprepade gravläggningar från mellan 1320-460 f. K r.



G rav  B innehöll ben  från en individ (15-20 år). D atering: träkol från ned b ru n n en  stolpe; 
2700-2400 f. K r., kollagen från de b rända benen; 710-240 f. K r.

G rav C innehöll ben  av två individer (icke åldersbestäm da). D atering: träkol från 
nedbrunnen  stolpe; 2920-2710 f. K r.

G rav  D  innehöll ben  från två individer (en kvinna och e tt bam ). D atering: träkol från 
nerb runnen  stolpe; 2780-2500 f. K r., kollagen från de brända benen; 2380-1400 f. K r.

I stolphålen och i gravarna fanns flintavslag. Fyndm aterialet har i sto rt sett påträffats på 
norra, respektive södra sidan av huset; en skedskrapa, en skivskrapa och en flintdolk m ed  
fyrsidigt grepp. F ö ru tom  en m ängd flintavslag av varierande storlek har keram ik av SN 
karaktär påträffats, liksom  skärvsten, lerklining och brända ben. Ca 500 m  öster om  
anläggningen har fyra flintdolkar och  sju skafthålsyxor påträffats i uppod lad  m ark. D e 
fasta fom läm ningam a i närheten  är av bronsålderskaraktär (Ekm yr-W estm an 1989, 1992; 
Ekm yr-W estm an & Jo h n so n  1990; Å. M. Larsson 1995:26f; V ictor 2002:76).
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Tolkning:
Anläggningen kan tolkas som  e tt dödshus, och har förm odligen byggts i sam band m ed  
deponeringen av grav D , därefter har dödshuset bränts, eller b ru n n it ner. O m  
dateringarna stäm m er är det sedan e tt långt hopp  till nästa deponering (grav A , B, C), 
varför stolphål I har tolkats som  en m arkering av platsen under denna period. D e  döda 
brändes förm odligen u tan fö r huset på den södra sidan.



K ropparna  har sannolikt lagts för a tt ru ttna  i de t vägglösa dödshuset, på så sätt gick 
fö rru ttnelseprocessen snabbare genom  att den döda k roppen  u tsattes för väder och vind. 
E fte r erforderlig tid har m an så b rän t de skeletterade resterna på gravbålet u tan fö r huset, 
varefter m an deponera t delar av de brända benen  centralt i dödshuset. Sedan har huset 
m edvetet eller genom  olyckshändelse b rän ts ner. In o m  om rådet har m an också h itta t just 
en flintdolk, och  ytterligare flintdolkar har påträffats i om rådets närhet.

Östergötland 
Borgs socken  
RAÄ210, Klinga

Beskrivning
V id den nya dragningen av E4:an kom  två stensättningar, A210, att beröras. V id 
undersökningen fram kom  att de två sedan tidigare kända gravarna utgjorde delar av ett 
större gravfält, daterat till 1200 f. K r.-300 e K r, m ed  över hundra  stensättningar och  
gravar under flat mark. M an påträffades även en hällkista (A 105), som  då u tgör platsens 
sannolikt äldsta anläggning. H ällkistan låg invid en vattensjuk svacka, och var drygt 2 m  
lång och 1,5 m  bred, orienterad i nord-syd. D en  var uppbyggd av ca tio 0,5-1,0 m  stora 
stenar. S tenarna bildade en rektangulär kista m ed no rra  gaveln öppen. Inne  i kistan bestod  
m arken av lera och  i övrigt påträffades inga fynd. D e t är möjligt att hällkistan innehållit en 
skelettbegravning, där inga ben  bevarats. N ågon  m eter u tan fö r stenkistan fanns större 
stenar i tydliga stenrader, vilka form ade en rektangulär kantkedja eller hägnad run t kistan. 
I sam band m ed  djupschaktning av om rådet påträffades i anslutning till hällkistan fem  
stolphål (A235-237, A243, 245). I anslutning till stenraden påträffades ytterligare stolphål 
(A234, A 241, A242, A244), vilket antyder en  konstruk tion  på platsen. K ring stenkistan var 
den  sanka m arken täckt av en tät packning av skärvig sm åsten. Packningen var lagd över 
grå lera och partier av förm ultnande rester av m ossjord. I packningen fram kom  även 
några skärvor av förhistorisk keram ik och flera b itar bearbetad  kvarts. Längre söderut 
fann m an en tydligt fram trädande anläggning som  tolkades som  ett kul thus från 
bronsålderns period III  (Stålbom 1994:21 ff; V ictor 2002:138f).

Tolkning
H ällkistan u tgör platsens äldsta grav och konstruk tionen  ru n t den, gör att de två 
anläggningarna sannolikt är samtida. Troligt är också att detta dödshus är en föregångare 
till de t yngre döds/ku lthuse t en bit bort. In tressan t blir då att m an  har en kontinu ite t på 
en och  sam m a plats. K onstruktionen i Klinga påm inner om  dödshuset i N ygårdsrum  
(G otland). Sannolikt har stolphålen och kantkedjan tillsam m ans form at någon slags vägg 
eller inhägnad run t hällkistan, som  en avgränsning. Stolparna kan även ha burit upp  ett 
tak.
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Figur 5:7. Plan över området med hällkistan (A 105),
samt härdar (A233, A238) som framkom under st
Östergötland. Ytterligare en härd framkom utanför ste
25).

Småland 
Åkers socken  
RAÄ 105, 237

U nder om byggnaden av E 4:an till m oto rväg  m ellan Jönköping  och V ärnam o undersök tes 
tidigare kända och nyupptäckta gravar i Å kers socken, Småland. Bland dessa finns även 
RAA 105 och 237, vilka beskrivs nedan. I om rådet har ett tiotal lösfynd påträffats av 
typen tjocknackiga flintyxor, en  båtyxa, en flintdolk och enkla skafthålsyxor, vilka också 
ger en datering till senneolitikum  (N ordström  1996,1997).

RAÄ 105, Klåfvehalla

Beskrivning
V id undersökning av RAA 105 undersöktes två gravar (stensättningar A l ,  A 2), sam t ett 
tjugotal andra anläggningar (nedgrävningar 12 st., tio stolphål, tre stensam lingar, en  härd  
(A3) och två rännform ade m örkfärgningar. I ytan av det 1300 m 2 stora  om rådet



påträffades b rända ben, spridda stenar m ed  enstaka förtätn ingar av anläggningskaraktär, 
flinta i form  av bland annat skrapor och  pilspetsar, sam t keram ik.

Teckenförklaring
Θ  Gravfält (domarringar mm) /  G rave fields (ston e circles etc)
•  Domam 'ng /  S ton e  circle

Δ  Treudd /  Triangular s to n e  setting  

■  Fyrsidig sten såttn ing  /  Square s to n e  setting

★  U ndersökningslokal /  Excavation site  

®  Lösfynd /B åt-, Elint-, Stenyxa , Dolk) /
Strayfinds (boat-, flint-, sto n e a x e, dagger)

—  Sock en grän s /  Parish border 

W . Sankm ark I P ea t

- ze2- Höjdkurva (möh) I Contour line (m .a.s.l.)

237 Fornläm ningsnum m er /  Ancient m onum ent number

Figur 5:8. Topografisk karta med undersökningslokaler och fomlämningsmiljöer i anslutning till 
Lagan, söder om Skillingaryd, Åkers socken, Småland (Nordström 1996:fig.1).

A l var den större stensättningen av de två, rund , ca 10 m  i diam eter och en dryg 
halvm eter hög. Stenpackningen innehöll en rad  olika kantkedjor. M itt i stenpackningen 
påträffades själva gravgöm m an, ett brandlager ca 2x2 m eter sto rt och ett par decim eter 
tjockt. I brandlagret fanns en fjärdedels kilo b rända ben, sot och kol. Rödaktig sand fanns 
ru n t själva brandlagret och tolkades som  att gravbålet stått på platsen för graven. U tan fö r 
brandlagret, och  under stenpackningen påträffades ytterligare e tt 0,2 m  tjockt benlager 
b rända ben, u tan  inblandning av kol och sot. Y tterligare brända ben påträffas spritt i 
anläggningen, och  i brandlagret en keramikskål. G raven  har 14C daterats till b ronsålderns 
sista del, eller järnålderns början.

A 2 utgjorde den m indre av stensättningam a, var närm ast rund , ca 4 m  i diam eter och  
endast en decim eter hög. I m itten, e tt par decim eter under stenpackningen, fram kom  en 
b randgrop  m ed en kistform ad stenskoning m ed  lock- och bottenstenar. D en  innehöll inga 
fynd m en har 14C daterats till äldre eller m ellersta bronsålder. D e  brända benen  kom  från 
e tt bam , 4-14 år gammalt.



R unt den större stensättningen (A l) och  fram förallt nordväst om  denna, påträffades en 
stor m ängd spridda brända ben. D etta  tolkades som  att de brända benen  strö tts  eller 
kastats u t i sam band m ed ritualer på platsen. D e t benförande hum ösa sandlagret var upp  
till 3 dm  tjockt. Inom  ett ca 12x9 m  sto rt om råde fram kom  ett tiotal stolphål o ch  gropar, 
vilka indikerade en byggnad eller annan konstruk tion  på platsen. N är det fyndförande 
sandlagret avlägsnats fram kom  ytterligare läm ningar, två parallellt liggande rännfo rm ade 
m örkfärgningar (4,5 respektive 2 m  lång, sam t ca 0,15-0,25 m  bred). D e n  längre av 
rännorna svängde i n o rr av i 90 graders vinkel m o t öster och form ade nästan  en gavel. I 
rännorna fanns spridda, m indre koncen trationer av kantställda stenar, vilka eventuellt 
u tgör stolphålsrester. I anslutning till ränno rna  påträffades tre stolphål och i den  västra 
rännans förlängning ytterligare två stolphål, sam t i den östra rännans dito. D ö d sh u se t har 
haft en längd av ca 5-8 m  och en b redd  av ca 1,5-2 m , orienterat i nord-sydlig riktning. E n  
stor m ängd m ed små skarpkantade syenitstenar påträffades i anläggningens n o rra  del för 
a tt helt upphöra i norra  kan ten  av konstruk tionen . Ä ven åt öster var fö rekom sten  av 
sm åsten begränsad av en större grop (A6).
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(5) Pilspets med urnupen bas 

©  Omhuggen flintdolk 

@  Flintskrapa 

( f )  Flintavslag 
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(§) Keramikkärl

Figur 5:9. Plan över nordvästra delen av undersökningsområdet, RAÄ 105, Åkers socken, 
Småland. A l ä r  den större stensättningen, A6 utgör nedgravningen i anslutning till dödshuset 
(Nordström 1997:27).

I den västra rännans södra del påträffades ett krossat keramikkärl. Skärvorna var 
u tspridda inom  ett ca 1,6x1,3 m  stort om råde. T otalt hittades ett kvarts kilo keram ik 
fördelat på ca 130 skärvor, varav 40 var försedda m ed streckdekor. K ärlform  o ch  dekor 
placerar kärlet i senneolitikum . Strax söder om  den östra rännan låg en större flat sten, ca
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Q  Benlager 

xxx Spridda brända ben 

Brandlager 

A k Område med keramik 

•  Stolphål 

Ç 3  Nedgrävning 
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0,5 m  stor. D en  var om given av en m indre stenpackning. H ärunder påträffades en större 
grop, ca 2,5x1, 5 m  stor och  35 cm  djup. V id avbaningen för stenen påträffades två 
flintskrapor och åtta flintavslag. I fyllningen till gropen  påträffades en om huggen och 
eggslipad flintdolk, sam t e tt flintavslag. Mellan rännorna påträffades två flintpilspetsar 
m ed u m u p en  bas och direkt väster om  rännan hittades en flintskrapa och e tt 
fragm entariskt bensm ycke. E tt likadant bensm ycke påträffades ca 8 m  väster om  
rännorna, tillsam m ans m ed brända ben.

D irek t n o rr  om  den stora stensättningen och två m eter öster om  dödshuset fram kom  en 
rund stenpackning, ca 1,2 m  i diam eter. U nder denna fanns en näst intill m eterdjup grop. 
I övre delen av denna var e tt kraftigt stolphål anlagt. D e t var stenskott m ed  flera större 
stenar. I anläggningen påträffades ett flintavslag och flera b rända ben, företrädesvis 
kraniebitar från två m änniskor (N ordström  1996, 1997).

Tolkning
Troligtvis anläggs ett dödshus under sen stridsyxetid eller senneolitikum . U nder äldre eller 
m ellersta bronsålder uppförs den m indre av gravarna (A2). V id denna tidpunkt finns det 
inga belägg för att dödshuset fortfarande är i bruk. Slutpunkten u tgörs av den stora 
stensättningen som  anläggs vid bronsålderns slut (A l). D ödshuse t är svårare att datera än 
gravarna. D e t äldsta fyndet är den sönderslagna krukan, vilken kan dateras till 
senneolitikum , eller kanske en sen fas av stridsyxekulturen. D e  två bensm yckena har 
också sin närm aste m otsvarighet i stridsyxekulturen. Pilspetsarna och den om huggna och 
slipade flintdolken ger en datering till senneolitikum , även om  förem åls form erna säkert 
varit i b ruk  under äldre bronsålder. D e t är svårt att avgöra hu r dödshuset har sett ut, om  
det haft väggar eller tak eller en kom bination  av båda? Stolphål och  rännor antyder 
bådadera. D ödshuset har förm odligen använts på liknande sätt som  Skogs-Tibbles 
dödshus, m an  har placerat kroppen i huset fö r a tt ruttna. E fte r en viss tid, har k roppen  
förflyttats till en bålplats u tanför själva dödshuset. D e brända benen  har därefter 
deponerats u tspridda i ytan i dödshuset. K eram ikkärlet vilket påträffades i den västra 
rännans södra del, liksom  de fynd (flintskrapor, flintavslag, om huggen och eggslipad 
flintdolk, flintpilspetsar, bensm ycken) vilka påträffas m ellan eller i anslutning till rännorna 
och i d irekt anslutning till den grop vilken återfanns under den flata sten vilken 
påträffades strax söder om  den östra rännan, u tgör förm odligen rester av olika slags 
kulthandlingar i sam band m ed olika faser i om händertagandet av den  döda kroppen. 
Troligt är a tt m an deponerat dessa antingen i sam band m ed själva ritualen, eller i sam band 
m ed a tt dödshuset up p h ö r att brukas. F lintdolken har förm odligen använts i ritualen kring 
handhavandet av den döda kroppen  och det krossade keram ikkärlet kanske u tgör rester 
av m åltider vilka intagits i sam band m ed de olika faserna i ritualen? D e t stolphål vilket 
påträffas två m eter öster om  dödshuset uppvisar en d im ension och  konstruk tion  som  
avviker från övriga stolphål. Troligtvis har stolpen vilken varit placerad där varit m ycket 
kraftig och lång. K anske kan m an tänka sig en rest påle av något slag, då stolpen 
uppenbarligen i sin dim ension avvikit från de övriga i om rådet? N ärhe ten  till dödshuset (2 
m) gör tolkningen av stolphålet som en rest av en to tem liknande påle intressant.



RAÄ 237, Grytås 

Beskrivning
RAA 237 utgjordes av två nyupptäckta stensättningar, en större rektangulär stensättn ing  
(A l) och  en m indre i det närm aste rektangulär stensättning (A2) m ed  avrundade gavlar. 
S tensättningam a var orienterade i nord-sydlig riktning och  hade e tt flackt, nästan 
golvliknande utseende. D e t inre gravskicket utgjordes av bengropar m ed om givande 
benlager och spridda brända ben  sam t enstaka kolbitar och syenitstenar. I A l fö rekom  två 
bengropar (A l a, A l b), i A2 påträffades en bengrop. E n  fjärde bengrop (A3) påträffades 
m ellan stensättningam a. Samtliga bengropar innehöll brända ben  av m änniska, och  i ett 
fall (A3) kunde m an konstatera ben från två m änniskor, en trolig m an i åldern 18-44 år, 
sam t en yngre individ 10-24 år. B enen var jäm t och väl förbrända, sam t rena från  sot. 
B engroparna i den stora graven innehöll brända ben från vuxna individer i åldern 35-64 
(A l a) respektive 18-44 (A l b) år. I den m indre sten sättningen (A2) kom  benen  från en 
vuxen person  i åldem  18-44 år. T re  kolprov från tre av RAA 237:as fyra bengropar har 
14C analyserats och två av dem  (A l a och A2) ger en datering till in tervallet 2340-1742 f. 
K r., det vill säga senneolitikum  - äldre bronsålder. D e t tredje p rovet (A3) ger en så tidig 
datering som  till tidigneolitikum.

I den större stensättningen (A l) påträffades endast e tt fynd, intill den centrala bengropen, 
en pilspets m ed um upen  bas. I den m indre stensättningen (A2) fann m an redan  i ytan 
flera flintor. Vid borttagandet av stenpackningen påträffades e tt fyndförande lager, vilket 
innehöll 75 b itar flinta: åtta ythuggna pilspetsar, fyra skrapor, två retuscherade avslag, en 
kniv, e tt avslag m ed spår av parallellhuggning, en b it övrig kärna, e tt spån, sex b itar övrig 
flinta och 51 avslag eller splitter. D essutom  fram kom  i det övre skiktet enstaka brända 
ben, sannolikt utdragna från bengropen i anläggningens norra  del. I bengropen  
påträffades en retuscherad flintspets, e tt avslag m ed  retusch, sam t en  enkel skafthålsyxa av 
grönaktig diabas m ed  e tt koniskt skafthål och  en välslipad egg. Flera av de påträffade 
flintbitarna hade en bubblig  brotty ta och kunde återfogas. E tt knapp t trettio tal flintbitar 
härrör förm odligen från sam m a föremål, u tsatt för eld, förm odligen en dolk, spjutspets 
eller skära (parallellhuggning på  avslagen). U nder det fyndförande lagret fram kom  två i 
det närm aste parallella rännor, m ed  80-90 cm  m ellanrum  i nord-sydlig riktning. R ännorna 
var 3,9 respektive 1,5 m  långa, 25-50 cm  breda och 10-25 cm  djupa. I fyllningen fanns 
enstaka syenitstenar, 5-50 cm  stora. Stora likheter m ed rännorna vid RAÄ 105 ovan. Inga 
stolphål påträffades inom  undersökningsom rådet (N ordström  1996,1997).

Tolkning
R ännorna antyder en slags byggnad i anslutning till A2, även om  inga stolphål påträffats, 
kanske en byggnad av m indre perm anent karaktär u tan  tak. D å rännornas nedgravning är 
så ringa, skulle de kunna tolkas rester av någon slags lägre avskärm ning m ed en m er 
symbolisk markering? M öjligtvis har m an även vid varje tillfälle då dödshuset använts, valt 
a tt på ny tt resa ett dödshus av m er förgänglig karaktär, kanske av grenar och ris? 
R ännorna har sannolikt koppling till de fynd som  påträffats inom  anläggningarna A l-3 . 
D ödshuset (A2), sam t A l och A3 är förm odligen i stort sett sam tida, både fynden och två 
av tre u tförda 14C -dateringar ger en datering till senneolitikum  och  eventuellt en  bit in i 
äldre bronsålder. Möjligtvis skulle A3 kunna ha tillkom m it under tidigneolitikum , då 14C-



dateringen av kolbitar i denna bengrop  ger en sådan datering. M er troligt är dock att A3 
m ed  sin kontextuella närhet till A l och  A2, även har en  tidsm ässig närhet till dessa 
anläggningar.

Teckenförklaring

Benlager / Bone layer

Bengrop / Bone pit

ļy*j Lager med flintföremål / Layer 
with flint objects

0  Kantställd sten / Standing stone

Figur 5:10. Plan över stensättningarna (A1 och A2) på RAÄ 237 i Åkers socken, Småland. 
Planritning av undersökningsområdet där bengömmor och fyndlager är markerade (Nordström 
1996:fig. 3).

D e döda kropparna efter fem individer har sannolikt vid ett, eller m er troligt, vid 
u p p em o t fyra olika tillfällen placerats i dödshuset fö r a tt ruttna, varefter k ropparna 
förflyttats till en bålplats u tanför själva byggnaden. D e  brända benen, eller delar av dem , 
har därefter deponerats i sam m anlagt fyra bengropar i anslutning till dödshuset 
(bengropam a A l a, b, A3, A2). B enen har möjligtvis rengjorts före de placeras i 
bengropam a, då de var rena från sot. V id transporteringen av de brända benen från 
bålplatsen till bengropam a följde några kolbitar från brandbålet m ed. D e  förem ål m ed  
d irekt närhet till bengroparna i A l och  A2 (en pilspets m ed um upen  bas i A l ,  en 
retuscherad  flintspets, ett avslag m ed retusch  och en enkel skafthålsyxa i A2) skulle kunna 
tolkas som  någon slags gravgåvor till de döda, då de påträffats i eller i direkt anslutning till 
bengropam a. D ock  kan de även härrö ra  från någon av de av ritualer vilka u tförts i 
sam band m ed de olika faserna de döda kropparna genom gått i eller i anslutning till 
dödshuset. Enkla skafthålsyxor är ovanliga i gravsam m anhang och kanske är det därför 
m er troligt att yxan deponerats i dödshuset för a tt den på något sätt använts i de ritualer 
vilka kringgärdat hanterandet av de döda kropparna. D e t fyndförande lagret i A2 
överlagrar rännorna och därför är det troligt att dessa förem ål deponerats i anslutning till 
a tt dödshuset övergetts eller u p phö rt a tt fungera som  dödshus. Möjligtvis h ar de även



deponerats i dödshuset v id varje tillfälle då en k ropp  genom gått m etam orfosen  från  kropp  
till b rända ben  för att sedan vid dödshuset övergivande grävas upp  och deponeras i ett 
lager vilket överlagrar själva dödshuset. D e t trettiotal eldpåverkade flin tb itam a vilka 
påträffas i det fyndförande lagret i A2 har tolkats som  en eventuell flintdolk, i så fall 
förm odligen den dolk vilken använts i dödritualen. D å  resterna av dolken (eller eventuellt 
skäran eller pilspetsen) är eldpåverkade har m an kanske valt att även lägga flin tdolken på 
gravbålet då någon, eventuellt den  sist gravlagda, har bränts på gravbålet. A lternativ t har 
flintdolken använts i e tt b rännoffer. F lintdolken tillsam mans m ed  de andra förem ålen har 
sedan placerats över både bengrop  och dödshus vid den sista gravläggningen.

Hamneda socken  
RAÄ 76, 77, 78

Beskrivning
Vid undersökningen av röjn ingsröseom rådet RAA 77 i H am neda socken, Småland, 
påträffades och undersöktes en hällkista (RAA 327) i ett av de större rösena. F ynde t av ett 
taggtrådsornerat kärl, sam t 14C analyser av ett hasselnöts skal i närheten  av kärlet, ger en 
datering till senneolitikum . Pollenanalyser visar att den döde fatt m ed  sig föda och 
b lom m or i graven, bland annat en  större m ängd vit- o ch /e lle r blåsippor. D e t fyndförande 
lagret under kistan och  i b o tten  av stenpackningen har 14C daterats till senare delen av 
m eU anneohtikum -m itten av senneolitikum . R öset där hällkistan påträffades v ar ca 10 m  i 
diam eter, kistan låg i ostsydost-västnordvästlig riktning och bestod  av sex hällar i vardera 
långsidan, sam t en häll i varje gavel. E n  av hällarna på långsidan lu tade inåt och  
gavelhällarna hade fallit utåt. K istans längd var ca 4 m , drygt en m eter b red  och  m ed  en 
höjd  av en  knapp m eter. I den övre delen av stenpackningen påträffades enstaka avslag 
och splitter av kvarts, liksom  en skrapa, e tt retuscherat spån och  avslag av flinta. I den 
undre delen av stenpackningen ökade m ängden flinta successivt, här fram kom  även 
brända djurben från nötkreatur, svin och  hjort. V id kantkedjan fram kom  en 
lårbens form ad fyrfasetterad slipsten av sandsten. I själva kistan påträffades resterna av ett 
nästan kom plett lerkärl av ca 285 skärvor m ed  taggtrådsdekor. Po llenprover visar att 
kärlet innehållit säd, eller på säd baserad m at eller dryck. B ortse tt från ett hasselnötsskal i 
närheten  av kärlet har m an  även funnit två förkolnade kärnor eller fruktstenar av hallon. I 
bo tten  av kistan påträffades ett trettiotal fynd av ythuggna flintavslag och b rän d a  djurben. 
D essa fynd, liksom  de från den undre delen av stenpackningen, underlagrar hällkistan. I 
bo tten  av anläggningen påträffades sex stolphål.

M an undersökte även fem  avbanade ytor m ed boplatsläm ningar fö ru tom  hällkistan, och 
hittade fynd på tre av dessa. Flintfynden bestod  till största del (50 stycken) av avslag, 
splitter och  avfall. D e t fanns också tre skrapor, en käm a, en borr, två spån sam t en 
spånkniv. K varts fynden utgjordes i också huvudsakligen av avslag, splitter och  avfall 
(drygt 60 stycken). D äru töver fanns nio kärnor och en trolig skrapa. N ågra avslag av alla 
dessa var ythuggna, vilka tillsam mans m ed några keram ikfragm ent m ed  taggtrådsdekor ger 
en datering till senneolitikum . D en  huvudsakliga m ängden ger dock en endast en allmän 
datering till neolitikum.



Ä ven röjningsröseom råde RAA 76 och  78 i närheten  av RAA 77 har visat spår av 
neolitiska aktiviteter. H undra m eter öster om  RAA  77 ligger röjningsrö seom råde RAA 78. 
H är avbanades ett antal m indre ytor m ed  syftet att h itta  boplatsspår. Inom  dessa fram kom  
ett flintspån, sam t ett fåtal anläggningar, b land  annat två härdar vilka 14C daterats till 
tidigneolitikum  och senneolitikum /äldre bronsålder. Inom  om rådet fanns också en 
röseliknande stensättning (RAA 212) vilken visade sig vara en hällkista. K istan har sam m a 
riktning som  hällkistan på RAA 77, och  de båda gravarna har påtagliga likheter avseende 
form  och  topografi. N ågra hundra m eter n o rr  om  RAA  77 och 78 låg RAA 76. På en 600 
m 2 sto r avbanad yta fram kom  en jäm åldersboplats, m en  även neolitiskt fyndm aterial i 
form  av flintavslag, varav en del hade slipytor och några hade spår av ythuggning. E n  
grop m ed  träkol och förkolnade rester av sädeskorn (brödvete och korn) 14C daterades till 
senneolitikum /äldre bronsålder (L inderoth 2000, Lagerås 2000).

Figur 5:11. Hällkistan (RAÄ 327), Hamneda socken, Småland, efter borttagning av två lager 
sten (Linderoth 2000:42).

Tolkning
RAA  77, tillsammans m ed RAA 76 och  78 b ö r förm odligen ses i sin helhet. 14C- 
dateringarna antyder att stolphålen och det fyndförande lagret under hällkistan (RAA 327) 
tillkom m it om edelbart före uppförandet av graven och kan ha ingått i själva 
begravningsritualen, eller så har graven uppförts  på en  äldre boplats. E tt troligt scenario är 
a tt stolphålen representerar en vägglös byggnad, e tt dödshus, vilken stått på platsen före 
hällkistans byggande. Lagren av flinta och  brända djurben i bo tten  av kistan och 
stenpackningen kan förm odligen kopplas till dödshusets fas, snarare än till hällkistans.



D ödshuse t på RAA  77 har använts fö r om händertagandet av de döda, som  läm nats a tt 
ru ttna  på platsen. D e  har därefter b rän ts på gravbål för att deponeras i gravar. D e  brända 
benen  av nö t, svin och  h jo rt kan u tgöra rester av offerm åltider intagna i sam band  m ed 
olika faser av dödsritualen. B enen  h ar efter m åltiden bränts fö r a tt tillsam m ans m ed 
ythuggna flintavslag deponeras i y tan av dödshuset. Möjligen har m an  även o ffra t d juren  
genom  att bränna kropparna (på gravbålet?) och  sedan deponera resterna i dödshuset. 
Byggandet av hällkistan m arkerar e tt avslut i användandet av dödshuset, då  hällkistan 
placeras på detta. Inga ben, b rända eller obrända, har påträffats i hällkistan p å  RAA  77. 
D ock  kan m an ha valt att i hällkistan endast lägga ner benbitar vilka varit för sm å fö r att 
bevaras intakta fram  till idag, eller så har hällkistan helt enkelt u tg jort en k en o ta f där de 
brända benen deponerats någon  annan  stans. K istan  innehåller e tt keram ikkärl, vilket 
förm odligen deponerats i graven innehållande någon  slags m at baserad  på  säd. I kistan 
påträffas även pollen  efter stora m ängder vit- eller blåsippa, troligt är att m an  lagt n er fång 
av b lom m or, färska eller torkade, i kistan. Möjligtvis har dödshuset på R A A  77, före 
anläggandet av hällkistan RAA 327, använts även vid begravningar i andra hällkistor. I 
H am neda socken finns to talt 24 registrerade hällkistor och i G öteryds socken, vilken 
angränsar till H am neda, finns to ta lt 90 registrerade hällkistor (L inderoth  2000:46).

Gotland 
Burs socken  
Häffinds, G odsbacken

Beskrivning
1984 undersöktes storhögen G odsbacken i Burs socken, på G odand . Inu ti en  to rvhög  
m ed 27 m  i diam eter, fanns ett kärnröse m ed 10 m  i diam eter. R unt detta röse fanns flera 
sekundärgravar. D e  gav en datering  till 1500-1200 f. K r. D en  stora to rvhögen  avgränsades 
av en kantkedja m ed  stora stenblock. V id undersökningen hittades också en inre 
kantkedja täckt av flata stenar. D e t skick dessa var i, visade att de varit u tsa tt fö r vittring 
under lång tid, innan de täcktes av röse och jordhög. D å  graven rensats färdigt visade den 
sig innehålla fyra kantkedjor, vilka om gärdade en senneolitisk hällkista. Själva k istan  var ca 
2,7x1,5 m  och 30-60 cm  hög. K ring kistan hade m an lagt en golvpackning av 
kalkstenshällar. Stolphål run t anläggningen visar att den troligen varit om given av en 
träpalissad.

B land skelettm aterialet har m an  kom m it fram  till a tt av 20 individer är tio barn , sam t en 
ungdom  av obestäm t kön. M aterialet var mycket fragm enterat och om rört, inga hela långa 
rörben  eller hela kranier förekom . D e flesta könsbedöm ningar har gjorts på 
kraniefragm ent och  enligt dessa är fyra m än, två är kvinnor och tre vuxna individer går ej 
a tt bestäm m a. E tt  fåtal d jurben har påträffats, 21 brända fragm ent har in te  kunnat 
hänföras varken till m änniska eller djur. E n  koncentration  av kranier i kam m arens östra 
hälft tolkades som  att dessa blivit begravda m ed  huvudet i öster, samtliga i ryggläge. E n  
individ synes ha begravts m ed  huvudet åt väster, en m an, och han är den som  gravlagts 
först av alla. Flera av individerna uppvisar läkta skador. E n  individ (individ V) uppvisar ett 
m ärke i kraniet, vilket kan tolkas som  en läkt skada efter ett kraftigt klubbslag. I kistan 
påträffades även en del djurben av hund, fågel och  fisk.



Figur 5:12. Plan över graven med den undersökta hällkistan i mitten, Burs socken, Gotland 
(Lindh 1997:10).

E n  stor m ängd fynd påträffades i hela röset. H ällkistans innehöll fynd vilka ger en 
datering till ca 2000 f. Kr. H är påträffades en bronsfibula, en nål, två tutulus, e tt 
genom borra t benförem ål, en kopparring, en  pärla (glas-sten), en rörbenspärla, flinta. V id 
flintan fanns även en rödfärgning. Inget av fynden kan tillskrivas en viss individ. E n  
fyndkoncentration  påträffades strax u tan fö r den no rra  öppningen i långsidan; tre 
tandpärlor, en benpärla (skaft till tatueringsnål av koppar). I eller vid övriga anläggningar i 
graven påträffades; en benpärla, en tandpärla, en  genom borrad  benpärla, tre  hängen av 
ben, e tt halsband av genom borrade tänder, fem  tandpärlo r (säl). Som lösfynd påträffades 
en rakkniv av brons, en flintskrapa, e tt b rons fragm ent. (B urenhult 1986:346f; L indh  1997; 
H olm berg  Jansson 2002:9f).

Tolkning
N ågon  gång under senneolitikum  bygger m an hällkistan, golvpackning, o ch  de fyra 
kantkedjom a. M ed största sannolikhet är träpalissaden och hällkistan m ed om givande 
kan tkedjor samtida. D å kistan låg öppen  (inga spår av takhällar) är det troligt a tt själva 
kistan användes som kom binerad skeletteringsplats och gravplats. K ropparna  har inte 
b ränts. Skelettmaterialet var mycket fragm enterat, varfö r tolkning kring koncentrationen  
av kranier i kam m arens östra del, som  resultatet av att indivdem a placerats så vid 
gravläggningen, blir m indre trolig. E nlig t utgrävaren finns inget som tyder på a tt skeletten 
rö rts  om  efter gravläggning (H olm berg Jansson  2002:12). D e t är därför m er troligt att 
kraniernas placering i öst är resultatet av en m edveten  positionering.



Palissaden avgränsar platsen, h ind rar insyn och styr tillgängligheten. K istan  verkar ha 
använts under m ycket lång tid, då stenarna v ittra t innan de täcktes av jordhögen. 
In tressan t är de t skaft till en tatueringsnål som  påträffas strax u tan fö r hällkistans norra  
långsida tillsam m ans m ed andra fynd. D en  har kanske använts vid dödsritualens olika 
faser, kanske för att förse den eller de närm ast sörjande m ed  tatueringar, som  
m innesm ärken över de döda, eller fö r tatueringar som  skydd för de som  deltar m er aktivt 
i dödsritualen? I slutet av senneolitikum  överges dödshuset/g ravp la tsen  och e tt kärnröse 
läggs över gravens centrala del. O m  torvhögen byggts direkt vid detta  tillfälle, eller 
tillkom m it i sam band m ed gravläggningarna under yngre bronsålder, kan  inte fastställas.

Vallstena socken  
Uppgarde 1:21, Nygårdsrum, RAÄ 73

Beskrivning
1970 undersöktes två rösen u t vid N ygårdsrum , Vallstena socken, G otland. D e t större 
röset var ca 30 m  i d iam eter och ca 1 m  högt, m ed  en kantkedja av en låg kalkstensm ur. 
S tenpackningen var indelad i nio koncentriska cirklar. I m itten  låg en från  början  
antagligen synlig hällkista. I kistan fanns läm ningar efter tre individer, två vuxna 
ivägskyfflade fö r a tt ge plats åt e tt barn , in situ. Fynden utgjordes av en benknapp  och  ett 
rörbensstycke, båda fynden kunde kopplas sam m an m ed barnet. R un t k istan  i en oval 
form ation sym m etriskt i förhållande till kistan, fram kom  fem ton  relativt sm å stolphål, 
m ed  förkolnade rester av stolpar. D e t andra röset innehöll skelettrester av  e tt tiotal 
individer sam t ett flertal föremål; b land annat en flintdolk. D e  båda rösena daterades till 
skiftet senneolitikum -äldre bronsålder. U nder rösena, i strandvallen, låg e tt m indre 
gravfält, bestående av tio nedgrävningar i form  av kistor eller schakt.

Figur 5:13. Röset med 
den centrala hällkistan 
från Nygårdsrum, 
Vallstena socken, 
Gotland 
(Hallström 1971:115).

D e t rö r sig om  sam m anlagt e tt 20-tal skelett, av vilka flertalet var spädbarn. Fyra små 
kistor innehöll enbart spädbarn, m ed  upp tül fem  bam  i sam m a kista. M ed  hjälp av 
keram ik och enstaka bronsförem ål kunde flera av gravarna dateras till slutet av 
senneolitikum - äldsta bronsålder. G ravfältet har föregåtts av bebyggelse. E tt



decim etertjockt sotblandat kulturlager täckte strandvallens övre del. I detta låg ett 50-tal 
stolphål, alla m ed kraftig stenskoning, och upp  till 0,7 m  djupa. E n  grupp hade nio hål i 
kvadratisk form . R ester fanns av två sto lpbum a byggnader om  m inst 15x19 m  respektive 
6x6 m. Fynden utgörs av m ycket flinta, lite keram ik, stenyxfragm ent, pilspets av flinta 
sam t spjutspets av flinta. D etta  daterade anläggningen till senneolitikum  (H allström  
1971:114f; V ictor 2002:142).

Tolkning
A v någon anledning har m an under slutet av senneo litikum /början  av bronsålder valt att 
anlägga gravar på bebyggelse som  sannolikt in te  varit äldre än 2000-1500 f. K r. M ed andra 
o rd  har m an varit ytterst m edveten om  platsens historia. M ånga av stolphålen har varit 
m ycket kraftigt skodda m ed sten, vilket antyder kraftiga stolpar. K anske an tyder det 
sotb landade kulturlagret a tt platsen fö rst brändes ner fö r a tt ge plats åt gravfältet? 
G ravfältet m ed  sina m ånga barngravar är också speciell. M an har sedan anlagt de två 
rösena på delar av gravfältet. Rösena har sannolikt varit så g o tt som  samtida. R u n t kistan i 
de t större röset har m an byggt en träpallisad som  skärm  run t kistan eller eventuellt som  
stöd fö r e tt tak över kistan. H är har de döda lagts n er i den  öppna kistan för a tt fö rru ttna  
före deponering. M öjligen har dödshuset i det större rö se t använts även fö r kropparna 
vilka deponerats i det m indre röset. D ä r påträffades även en flintdolk. D e förkolnade 
resterna av stolpar visar att palissaden förm odligen b runn it, kanske en m edveten  handling 
som  representerar slutet för dödshusets användningstid .

Skåne 
Ingelstorp socken  
Gravfält 4; grav 61 -65

Beskrivning
P å gravfält 4, Ingelstorp socken, Skåne, påträffas fem  m arkgravar (61-65), vilka ligger i 
d irekt anslutning till varandra. O m edelbart i anslutning till gravarna påträffades även fem  
stenfyllda gropar och två stolphål. Ingen  av gravarna innehöll tillräckliga m ängder ben  för 
en könsbedöm ning (Ström berg 1982:90ff; E d en m o  2000:33).

G rav  61: Spår av skelett i utsträckt ryggläge i träkista. Fynd av bryne, dolkfragm ent 
(spets), flintpilspets, sam t en om huggen flintdolk (typ II).

G rav  62: Spår av skelett i u tsträckt ryggläge i träkista. Fynd av en om huggen flin tdolk  (typ 
II).

G rav  63: Spår av skelett i u tsträckt ryggläge i träkista. Fynd av fyra flintstycken 
(avslag+avfall), sam t keramik. T räkol i fyllningen över graven, 14C daterad  till äldre 
bronsålder.

G rav  64: Spår av skelett i u tsträckt ryggläge i träkista. Fynd av en bronsdolk.

G rav  65: Rester av ett kranie i den sydliga delen av en träkista. Fynd av en b ronsdo lk  och 
en dubbelknapp.
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Figur 5:14. Plan och profil över grav 61-65, samt de fem stenfyllda groparna och två stolphålen, 
Ingelstorp socken, Skåne. 1a, b-humus ellersvagt sandbiandadhumus, 2-svagthuvusblandad 
sand, 3=grästorv, 4=sand (Strömberg 1982:abb. 69).

Tolkning
D e fem  stenfyllda groparna och stolphålen ligger på var sida om  grav 61-63. D essa  gravar 
innehåller förem ål vilka alla ger en  senneolitisk datering. Möjligtvis är grav 63 någ o t yngre, 
då kolbitar i fyllningen daterats till äldre bronsålder. D ock  är keram iken av en 
karakteristisk senneolitisk sort. F lintdolkarna i grav 61 och 62 ger en datering  till 
b ö rjan /m itten  av senneolitikum . M ärta S tröm berg spekulerar i m öjligheten av en 
konstruk tion  av något slag i anslutning till grav 61-63 (Ström berg 1982:94). M in tolkning 
är också att detta kan härröra från ett m öjligt dödshus i anslutning till grav 61-63. D en  
konstruk tion  som  låter sig anas är då möjligtvis e tt vägglöst tak, där stolphålen och  de 
stenfyllda groparna hållit upp  sto lpar vilka burit någon slags tak. M an har i sådana fall här 
anlagt gravarna inuti själva dödshuset. M öjligen kan m an ha valt att låta k ropparna  
genom gå förruttnelseprocessen i öppen  träkista, varpå graven har lagts igen i e tt senare 
skede. M ängden sten i gravarna är m inim al, några stenar ligger på ett sätt som  kan tolkas 
som  stödstenar till själva träkistan. I två av gravarna påträffar m an också om huggna 
flintdolkar vilka kan ha använts i dödsritualen. I e tt senare skede anläggs grav 64-65 i 
närhet till grav 61-63. D e t går ej att avgöra om  dödshuset redan då fö rlorat sin funktion, 
eller om  det fortfarande användes aktivt.



Lockarp socken  
Kv. Dubbelknappen, MHM 6022

Beskrivning
På platsen fö r M H M  6022 i Lockarp socken, M alm ö, fanns en rad anläggningar; 
boplatsläm ningar, markgravfält, 135 anläggningar bestående av härdar, gropar, grophus, 
rännor och kulturlager, sam t skelettgravar, b randgravar, um egravar och boplatsläm ningar 
från neolitikum , yngre bronsålder, äldre järnålder och  vikingatid. Två senneolitiska 
skelettgravar, AIO och  A l l ,  undersöktes 1977. B åda var m arkgravar och låg strax intill 
varandra, helt isolerade från närliggande fornläm ningar. N edgrävningskanterna mellan 
gravarna var något oklar på grund av en rännfo rm ig  nedgravning mellan anläggningarna 
(A l 8).

AIO låg strax norr om  A l l  och parallellt m ed  denna, i riktning nordost-sydväst. 
N edgravningen för graven i leran var 0,90 m  bred . S tenpackningen var ca 1,50 m  lång, 
m ed  endast e tt stenskikt. G ravens totala djup före schaktning överskred ej 0,50 m. E n  
avbruten  spets av en flintdolk låg i den sydvästra delen av graven, vilande på bottenleran . 
D en  var svår att typmässigt definiera. Strax öster denna iakttogs en sm ärre koncentration  
av sm åsten. Inga rester av trä eller skelett påträffades i graven. G raven tolkades som  
kraftigt stö rd  av den rännform iga nedgravningen, av schaktningen och av odling och 
plöjning av m arken.

A l l  låg i östvästlig riktning och var 3,60 m  lång m ed en b redd  på 1,20 m. G raven  hade 
tre stenskikt och var efter schaktning 0,30 m  djup. Anläggningens totala djup före 
schaktning var ca 0,60 m. I det andra stenskiktets västra del bildade stenarna en  liten kista, 
1,10 m  lång och 0,60 m  bred. N ågra gravgåvor fanns ej i den lilla stenkistan. D en  övriga 
stenkonstruk tionen  var inte lika tydlig, endast två parallella stenrader kunde anas m ed 
något större stenar. I upprensningen av anläggningen fram kom  ett skifferhänge u tan 
genom borra t hål, stående m ed spetsen nedåt, 0,10 m  n o rr om  denna. I sam m a nivå låg en 
flintdolk m ed spetsen m o t väster. D en  är en  typ Il-do lk , vilket ger en ungefärlig datering 
av graven som  inte äldre än SN I. N ågra centim eter öster om  dolkens handtag  påträffades 
tandfragm ent av människa. Ä ven fragm ent av ben  förekom  i västra delen av graven, inte 
långt från stenkistan. Ä ven i stenkistan fram kom  obetydliga spår av ben. K eram ik fanns i 
m ycket ringa m ängd vid nedgravningskanten, liksom  keram ikspår i kistans västra del.

A nläggning 18 fram trädde som  en nedgravning i den sterila leran, mellan A 10 och A l l .  
D en  innehöll en sandblandad hum ös fyllning. F o rm en  var halvm åneform ig m ed  en yttre 
begränsning i söder och väster, mellan dessa båda punk ter var det 15 m. R ännans bredd  
och djup varierande något, dess största b redd  överskred ej 1 m  och djupet var ca 0,10 m, 
det vill säga rännan bör ha haft ett djup från ursprunglig  m arknivå på ca 0,50 m . I rännans 
sydöstra del fanns en liten sotfläck m ed brända ben  (A l 2). D å  sotfläcken m ed brända ben 
ligger m itt i den  rännform iga A l 8, och in te  förefaller ha störts av denna, m åste A l 2 vara 
sam tida eller yngre än A l 8. N ågot n o rr om  denna anläggning fanns sju runda hum ösa 
fläckar i leran, vilka tolkades som  avtryck av stenar. N ågra av dessa avtecknade sig först i 
bo tten leran  under A l 8. E ndast en del avslag av flinta och flintor m ed spår av retusch



påträffades i rännan, vilket endast ger en  grov datering till neolitikum . Fyllningen i rännan  
var likartad fyllningen i både AIO och A l l .

Strax söder om  gravarna påträffades en stensam ling (A13) m ed sam m a längdsträckning 
som  gravarna. V id första påseendet antogs denna vara ytterligare en  grav, liknande AIO 
och A l l .  D en  hade en tydlig nedgrävningskant, m en  en otydlig stenkonstruktion . I 
anslutning till och  strax n o rr om  anläggningen fanns tre stensatta stolphål. E t t  antal 
djurben, bland annat käken av en gris påträffades. I ytan fanns en sotfläck m ed  brända 
ben  (A l 4). I det övre skiktet av anläggningen påträffades även flintavslag, några 
retuscherade flintor och ett b lock från vilket m an  slagit flintspån. Fynden  ger en 
ungefärlig datering till neolitikum -bronsålder. O m rådet i närheten  av gravarna innehöll 
även ett par härdliknande sotfläckar och  en sm ärre grop m ed sotblandad fyllning (bl. a. 
A 40, A 63, A l 5) (Kling 1983:19f, B jörhem  & Säfvestad 1993:19, N ils B jörhem , m untlig  
uppgift, otryckt källa; N ils B jörhem , Senneolitisкаflatmarksgravar).

M arkgraven A l l  m ed  fynd av flintdolk och skifferhänge ger en senneolitisk datering. AIO 
är m er tvetydig. D en  störning som  graven utsatts för efter anläggandet härrö r från  den 
rännform iga nedgravningen. I b o tten  av anläggningen fann m an en flintdolk. D en  kan 
antingen höra till själva graven, eller till den rännform iga nedgravningen som  skär mellan 
gravarna. AIO saknar skelettdelar helt och hållet, en tolkningsvariant är därfö r a tt AIO i 
själva verket inte är någon grav, u tan  någon annan slags anläggning. M ot bakgrund  av 
s tenkonstruktionens längd och b redd , skelettfragm entens och dolkens placering i graven 
b ö r den gravlagde i A l l  ha legat m ed  huvudet åt öster, troligtvis u tsträckt på rygg. D olken  
b ö r ha legat på den vänstra sidan av bröstet, m ed handtaget nästan i m unnen , den  döde 
kan även ha haft dolken i höger hand. Stenkistan har tolkats som  en barngrav. M arkgravar 
m ed  fler begravningar än en är inte ovanliga, den m est karakteristiska gravtypen av detta 
slag är just dubbelgravarna m ed  de döda liggande skavfötters m o t varandra. A l l  kan 
därför tolkas som  en dubbelgrav m ed  en vuxen och ett bam  gravlagt i en och sam m a grav 
m ed  barnet i m otsatta ändan av den  vuxnes huvud. D e t är inte osannolikt a tt någon  slags 
träkonstruktion  funnits i gravarna. D å  båda gravarna var så g runt nergrävda, b ö r de vid

Figur 5:15. Planritning 
övermarkgrav 10 och 
11, Lockarp socken, 
Skåne (delvis modifierad 
efter opublicerad 
rapport, Malmö 
Museer; Lockarp 1:20. 
20:1, 25:4, Kv. 
Dubbelknappen, 
MHM6022).

Tolkning



anläggandet ha varit försedda m ed en hög, som  vid gravens påträffande, redan var 
bortrensad.

P å platsen har m an byggt e tt dödshus i form  av en slags valliknande konstruk tion  eller 
avgränsning någon gång under senneolitikum  (A l 8, A13). M an har valt att lägga dess 
väggar/vallar så att de skär rakt igenom  en annan  anläggning (AIO). D enna anläggning går 
b o rtse tt från flintdolken (vilken lika gärna kan härrö ra  från A 18), inte a tt datera. M an 
väljer också att symboliskt m arkera anläggningens status som  dödshus genom  att 
deponera spetsen  av en flintdolk på bo tten leran  v id  anläggandet av dödshuset väggar. A l 8 
har m ed största sannolikhet varit en rännform ig  anläggning u tan  tak, m en m ed väggar (jfr 
Å kers socken, Småland). D e tre stenskodda sto lphålen  vid A13 kan utgöra rester av 
stolpar, vilka kanske burit någon slags m arkering i to p p en  (jfr RAA 105, K låfvehalla). 
U nder den  tid  som  dödshuset är i bruk  anläggs även en  grav i direkt anslutning till 
dödshuset, längs m ed dess norra  vägg (A ll) . D är gravläggs en vuxen individ och 
förm odligen e tt barn. F lintdolken, vilken påträffas i fyllningen till A l l ,  kan ha använts i 
döds ritualen för åtm instone kropparna i A l l ,  m en  kan även ha använts i dödsritualen för 
fler individer vilka gravlagts i närom rådet. A v  någon  anledning har m an in te b rän t 
k ropparna från A l l  på gravbålet, u tan  de h ar nedlagts obrända. D å endast fragm ent av 
skelett har påträffats är det in te osannolikt a tt m an  endast gravlagt delar av kropparna. 
Ö vriga delar kan ha bränts och positionerats i dödshuset (A l 2). I sam band m ed 
dödsritualer i dödshuset tillagar m an och äter m at, sam t deponerar resterna i huset (A13, 
A l 4, A l 5, A40, A63). V id något tillfälle kan m an  även ha b rän t döda kroppar, efter en 
viss tids förruttnelse i huset. D elar av de b rända benen  väljer m an då att positionera i 
själva dödshuset (A l2, A l4). A lternativt u tgö r de brända benen  rester av de m åltider m an 
konsum erat i dödshuset, varefter vissa av benen  b rän ts och  deponerats. D e t är näm ligen 
inte klarlagt om  de brända benen från A l 2 h ä rrö r från djur eller människa. Strax n o rr om  
om rådet låg brandgravar från rom ersk järnålder. D e t är därför inte heller helt om öjligt att 
de brända benen  u tgör en fragm entarisk rest av en sådan grav. D ock  är b rända ben i 
sam band m ed  senneolitiska gravar inte ovanligt, varför de lika gärna kan förstås som  
sam tida m ed  övriga anläggningar. D e t är m öjligt a tt m an  väljer att anlägga graven A l 1 vid 
dödshuset övergivande. D å väljer m an även att deponera den flintdolk där, vilken varit i 
b ruk  u nder dödshuset användande. D å dödshuset in te längre är i bruk, förses A l l  m ed  en 
yttre m arkering  i form  av en hög.

E n  annan  tolkning är förstås att rännan inte alls skall förstås som  resterna av ett dödshus. 
I Skåne har m an under de sista tio åren kom m it att uppm ärksam m a en ny typ av 
anläggningar vid arkeologiska undersökningar, i form  av just rännform iga, grunda 
nedgrävningar form ade som  hela cirklar eller ovaler. D essa har tolkats som  någon slags 
anläggningar, deras funktion är dock oklar. D e  ger sällan daterbara fynd, m en har en  viss 
koppling till anläggningar från b ro n så lder/fö rrom ersk  järnålder (Nils B jörhem , m untlig 
uppgift). D e t är därför möjligt att den rännform iga nedgravningen mellan AIO och 11 helt 
enkelt är en  sentida störning.



Södra Sallerup socken  
RAÄ 80
Långvägsmossen

Beskrivning
Fyndom rådet i Södra Sallerup socken, Skåne, är främ st kän t fö r sin fö rekom st av krita, 
som  sträcker sig i e tt 7-800 m  b re tt och  4,5 km  långt stråk i no rdo  st-sydvästlig rik tn ing 
genom  hela om rådet. R edan i fö rhistorisk  tid utgjorde platsen ett g ruvom råde, de t var 
fram förallt flintknutorna i kritan  m an  ville åt. U nder förhistorisk tid  var de tta  ett 
våtm arksom råde som  ringlade fram  m ellan backlandskap och lerslätt; L ångvägsm ossen. 
Inom  om rådet finns en  om fattande aktivitet ända från senm esolitikum  fram  till våra 
dagar.

Jag  kom m er här endast att ko rtfa tta t berö ra  den senneolitiska fasen i L ångvägsm ossens 
historia. M an skall då vara m edveten  om  att platsen brukats under hela neo litikum . D en  
fas före senneolitikum  under vilken flest aktiviteter synes kunna kopplas till p latsen , är 
tidigneolitikum . In tressan t är b land annat sju m ycket stora stenklädda stolphål som  
påträffats vid K varnbyvägen. D essa h ar tolkats som  fundam ent för m ycket långa stolpar, 
vilka bu rit någon slags anläggning, kanske en plattform . Sex av stolphålen fo rm ar en  svagt 
halvm åne form ad, tio m  lång båge. I fem  av de sju stolphålen låg det artefakter. I övrigt 
påträffades från tidigare perioder; offergropar, gravar, härdar, kulturlager, stenpackningar. 
U nder m ellanneolitikum  är aktiviteten vid Långvägsm ossen lägre, m en  tar sedan fart igen 
under loppet av senneolitikum .

U nder 1989, 1994 och 2001 pågick arkeologiska undersökningar inom  RAA  80 i Södra 
Sallerup socken. D e  senneolitiska läm ningarna påträffas främ st inom  B olagsbacken, m en  
även inom  N um m ertolvsvägen. E n  cirkelform ad ränna är har tolkad som  en  gravhög. 
G ravhögen låg på platsens no rra  del vid en av de centrala våtm arkerna. G en o m  träkol är 
den 14C daterad till 2300-1900 f. K r. G raven  var 15-16 m  i om krets (rännan var 1 m  bred  
och 0,5 m  djup). B land fynden fanns en tvärpil, ythuggen flinta, fossil m ed  slagm ärken, 
sjöborre, b rän t ben , b ränd  flinta, sam t ben. E n  lövkniv hittades i cirkelns y ttre no rra  del. 
På insidan fanns flera läm ningar; stolphål, härdrester och gropar. N ågon  central 
gravläggning kunde in te påträffas.

I östra delen av Bolagsbacken påträffades ett om råde m ed ytligt liggande krita. I m itten  av 
om rådet låg två källkärr där det varit en om fattande verksam het under fö rhistorisk  tid. 
V id ett källsprång rann rö tt vatten , där fanns en stenig bäckfåra. E n  flathuggen flintskära 
hade lagts ner där vattnet sipprade fram  från källan. Längs bäckfårans kan t satt p innar 
som  på e tt ställe var tydligt flätade och  tolkades som  resterna av en m indre hägnad. V id 
källkärret har m an kunnat konstatera  ett drygt 30-tal va ttenhå l/b runnar. D e  har varit 
risflätade, och fyllningen har varierat mellan torv, svärm sand och m oränlera. I några 
b runnar fanns även bark  och huggspån. I flera b runnar fanns spetsade hasselkäppar, 
antingen nerlagda eller nerstuckna i brunnarna. D essu tom  förekom  hasselnö tter i stor 
mängd. K eram ik förekom m er i y tterst liten m ängd. D e  fynd som  gjorts här u tgörs främ st 
av sten och ben; en bergartsyxa m ed  skaftränna, flera flintdolkar, borrar, skedskrapor, 
mejsel, skäror, sam t e tt stort antal flintavslag, avfall och knutor. B enm aterialet u tgörs av:



två hundkran ier utan  underkäke, en genom borrad  h u n d tand  och delar av m änniskokranier 
(6 m ån och  5-6 år), en svinkäke, kohom , ko to r, sam t en  lårbenskula.
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Figur 5:16. Schematisk (ej skalenlig) bild av anläggn
Sallerup socken, Skåne. De o fyllda anläggningarna
tidigneolitikum till mellanneolitikum (4200-2200 f  K
tidsperioden senneolitikum till äldre bronsålder (2
senare tidsperioder inte tagits med.

Vid d e t andra källsprånget låg en b runn  m ed risflätning och  vidjor längs kanterna, sam t en 
stenkoncentration  i botten. Ö verst låg en stenkoncentration , vilken m åste ha varit synlig. 
Fyllningen tydde på att gropen stått öppen  och  varit vattenfylld under en tid. I b runnen  
fanns en  skifferplatta, skrapa, slagen flinta, b ränd  flinta, d jurben (ko- och fårkäke), sam t



hasselnötter. E t t  flertal bearbetade träförem ål har också påträffats här. F ynden  ger en i 
sto rt sett enhetlig senneolitisk datering. I nära anslutning till b runnarna  fanns e tt 
m änniskoskelett i hockerställning m ed  huvudet åt öster, tillhörande en  vuxen individ.

Intill e tt av källsprången fanns ett rektangulärt lager m ed eldpåverkad lera, 5,25x4,4x0,6 m  
stort. Läm ningen tolkades som  e tt g rophus, där den brända leran u tg jorde ett golv. U n d er 
leran låg en träfärgning som  kan  ha varit rester av en trä- eller risflätning. D e n  brända 
leran låg inte ända u t i kanten, u tan  där fanns en träfärgning. D essa to lkades som  en 
syllkonstruktion till en vägg. I m itten  av g rophuset fanns fyra stolphål som  kan  ha burit 
upp  ett tak. O m edelbart n o rr om  anläggningen frilädes ytterligare fyra stolphål. I lagret 
påträffades en stor m ängd sten som  var både vittrad, skörbränd och  opåverkad. D e  
artefakter som  fanns i huset var; 11 kg slagen och  bearbetad  flinta, 20 skrapor, avslag, 
avfall och käm or, sam t knack- och  m alstenar och en nålvässare av bergart. K eram iken  
daterar huset till senneolitikum . E tt  om fattande benm aterial påträffades också; m est från 
nö t, svin, får, get eller hund , m en  där fanns även torskben. B enm aterialet är delvis b rän t 
och  eldskadat. Å tta kranie fragm ent från m änniska låg i huset, varav sex stycken tillhörde 
kraniet från en vuxen individ. D essa kunde klistras ihop  till en  sam m anhängande del från 
ena ögonbrynet bakåt till m itten  av hjässbenet. I lergolvet fanns flera bearbetade 
benförem ål; en bandvävkam , benpärlo r, och en påbörjad genom borm ing  av en  hund tand . 
H uset tolkades som  ett verkstadshus.

I no rra  delen av om rådet (N um m ertolvsvägen) låg en stor b runn  där o ffer deponerats. På 
platsen fanns ett naturligt tjockt lager av orange lera under torven, e tt resultat av 
järnutfällningar. T re  offergropar låg i toppen  av brunnens fyllning. D en  första innehöll 45 
liter djurben; nö t, svin, hund , sam t träförem ål och spetsade pinnar. D en  andra g ropen  var 
fylld av stora m ängder snäckor, den  tredje gropen hade fyllts av snäckor, sto ra  stenar och 
stora m ängder fiskben.

Strax intill b runnen , vid den orange leran, låg ett 12x4 m  sto rt kulturlager m ed  m inst 16 
stolphål run t om. I lagret fanns olika föremål; m iniatyrflintdolk, rödockra, pilspets, en 
lövform ad skära (bronsålder per II), eldslagnings flinta (bronsålder per I-II), slagen och 
b ränd  flinta, sjöborrar, slipat flintfragm ent, ben  och träkol (N ielsen & R udebeck  1990; 
L indahl Jensen  1992,1994:391; R udebeck 1994; B örjesson 1997:16; Siech 2002).

Tolkning
Platsens starka kontinuitet är in tressant, en heliggjord plats in te brukad  för vanliga 
boplatser förrän under rom ersk  järnålder. U nder senneolitikum  har m an  alldeles säkert 
varit y tterst m edveten  om  platsens historia och betydelsen av alla de olika läm ningar som  
redan fanns där, inte m inst de sju stolparna som  m åste ha stått som  u tropstecken  på 
platsen, synliga på långt håll.

D e  båda husen har förm odligen utg jort dödshus, där det ena m ed  en del förem ål klart 
tillhörande äldre bronsålder, kanske haft en senneolitisk anläggningstid. D e t äldre 
grophuset har förm odligen haft e tt tak  uppbu re t av stolpar och någon slags avgränsande 
väggar. I huset finns flera tecken på eld, t. ex. eldpåverkad lera, skörbränd sten , kol och  
eldpåverkade ben. Möjligen har m an  haft e tt brandbål inne i huset eller valt a tt  deponera



förem ål från brandbål i huset. Flera av förem ålen  i b runnarna  är också eldskadade, m an 
m åste ha h aft dem  på ett b randbål innan de deponerats. B enm aterialet från m änniska i 
huset u tgörs enbart av kraniedelar, liksom  de m änn iskoben  vilka påträffades i de risflätade 
brunnarna. K ranier av d jur har också påträffats på platsen. D etta  skulle kunna tolkas så att 
platsen u tgö r en sådan plats på vilken m an valt a tt deponera vissa k roppsdelar som  m an 
valt a tt in te deponera i själva graven. V id flera tillfällen har jag kunnat konstatera  att just 
kraniedelar synes behandlas särskilt om sorgsfullt, m ed  särskilda regler för positionering; så 
också här. A nläggningen vilken tolkats som  en gravhög är märklig, närvaron av stolphål, 
härdar och g ropar antyder något helt annat än en  gravhög. K anske u tgör anläggningen 
ytterligare en kulthusliknande anläggning?

N ärvaron  av fiskben, sjöborrar och snäckor i s tö rre  m ängd är intressant, kanske kan m an 
här göra en  koppling till det sjö svallade stenm aterial som  ib land påträffas på andra ställen? 
K opplingen mellan m arina elem ent, rinnande vatten , källsprång och våtm ark antyder att 
vatten  var centralt i sam m anhanget. D e t röda  v a ttn e t i källan ger kanske en koppling  till 
de röda stenar och rödockra som  till synes m edvete t deponerats i vissa anläggningar, här 
och  på andra platser. R ö tt synes vara en färg som  m an eftertraktar i vissa sam m anhang. 
K ällsprång m ed  rö tt vatten  förekom m er även vid R öekillorna (Stjem quist 1997:81).

D en  begravda individen har diskuterats som  ett o ffer (Siech 2002), m en  då 
kroppsställningen (hocker) förekom m er i gravar, anser jag det för m er troligt a tt k roppen  
är begravd på platsen.

D e  risflätade brunnarna u tgör sannolikt rester av offergropar i vilka m an deponera t rester 
av offerm åltider, eller offerritualer (kött, fisk, sten-, keram ik- och träförem ål). Flera 
flintdolkar har deponerats i de risflätade brunnarna, flintdolkar vilka förm odligen använts 
i de olika ritualer på platsen. Flintdolkens betydelse kom m er igen i en m iniatyrdolk i det 
större kulthuset.

Östra Nöbbelövs socken  
Gislövshammar

Beskrivning
I e tt skadat röse påträffades 1942 i Ö stra  N ö bbelöv  socken, Skåne, en centralt belägen 
hällkista, om given av en cirkelrund kallmur, 8,6 m  i diam eter och upp till 75 cm  hög, 
byggd av liggande kalkstensplattor. Innan fö r m uren  låg en krets av större kalkstensblock 
och  vissa andra anordningar. K istan var 2,3 m  lång, ca 1 m  bred , och orienterad i öst-väst. 
D en  stod  nedsänkt i m arken så endast takhallarna var synliga. I västra gaveln fanns två 
s tenp latto r och därinnanför låg en tröskelsten. I bo ttensk ik tet fann m an rester av m inst 
tre  individer. I graven fanns inga daterande fynd, det enda m an kan säga är att den är äldre 
än de gravar vilka tillkomm it i kallm uren efter gravens iordningställande. I den  kallm urade 
gravhögens södra del, 5 m  utanför ringm uren, återfanns ytterligare en hällkista byggd av 
kalkstensplattor (hällkista n r II). I G islövsham m ar finns även fler hällkistor än de som  här 
tas upp . I ringm uren fann m an även en  brandgrav  från period  II-III, innehållande ett 
skelett, en bronsdolk, två bronsknivar, sam t en eldslagningsflinta. Ä ven brandgravar från



bronsåldern , liksom  en grav från vikingatid återfanns i anläggningen (Forssander 1942; 
N ylén 1959:21 ff; S tröm berg 1985:54).

Figur 5:17. Röse med avgränsande kallmur, inre stenkrets och hällkista i Gislövshammar, Östra 
Nöbbelövs socken, Skåne (ATA d. nr. 2821/1950. Bild 29. Foto 1942, C.A. Althin).

H ällkista n r II var 3x07 m  stor. D en  saknade gavelplatta i västra delen, m en  hade där en 
tröskelsten istället. I kistan låg skelettrester, en flintdolk av en sen typ, e tt skifferhänge, 
sam t en krukskärva. U nder golvnivån fanns nergrävda kranier, och  u tan fö r västra  gaveln i 
e tt 40 cm  tjockt jordblandat lager återfanns en m ängd skelettrester, vilket to lkades som  
utrensningar av kistan. D är låg även ett lerkärl, tre tandpärlor sam t en bennål (Forssander 
1942, Stjernquist 1950:27f; S tröm berg 1985:54).
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Figur 5:18. Plan över hällkista nr II, Gislövshammar, Östra Nöbbelövs socken, Skåne (delvis 
modifierad efter ATA d. nr. 2821/1950).



Tolkning
Jo h n -E lo f F ors sander ansåg att kistan kunde dateras till senneolitikum  på g rund  av kistans 
konstruk tion , sam t närvaron av tröskelstenen. H an  gjorde jäm förelser m ellan ringm uren 
och liknande palissadkonstruktioner i trä i T yskland och  H olland. Forssander ansåg också 
att insidan av ringm uren, som  inte var slät som  u tsidan, varit fö rsedd m ed en n u  förlorad 
träkonstruk tion  (Forssander 1942). E rik  N ylén kom  att em otsäga Forssanders datering av 
graven i G islövsham m ar i anslutning till en  diskussion kring de gotländska 
kaUstensm urade rösena. H an  ansåg att ringm uren  ej kunna t existera u tan  röset. H an  
m enade att den  inre stenkretsen var äldre än ringm uren, m edan ringm uren tillhörde ett 
b ronsåldersskede (Nylén 1959:21 ff). Jag  anser a tt d e t är troligt a tt de två k istgravam a och 
stenkonstruk tionen  vid G islövsham m ar byggts o ch  använts under åtm instone en del av 
senneolitikum . Hällkista n r I ligger nära flera andra hällkistor övertäckta av  röse, m ed 
senneolitiska dateringar. D en  intilliggande hällkista n r  II tolkades som  yngre än 
centralgraven, då den låg på en högre nivå. D e tta  gö r de t också troligt att hällkistan n r I är 
senneolitisk, då flintdolken i den intilliggande graven var från senare delen av 
senneolitikum . M an får föreställa sig att den  kallm urade ringm uren form at e tt  inre rum , i 
vilken hällkistan var nedsänkt i m arken, synlig endast m ed  takhallarna. H är k an  m an  ha 
u tfö rt ritualer i sam band m ed handhavandet av de döda u tan  insyn från om givningen, i ett 
strängt avgränsat rum. D e t är troligt att den  intilliggande kistan m ed sina skelettrester 
invid kistan och  sin flintdolk, ingått som  en  del av kom plexet. H är visas tydligt h u r m an 
positionerat olika skelettdelar i och i närheten  av kistan, där kranierna har getts en  särskild 
placering under själva kistans golv.

Skeletteringsplatser och lämningar kopplade till dödsritualen 

Dalsland
Skålleruds socken  
Björkön

Beskrivning
1948 undersöks en hällkista på B jörkön i Skålleruds socken, D alsland, av Berta 
Stjem quist. Hällkistan var före undersökningen ihop  sjunken och så go tt som  fullständigt 
övertorvad. V id nordkanten  låg en anhopn ing  av odlings sten. R öset under to rv en  var lågt 
och  starkt jordblandat. H ällkistan under röse t var uppbyggd av kalkskiffer i dubb la  rader. 
D ess utsida var ca 6 m  lång och 1,7 m  bred. G raven  var orienterad nord-syd, m ed 
takhällar, vars tyngd pressat sam m an själva kistan så a tt dess orientering ändrats. K istan 
var in te sluten i söder. D en  norra delen av kistan var b o rtse tt från några helt obestäm bara 
benfragm ent, helt fyndtom . I södra delen av kistan låg en m ängd m indre stenar, vilka 
bildade en  valliknande anhopning tvärs över graven, ca 1,5 m  från dess sydkant. D essa låg 
i ett 10 cm  tjockt svart sotblandat lager m ed  b itar av förkolnat trä. Både n o rra  och södra 
delen av kistan täcktes av e tt tun t so tb landat lager. I och  under detta lager påträffades 
fullständigt söndersm ulade krukskärvor av rödgult g rovt gods, en h järtfo rm ad 
flintpilspets, en pilspets av skiffer, sam t åtta flintskärvor. E n  av dessa var en s to r flat skiva 
m ed  två retuscherade kanter, troligen använd som  kniv. R öset om kring kistan var 
fyndlöst, strax väster om  kistan påträffades e tt nätsänke av ben  m ed genom borrning.
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D e flesta fynden låg dock i röset om edelbart söder om  själva kistan. O m delbart söder om  
hällkistan påträffades ett 3 m  i diam eter och 20-30 cm  tjockt fyndförande brandlager. 
D rygt 1000 keram ikskärvor påträffades, liksom  förem ål av flinta (bl. a. en h järtform ig 
pilspets, fyra skrapor, två knivar, tio förem ål m ed  retusch, 50 avslag (tre m ed  spår av 
slipning och  några eldskadade), skiffer, bärnsten , e tt fåtal b rända och obrända ben, sam t 
anhopningar av sot och kol. N ågon  skiktning inom  lagret kunder inte upptäckas, 
förem ålen låg inlagrade i själva röset. R öset hade fått en rödgul färg av de m ånga krossade 
keram ikskärvorna. K ärlform en avslöjar att kärlen varit stora, förm odligen någon  slags 
förrådskärl. Fyndlagret tolkades först som  e tt boplatslager. D etta  föreföll inte troligt då 
m an no terade  att fyndlagret befann sig i om edelbar kon tak t m ed de likartade fynden i 
kistans södra del. In te heller påträffades någon fö rekom st av kulturlager i de provschakt 
som  togs upp  i hällkistans närhet (Stjem quist 1950; Jo hansson  1961:35).

Tolkning
D e  enda förem ålen som  säkert daterar kistan närm are är de båda h järtform ade 
flintpilspetsarna i själva kistan och i det intilliggande fyndlagret, sam t skifferhänget i 
fyndlagret u tan fö r kistan. D ärm ed  to rde hela kom plexet kunna ges en senneolitisk 
datering. B erta Stjem quist tolkar fyndlagret intill kistan som  en kom bination  av 
u trensn ingar av kistan och offerm åltider, en to lkning jag instäm m er m ed. K istan har m ed 
största sannolikhet varit p latsen för flera gravlagda och flera m ed dessa sam m ankopplade 
dödsritualer. M an har förm odligen tillagat och ätit m åltider här, vilket kanske förklarar 
den  ovanligt stora m ängden keramik. Fynd av sot och kol i själva kistan antyder också att 
m an  vid någo t tillfälle haft e tt gravbål, eller en eld d irekt i kistan. D å  skelettm aterialet är så 
dåligt bevarat kan m an  inte säkert säga något om  förekom st av eventuell positionering  av 
skelett i kistan. D å ingen lagerföljd kunnat konstateras i de t fyndförande lagret intill kistan 
är det troligt att platsen använts kontinuerligt u tan  större avbro tt någon gång under 
senneolitikum . Inga flintdolkar förekom m er i kistan, dock en flintbit vilken tolkats som  en 
kniv. D en n a  kan möjligen ha använts i dödsritualen.

Västmanland 
Badelunda socken  
Bjurhovda

Beskrivning
1968 undersök tes en gravhög i B adelunda socken, V ästm anland, belägen på  e tt större 
gravfält (nr 459) m ed gravar från vikingatid. G ravhögen, ca 10 m eter i diam eter och ca 1 
m eter hög, var starkt skadad och visade sig innehålla en hällkista. K istan var orienterad 
no rdno rdväst-sydsydost, var 4 m eter lång och 1,25 m eter bred. K istan var om given av en 
högfyllning som  nådde till hällamas övre kant, och  hällarna var nergrävda i gruset. K istan 
var fylld av stenar och grusblandad mylla. Fyllnadsm aterialet i kistan bestod av e tt tun t 
skikt fin mjäla, m ed kolsplitter, därefter ett ca 0,2 m  tjockt lager hårt packad grusblandad 
mylla. D e tta  lager innehöll kol och där återfanns samtliga fynd i kistan. U nder det 
fyndförande lagret fanns träkol, dock var detta lager begränsat till kistans bo tten . K olet 
var rent, u tan  sot och den omgivande jorden var inte m örk. K istan var öppen  i södra 
gaveländen, endast tillsluten m ed en sten- och jordpackning. Strax innanför ingången 
påträffades två gropar (stolphål), de innehöll träkol sam t små röda kalkstensflisor och
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bränd  lera (F 117). I sydost strax u tan fö r gropen , stod  en kantställd, delvis nergrävd flat 
skiva av rö d  kalksten, skivan tolkades som  d ö rrp o st (F 105). D irek t u tan fö r den  
sydvästliga gropen  fanns en koncentration  av b ränd  lera och kol. Ca 1,5 m  väster om  
kistan fanns delar av en inre stenkrets. T roligen h ar en likadan stenkrets funnits i högens 
östra del, m en  blivit förstö rd  av de skador som  högen  u tsatts för. I de t fyndförande lagret 
i kistans n o rd ö stra  h ö m  påträffades en  m indre koncen tra tion  av brända ben tillsam m ans 
m ed  träkol (F 70), här låg även ett skifferhänge (F 78) och e tt flintavslag (F 69). Ingen  av 
förem ålen är brända. B enresterna tillhör m inst två individer, ca 40-50 år, varav en  kunde 
bestäm m as till en m an. B land 80 kranietaksfragm ent påträffades tre  överkäks fragm ent, 
påfallande är a tt ben från ansiktet dom inerar. B engöm m ans kol härrö r troligen från 
likbålet. Strax intill dess ben, på sam m a nivå i kistans nordvästra  h ö m  låg en  klum p 
sam m ansvällda obrända benrester (F 114). E n  närm are bestäm ning kunde inte göras m er 
än att det in te  rö r sig om  m änniskoben, u tan  e tt stö rre  djur, såsom  en häst, ko  eller oxe. 
B land benen  låg träkoisbitar. U nder benklum pen låg en enkel skafthålsyxa av g rön  diabas, 
vilken blivit om huggen och om slipad en eller flera gånger (F 98). E n  liten koncen tra tion  
av brända ben  (F 84) och kol påträffades en halv m eter söder om  dessa fynd. E nstaka  
brända ben  från  m änniska låg i kistans m itt (F 104), en närm are analys var ej m öjlig då 
benm ängden  var så liten. På öm se sidor om  bengöm m an  påträffades ett hänge av tälj sten 
(F 99) och en flintkniv (F 77). K istans södra del saknade fynd, några ljusa fläckar kan ha 
varit rester av obrända ben, m en  kunde lika gärna ha varit mjäla. K o lrestem a från kistans 
b o tten  gav 14C -datering till 1560 f. K r. I myllan m ellan stenarna i den  övre packningen 
påträffades några få keram ikskärvor och några b rända m änniskoben. U tan fö r kistan i 
högens bevarade västra del påträffades mellan kistans västra sidohällar och  den inre 
stenkretsen  enstaka obrända ben (F 93). Ca 1,5 m  söder om  den inre stenkretsen, m ellan 
stenarna i den  undre packningen, på en något högre nivå än de övriga fynden, påträffades 
en liten flintdolk av typ IV  m ed om hugget b lad (F 66). E n  m eter nordväst om  dolken 
påträffades e tt b rän t skelett (F 68), do lt av en stenpackning. Skelettet låg i röd-gul sand 
om given av sot, träkol och skörbränd sten. E n  14C-analys gav en datering till 1365 f. Kr. 
Skelettet tillhörde en ung kvinna, vars k ropp  blivit kraftigt bränd. D ock  h ar skelettet 
förbränts långsam t, då det inte söndersprängts i någon högre grad. D e t är m öjligt a tt 
k roppen  b rändes på platsen. G raven tolkades som  en sekundärgrav till hällkistan, vilken 
tillkom m it efter de sista begravningarna i hällkistan (Jaanusson 1969).

Tolkning
H ällkistan har sannolikt saknat helt täckande takhällar varför ob rända skelett förm odligen 
in te har bevarats, om  de funnits i kistan. K istans användningstid  är svår att avgöra, 
bo ttenko le t kan ha tillkom m it efter att kistan redan varit använd som  begravningsplats en 
tid. D e t m an  säkert kan säga att är att kistan använts som  gravplats för b rända 
m änniskoben  under slutfasen av senneolitikum , vilket även stäm m er m ed  kistans 
fyndinnehåll. D e  två groparna intill ingången u tgör sannolikt stolphål. Hille Jaanusson  
tolkar dessa som  en konstruktion  fö r en lucka vilken tillslutit hällkistan. D en  tolkningen är 
m indre trolig då kistan till stor del saknade takhällar. M er troligt är kanske a tt stolparna 
u tgör resterna av någon konstruktion  över kistan, kanske fanns fler stolphål i den  skadade 
delen av graven? E n  tolkning är också att stolphålen u tg jort en slags symbolisk ingång, 
kanske har stolparna burit någon slags m arkering på toppen? D en  röda stenen i direkt 
anslutning till stolparna m arkerar också hällkistans ingång. D en  röda färgen på kalkstenen



och de röda kalkstensflisor vilka påträffas vid ingången, är en  kraftfull sym bolisk 
m arkering. Troligen har kistan legat ö ppen  u nder användningstiden, m ed  en  m arkerad 
ingång, eller möjligen ett tak eller en palissadanläggning run t delar av kistan. K istan  kan 
troligtvis tolkas som  en skeletteringsplats, där k ropparna läggs att fö rru ttna i  vän tan  på 
gravbålet o ch /e lle r skelettering, kistans öppna  konstruktion  gör att den p rocessen  går 
ganska snabbt. D en  centrala bengöm m an (F 70) dom ineras av kranietak o c h  ben  från 
kraniet på m inst två individer. T roligen har k ropparna bränts u tan fö r graven fö r a tt sedan 
sorteras, varefter m an valt a tt positionera delar, företrädesvis bitar från huvudreg ionen , i 
graven igen. Bitar av kol och  sot från likbålet har följt m ed. D e  brända b en en  från F  84 
och F 104 kan tolkas som  deponeringar av m ycket små kvantiteter av b rän d a  ben  från 
andra kroppar, eller så härrö r de b rända benen  här från kropparna deponerade  i den  
centrala bengöm m an. D e stora kolbitarna u tan  inblandning av sot i k istans b o tten  är 
svårtolkade. F rånvaron av m örkfärgning och  sot om öjliggör e tt brandbål inne  i kistan. 
Möjligen u tgör kolbitam a rengjorda b itar av likbålet vilka deponerats i kistan. D e  obrända 
benen  (F 114) u tgör sannolikt rester av en m åltid, vilken tillagats och ätits i sam band m ed  
ritualer kring hanterandet av de döda.

Figur 5:21. Fyndplan 
över hällkistan i 
Bjurhovda, 
Badelunda 
socken, 
Västmanland 
(skala saknas) 
(Jaanusson 
19691ig. 4).

N ågon gång efter den sista begravningen i kistan väljer m an  att deponera en kropp  
u tanför kistan. Troligen bränns den döda på platsen, varefter m an sedan deponerar en 
stenpackning över den brända kroppen. D å  kistan ej längre används väljer m an att 
sym boliskt m arkera slutet genom  att deponera en flintdolk strax u tanför kistan. D ärefter 
fyller m an kistan m ed sten och grus, sam t täcker slutligen kistan m ed ett röse. Innertaket 
av trä, gör hällkistan till m ellanting m ellan grav och dödshus (jfr H olm  et al 1997:229, G ill 
2003:207).
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Uppland 
Skuttunge socken  
RAÄ 88, Dragby

Beskrivning
På D ragbygravfåltet, Skuttunge socken, U ppland, avslutades 1961 undersökningen av ett 
s to rt gravröse. R öset visade sig ha genom gått flera byggnadsetapper och använts som  grav 
under flera tidsperioder. R öset består av flera ovanpå varandra sam m anbyggda rösen. 
K ärnan i rö se t var en hällkista, då den första i sitt slag i östra Mellansverige. H ällkistan 
täcktes av en rösem antel, som  begränsades av en kantkedja, och  inneslö t två ofullständiga 
stenkretsar. O vanpå detta fanns ytterligare e tt y ttre röse, In o m  detta röse fanns rester av 
12 brandgravar från yngre bronsålder och fyra sm ärre samlingar av b rända ben. På k rönet 
av röset hade anlagts fyra stensättningar m ed kantkedjor. I sydöstra delen av det 
sam m ansatta röset fanns en förem ålslös schaktgrav m ed obrända skelettdelar. F ö r en 
ingående beskrivning av rösets olika anläggningar hänvisar jag till Jaanusson  & Silvén 
(1962).

H ällkistan var omgiven av fyllning från röset och  hade lätt svängda långsidor, orienterad  
nordväst-sydost. D en  var på insidan ca 3,2 m  lång, 1,1-1,3 m  b red  och 0,8-0,9 m  djup, 
räknat från takhallarnas förm odade ursprungsläge. D e  stenar vilka tolkades som  takhällar, 
var instörtade och  låg i gravkam m arens övre fyllning. K istan saknade större heltäckande 
takhällar -  ingen av de hällar som  tolkats som  takhällar nådde från kan t till kan t på kistan. 
K istans 0,9 m  höga gavelvägg i no rd o st utg jordes av ett m ycket stort, närm ast 
trapetsfo rm at stenblock. E n  m örkhorison t om gav kistan, befann  sig i nivå m ed 
nedgravningens överkant m en återfanns in te i kistan. Hällkistans sydöstra kortsida tillslöts 
till en tredjedel av en tvärställd gråstenshäll. Ö vre  delen av kortsidans övriga två 
tredjedelar var täckt m ed en kraftigt inåtlutande rundad  häll av röd  kalksten, spräckt i flera 
bitar. I kistans sydöstra del fanns rä tt stora kolb itar spridda. Strax u nder horison ten  m ed 
spridda kolbitar påträffades två skelett i u tsträckt ryggläge sida vid sida m ed huvudena i 
sydost närm ast gavelingången. D et östra skelettet saknade kranie. D essa skelett tolkades 
som  de sist begravda och även de m ed  vilka de spridda kolbitarna kan förknippas. E n  
datering av lagret gav ca 1215 f. K r. O m kring de båda skeletten låg spridda och dåligt 
bevarade ben. I kistans nordvästra del täckte de nedstö rtade  täckhällsdelam a av kalksten 
m ängder av välbevarade skelettdelar, hoppackade i flera lager. V id nordvästra långsidan, 
tä tt intill väggen, låg delar av 6-7 kranier och i västnordvästra  h ö rn e t 4-5 kranier från 
individer av olika kön  och ålder. D ärom kring fanns ben  från alla kroppsdelar, sam t 
ytterligare kraniedelar spridda. E n  bedöm ning av antalet individer baserat på kranie- och 
käkdelar ger resultatet att m inst 30 individer har blivit begravda i kistan. A ntalet var svårt 
a tt bestäm m a då flera kranier var krossade och sam m anblandade. A v dessa var m inst tio 
m anliga, sex kvinnliga, två subadulter och  sex barn. D e delar av kistan vilka saknat 
takhällar, h ar förm odligen haft en m ycket större förm ultningsgrad. I några fall kunde m an 
konstatera  att skelettdelar förflyttats innan total förru ttnelse  skett, då m an sett flera olika 
skelettdelar till en  och samma individ liggande i rä tt ordning.

N ära  underkan ten  på en av sidohällam a hittades en  dubbelknapp av brons. D en  kan ha 
rasat in  från en senare anlagd grav, m en  även ursprungligen lagts n er i kistan. D en  anses



tillhöra period  III. O m edelbart intill de t sist begravda västra skelettets kran ie  fanns en  
p incett av brons. O m kring  0,2 m  sydsydväst om  och några cm  d jupare än detta, 
påträffades en trubbig  flintspets, vilken tolkats som  fragm ent av e tt dolkskaft. 
K eram ikskärvor av vulstkeram ik låg spridda härom kring och  strax nedom  vänstra  knäet 
på den västra individen fanns en liten flintspets. E n  bärnstenspärla, små fragm ent av en 
b ronsten  och en skivskrapa av flinta påträffades också. Ö vriga gravar som  påträffats är 
alla yngre än de två sist gravlagda i hällkistan.

H ällkistan hade även e tt förrum , ca 1,1x1,25 m. I fyllningen nära sydvästra väggen 
påträffades en delvis parallellhuggen flintpilspets och spridda krukskärvor av vulstkeram ik 
från senneolitikum . F ö rrum m et är byggt m ed  stöd  m ot det om givande rö se t och  m åste 
därfö r ha tillkom m it i sam band m ed byggandet av detta eller grävts ner senare. M öjligen 
har fö rrum m et tjänat som  en slags ingång till kistan (Stenberger 1960, 1961; Jaanusson  & 
Silvén 1962; Gejvall 1963; H edengran  1990; H olm berg  Jansson  2002:4ff)

Figur 5:22. Plan över 
bottenkonstruktionen 
i röset vid Dragby, 
Skuttunge socken, 
Uppland och de 
senare tillkomna 
brandgravarna 
(skrafferade).
De mörkfärgade 
delarna markerar 
byggnadsetapp I 
(Hedengran 
1990.Hg. 5).

Tolkning
D en  kolbem ängda m örkhorison ten  u nder hela anläggningen antyder att o m råd e t röjdes 
genom  eld innan kistan byggdes. D o ck  saknar hällkistans b o tten  m örkfärgningen, oklart 
varför. D e  två sist gravlagda individerna verkar ha begravts täckta m ed ett tu n t lager av 
kolbitar. Flera av kistans sidohällar är också eldpåverkade (Larsson & O lsson  1997:228). 
D e två sist gravlagda är ej brända, vilket utesluter att m an haft ett likbål d irek t i kistan. 
M er troligt är att kanske någon slags konstruk tion  av trä, e tt tak, eldats i sam band m ed 
nedläggandet av de två sist gravlagda? Möjligt är också att m an eldat i k istan före
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nedläggandet av de döda, rensat u r kistan, lagt ner de döda och sedan s trö tt kolbitam a 
över dem . A vseende dateringen ger den  vu lstom erade keram iken en hänvisn ing  till 
senneolitisk tid. P incetten  kan dateras till bronsålderns period II, detta  stäm m er väl m ed 
den  14C -datering som  gjordes av det täckande kollagret. D etta  tillsam m ans m ed 
dubbelknappen  ger en slutanvändning på kistan till m itten  av äldre bronsåldern . E n  
anläggningstid fö r kistan är dock svårare a tt precisera, troligen skedde d e tta  i alla fall 
u nder slutet av senneolitikum . Troligen har rösem ante ln  byggts in te så långt e fte r de t att 
kistan anlagts. D o ck  har en viss tid förflu tit m ellan anläggandet av kärn rö se t och  
påbyggnaden av det yttre röset (Jaanusson & Silvén 1962:361).

D ragbykistan är in tressant då den ger ytterligare en  inblick i h u r m an  m ycket m edvetet 
sorterat och  positionerat skelettm aterialet i kistan vid nya begravningar. Vi ser återigen 
h u r just kraniedelar verkar ha behandlats m ed  särskild uppm ärksam het. A tt m an  valt att 
elda i själva kistan är intressant, kanske har detta skett i om gångar vid varje tillfälle en ny 
kropp  skall nerläggas? V id något tillfälle i slutet av hällkistans användningstid, eller som  en 
m arkering av dess slutanvändning, väljer m an a tt deponera en del av flin tdolk  i de övre 
lagren, in te  långt från de sist gravlagda. D etta  u tgö r en sym bolisk m arketing  av den 
senneolitiska gravsedens slutfas. Möjligt är också att de kolbitar m an  på trä ffa t i det övre 
lagret härrö r från  att m an  tän t eld på någon slags träkonstruk tion  i kistan, kanske ett tak 
till kistan - inga takhällar har haft kapacitet nog  att nå från en kan t till en annan. D etta  kan 
i så fall också sym boliskt ha m arkerat kistans slutfas.

Enköpings stad 
Annelund

Beskrivning
V id undersökningar i sam band m ed E l 8 projektet, sträckan E nköping-B ålsta, påträffades 
i u tkan ten  av E nköping , en häUkista, sam t boplatsrester efter e tt tiotal hus m ed  datering 
till senneolitikum . U nder en skärvstenshög, daterad  till äldre bronsålder, påträffades ett 
röse innehållande en hällkista, sam t strax sydväst om  denna, en bengrop. H ällkistans röse 
hade en d iam eter om  ca 7 m  och begränsades i söder, väster och n o rr  av en bitvis m ycket 
vällagd kantkedja. G ruset i röset bestod  av rundat va tten transporterat m aterial. U nder 
röset påträffades själva kistan, ca 3x2 m  stor, o rienterad  i nordväst-sydöst. D e n  nordöstra  
långsidan b estod  av en befintlig berghäll. I den södra gaveln låg ett stö rre  block som  
läm nat en ca 0,35 m  stor öppning in  i kistan. K istans takhällar låg delvis u r läge, den  ena 
inrasad i kistan och den andra delvis utrasad u tan fö r den nordvästra  kortsidan. Inne  i 
kistan påträffades de obrända resterna av m inst 16 individer, överst låg ett bevara t skelett 
av en m an  i hockerställning. Ä ldre skelettm aterial ha r förts m o t ingångsändan i sam band 
m ed  yngre begravningar. A v de fynd som  påträffades i hällkistan kan näm nas flintdolk 
(typ III), bärnstens- och tandpärlor, pilspets m ed u m u p en  bas, skrapor och avslag i flinta, 
skafthålsyxa i bergart sam t ett rö tt m aterial som  skulle kunna tolkas som  rödockra.

Lager av stora kolbitar överst i kistan, kan tolkas som  att det rö r t sig om  en 
träkonstruk tion , e tt innertak som  bränts för att sym boliskt stänga k istan  efter 
slutanvändning. Spår efter direkt eldning i kistan fanns, i form  av svedda b e n  och stora 
kolstycken in  situ.



N ågra dm  sydväst om  hällkistans kantkedja påträffades en ca 1x2 m  sto r g rop  (A6), 
innehållande tä tt sam m anpackade och  delvis sorterade skelettdelar efter ca 26 individer. 
E tt  fåtal fragm entariska keram ikskärvor påträffades bland dess ben. I rösefyflningen intill 
benkoncentrationen  påträffades en m ejsel/m iniatyryxa av flinta som  möjligen h ä rrö r från 
kistan. D e t sam m anlagda antalet individer i bengropen  uppgår troligtvis till to ta lt 26 
stycken.

Flera av de hus som  påträffades har daterats till senneolitikum /äldre bronsålder. U nder 
och run t hällkistan och skärvstenshögen fanns en  koncentration  av åtta h ä rd a r och en 
kokgrop, i boplatsom rådet fanns ytterligare koncentrationer av härdar. (A ndersson  & 
H järtner-H oldar 1989; A ndersson  et al. 1990; W eiler 1994:159f; Fagerlund &  H am ilton  
1995; L arsson & O lsson 1997:227)
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Figur 5:23. Hällkista, Annelund, Enköpings stad,
samt begränsningen för den överlagrande skärvstensh
skraffering och takhällarna har vågrät skraffering.
67).

Tolkning
V id något tillfälle har m an valt att anlägga en  hällkista i vilken ett flertal ind iv ider begravts. 
Troligtvis har m an valt att u n d e r/e fte r  varje kropps förruttnelseprocess å te r  gå in  i 
hällkistan genom  den öppning som  läm nats m ellan blocket och berghällen i ena  kortsidan, 
för att positionera de ru ttnande resterna på e tt visst sätt. Alla skelettdelar i b åd e  hällkista 
och bengrop låg i kraftig oordning. Ö verlag har få hela ben och kranier h itta ts. D e t har 
föreslagits att bengropen skufle u tgöra en  uppsam lingsplats för utrensade skelettdelar då 
m an velat göra m er utrym m e för nya skelett. D en  kan dock lika gärna to lkas som  en 
m edveten placering av skelettdelar som  m an efter förruttnelseprocessen valt a t t  sortera u t



från hällkistan enligt vissa på förhand fasdagda regler. D en  flintdolk som  påträffades i 
hällkistan kan då ha använts vid arbetet m ed  att skilja skelettets olika b en  från  varandra. 
V id goda om ständigheter b ö r det in te ta längre än e tt år fö r en såpass kom plett 
förru ttnelseprocess att ske, så att benen  kan särskiljas från varandra. E n d ast e tt skelett i 
hällkistan är någorlunda väl sam m anhållet. D enna  m an  har också tolkats som  den sist 
gravlagde, dock saknas hans kranie. D å  både bengropen  och hällkistan innehåller 
förhållandevis få kraniedelar, kan m an  fråga sig om  just denna del skulle deponeras någon 
annanstans? D e  härdar och kokgropar vilka påträffats i d irekt anslutning till hällkistan kan 
utgöra rester av de ritualer vilka u tförts i sam band m ed  de olika faserna i handhavandet av 
den  döde. N ä r hällkistan ej längre skall användas förseglar m an  hällkistan sym boliskt 
genom  att tända eld på det innertak av trä som  finns u nder takhällarna.

Östergötland 
Bårstad, Roglösa socken  
RAÄ 39

Beskrivning
Å r 1927 undersöktes e tt skadat och delvis bo rtod la t röse vid V ätterns strand, i Roglösa 
socken, Ö stergötland, av B engt Cnattingius. I röse t fram kom  en senneolitisk grav. I 
sam band m ed  odling av den om kringliggande åkern påträffades strax öster o m  graven en 
skrapa och en dolkspets. I rösets övre störda del, fram kom  ett par flintdolkar, e tt par 
flintpilspetsar, en flintskrapa, en skifferm ejsel/m ejselform ad yxa och m änniskoben. D en  
ursprungliga diam etern på röset var ca 11 m , m ed  en hö jd  vid undersökningstillfället på 
76 cm. G raven  om näm ns dock som  m ycket högre, m ed  en hö jd  på uppskattn insvis ca 2 
m. G raven kunde ej tolkas som  en hällkista, u tan  bestod  huvudsakligen av stö rre  stenar 
vilka placerats under, run t och över på p latsen begravda skelett.

På ett djup av 0,74 m  påträffades enstaka brända ben  sam t kol inom  en cirkel (se plan). 
G raven  undersöktes sedan genom  ett ru tnät som  num rerades A l -A4, sam t B5-8. I ruta 
A l fanns ett kranie, i A2 fanns tre kranier och några underarm sben. I ru ta A3 tillvaratogs 
fyra kranier, sam t flera lårben, skulderblad, och skenben. I ruta A 4 påträffades en del 
m indre ben, sam t ett kranie och ett bäckenparti. I B5 påträffades tre kranier och ett 
skenben. I B6 fanns flera lårben, e tt kranie, sam t nyckelben, överarm sben och skulderblad 
från  en och sam m a individ. I B7 fann m an två kranier och e tt skenben. I B 8 hittades e tt 
kranie m ed underkäke, ett kranietak, sam t ytterligare rester av kranietak liggande m ed 
hjässan neråt, skenben och spridda revben.

Sam m anlagt fram kom  rester av m inst 18 individer. D essa återfanns u tspridda i graven på 
e tt djup av 0,35-0,44 m. E ndast ett fåtal av benen  föreföll bevarade i in takt läge. Inom  ett 
om råde fram kom  några ryggkotor som  indikerade att e tt skelett varit p lacerat sittande. I 
närheten  påträffades ett bäckenben, möjligen in situ som  angav att även detta  skelett 
intagit en delvis sittande ställning. B engt C nattingius kom  dock senare att delvis 
dem entera denna tolkning. E n  del ben  var skadade och delvis krossade, vilket kan  ha skett 
i sam band m ed olika begravningar, m en  dessa skador kan också ha u p pkom m it i sam band 
m ed  de skador graven utsatts för i senare tid. Samm anlagt fram kom  ett antal förem ål av 
senneolitisk karaktär: två flintdolkar (funna u tan fö r den o rörda delen av graven, fyra



skrapor (punkt 2, sam t funna u tan fö r den  o rö rd a  delen av graven), sju pilspetsar av flinta 
(punkt 1, 3, 4, 12, 14, 25, 27, 2), e tt triangulärt flintspån (punkt 10), två flin tb itar (punkt 
15), en enkel skafthålsyxa (punkt 20), en spetsnackig m ejselform ad yxa (funnen u tan fö r 
den o rörda delen av graven), en  knacksten  av sandsten  m ed tre slagytor (funnen  i B 7), 
fyra hängprydnader (punkt 13, 18, 8), sam t en  pärla (punkt 8) och e tt m öjligen bearbeta t 
benfragm ent (funnen i A3) (C nattingius 1934; W ilhelm sson 1996:18; A TA  d. nr. 3794, 
4513, 899).
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Figur 5:24. Plan över graven från Roglösa socken, Östergötland, (delvis modifierad efter ATA d. 
nr. 3794/1927. Originalhandlingeni ATA var mycket otydlig och svårtydd varför planritningen kan 
vara otydlig).

Tolkning
G raven m ed sin otydliga struktur och de m ånga gravlagda är ovanlig för senneolitikum . 
Troligen har skeletten varit nerlagda i graven i redan delvis sönderdelat och positionerat 
skick, m edan senare störningar av graven resulterat i ytterligare sönderdelning och 
om kringrörning av skelettdelarna. In tressan t är skeletten som  möjligen kan h a  placerats i 
delvis sittande hocker (jfr L öderup  socken, grav 92). G raven synes också h a  innehållit 
flera flintdolkar, totalt fyra stycken.



Ö deshög socken  
Svemb

Beskrivning
Å r 1948 undersöktes en  hällkista i Svem b (även Sväm), Ö deshögs socken, Ö stergötland. 
K istan var täckt av en sekundärgrav i form  av ett röse m ed  storleken av 7-8x5 m , sam t 
skadad genom  odling och en i västra kan ten  anlagd åkerväg. Sekundärgraven hade i 
m itten  en  gravgöm m a innehållande kol och  brända ben. H ällkistan var från början  helt 
osynlig. F ö rs t sedan rösets stenpackning tagits bo rt, kunde m an se a tt där fanns en kista. 
H ällkistan var skadad och takhallarna borttagna, något som  vid undersökningen  antogs ha 
skett i sam band m ed anläggandet av sekundärgraven. Inga takhällar påträffades dock. M ot 
kistans b o tten  påträffades skelettdelar i sto rt antal och u tan  inbördes ordning, så när som  
på ett skadat kranie i anslutning till en kotpelare i läge. D e t konstaterades a tt benm aterialet 
befann  sig i e tt kraftigt om rört skick. K istan, i nord-sydlig riktning, var nergrävd  i m arken 
och  bestod  ursprungligen av två rum , vilka avdelades genom  en tvärgående stenhäll m ed  
gavelhål. Hällkistans södra rum  har haft en svagt bö jd  form , som  en gång, avgränsad m ed  
åtta hällar u tm ed  huvudparten  av väggarna. G ången sluttar m o t norr, och  i dess södra del 
fanns en  trappliknande konstruktion  i form  av tre stenar. K istans kam m are u tgörs av det 
no rra  rum m et, m ed  en inre dim ension av ca 1,5x2 m . I kam m aren fanns de flesta av 
skelettdelarna. E nstaka ben  påträffades dock även i den norra  delen av det södra rum m et. 
A v den norra  kam m aren återstod endast en häll i den västra kanten, vilken u tsatts för 
sekundär åverkan i sam band m ed anläggandet av en åkerväg. I no rdöstra  h ö rn e t frilädes 
några stenar vilka begränsade kam m aren åt öster. Fynden i graven utg jordes av en pryl 
eller nål av ben, två skifferhängen, en spjutspets av flinta, en skivskrapa av flinta, tre små 
keram ikfragm ent av rödbrun t lergods, sam t ett sandstensstycke. Alla förem ålen 
påträffades i den norra  kamm aren. Ä ven djurben påträffades i graven, en hund tand , en 
k indtand av k ronh jo rt sam t fyra k indtänder från nötkreatur, sam t extrem itetsben av 
padda. B enm aterialet, som  var i m ycket dåligt skick, undersök tes av N ils-G ustav  Gejvall. 
Sam m anlagt har m inst 18 individer gravlagts, varav endast en inte hade up p n å tt vuxen 
ålder. E n  m indre bit av den bakre delen av e tt m änniskokranie uppvisade ett kraftigt 
huggm ärke på insidan av hjärnkaviteten. B enbiten är till färgen m ö rk t svartbrun och 
avviker därm ed från de övriga. Slaget har m ed  största sannolikhet u tdelats efter att 
m änniskan dött. Slaget, som  träffat inifrån, har troligen utdelats i sam band m ed  att kraniet 
huggits upp. H uggm ärkets kanter visade tydliga spår efter slipning av verktyget. Förem ålet 
som  använts är troligtvis en flintyxa (Lindahl & Gejvall 1948-1950).

Tolkning
D e t går inte att fastställa huruvida det överlagrande röset faktiskt u tgö r en sekundärgrav, 
eller skall tolkas som  hällkistans övergivandefas. D e brända benen och  kolet i rösets m itt 
skulle kunna utgöra rester av en deposition, där delar av en m åltid eller brända 
m änniskoben deponerats. K istan uppges vara skadad då takhallarna saknas. D e t går heller 
inte att avgöra om  hällkistan vid något tillfälle faktiskt varit försedd m ed  takhällar. 
B enm aterialets dåliga bevarandeförhållande kan tala fö r a tt graven stått öppen  under 
användningstiden, varefter m an stängt graven vid övergivandet, genom  placeringen av 
röset. H ällkistan skulle därm ed också ha kunnat fungera som  en skeletteringsplats. 
G raven  är u tfo rm ad  som  en smalare gång, vilken öp p n ar sig m o t en i n o rr  liggande



kam m are. H ällen som  separerat den  södra och  den  norra  kam m aren från varandra är 
gavelhålsförsedd. H ällkistor m ed  gavelhål fö rekom m er i vissa om råden i Sverige (kapitel 
2), liknande gavelhålsförsedda hällkistor fö rekom m er även i nordvästra Frankrike (Kaelas 
1962:33f; A pel 1991; K arlsson 1993; E km an  2000).

Figur 5:25. Plan och profiler av hällkistan i Svemb, Ödeshögs socken, Västergötland (skala 
saknas) (Lindahl & Gejvall 1948-1950:bild 1).

D et är möjligt att gavelhålet skall förstås som  en konkretisering av den liminala fasen 
m ellan att vara levande och att vara död, som  en faktisk passage mellan liv och  död. 
R esterna av de döda kan vid deponeringstillfállet ha förts från den södra delen till den 
norra  kam m aren, via själva gavelhålet. B enrester vid ingångsdelen av det södra rum m et 
kan tyda på detta. D et kraftigt om rörda  skalettm aterialet kan förstås dels som  att skeletten 
deponerats i förm ultnat skick, o ch /e lle r  rö rts om  kraftigt vid flera tillfällen. H uggm ärken 
på skelett eller kranie påträffas sporadiskt u nder hela neolitikum  och tolkas o fta  som  
belägg för kannibalism. I m ånga fall tro r jag in te a tt tolkningen behöver vara så drastisk. 
D e t kraftigt sönderdelade skelettm aterialet och  skallbenet m ed ett huggm ärke av en 
flintyxa på insidan, antyder istället a tt m an  efter förruttnelseprocessen även m ekaniskt 
delat upp skelettdelarna i ännu  m indre delar. D jurbenen  och tänderna u tgör sannolikt 
rester efter sårskilt utvalda djur vilka i delar deponerats i graven.



Västergötland 
Falköping 
Åttagårdsområdet, Fredriksberg, RAÄ 5

Beskrivning
Å r 1973 undersöktes en hällkista belägen i kvarteret Skytten vid Fredriksberg, Falköping, 
V ästergötland. Fornläm ningsom rådet hade skadats vid byggnadsarbeten. Falköpings 
kom m un har efter avslutad undersökning låtit fylla igen och  restaurera hällkistan. 
Hällkistan var nedgrävd i m arkytan och u r grästorven stack kalkstenshällar upp  längs en 3 
m  lång sträcka. D en  synliga delen av hällarna var inte högre än 0,2 m , orienterade i 
nordnordost-sydsydväst. V id avtorvning påträffades sidohällar, båda gavlarna och ett 
förrum  till kistan. H ällkistan saknade synliga takhällar. D en  norra  gaveln var helt 
söndertrasad i överkanten. K istan verkade vara nergrävd direkt i m arken och  saknade 
om givande eller täckande stenpackning. K am m aren var rektangulär till fo rm en  och  byggd 
av större och  m indre kalkstenshällar. D en  norra  kortsidan var 2,2 m  b red  och  den  södra 
1,5 m. Långsidorna var 4 m  långa. R edan ytligt påträffades inne i kam m aren en 
stenpackning som  var gles i kam m arens norra  del och tätare i söder. I kistans södra del 
påträffades två kraftiga kalkstenshällar som  stod lutade m o t långsidorna och  delvis täcktes 
av stenpackningen. D e  visade sig vara e tt takblock som  knäckts på m itten  och  rasat in i 
kam m aren. K am m arens b o tten  var täckt av e tt lager kalkstenshällar, golvhällen intill norra 
gaveln utg jordes av en tresidig platta, kan t i kan t m ed gavelhällama. F ö rrum m et utgjorde 
kam m arens förlängning åt sydsydväst och var 1,5 m  lång. Långsidorna var hopskarvade av 
kalkstenshällar, som  låg om lo tt m ed kam m arens sidohällar. F örrum m ets långsidor, var 
m ycket lägre än kistan i övrigt. Förrum m et avslutades av en tvärställd häll som  täckte 
halva gavelsidan. På öm se sidor om  förrum m ets avslutning stod ett pa r 0,4-0,6 m  långa 
kalkstensplattor på kant. Skiljeväggen m ellan förrum  och kam m are bestod  av två 
tvärställda kalkstensplattor. D en  östra av dem  var avslagen upptill. O ckså fö rrum m et var 
stenfyllt.

K am m aren innehöll en stor m ängd skelettrester, som  låg så sam m anblandade att några 
hela skelett in te gick att urskilja. I kam m aren påträffades även keram ik av senneolitisk typ, 
pärlor av bärnsten  och  ben, sam t redskap av flinta och ben. B land förem ålen m ärks en 
flintdolk, 16,5 cm  lång, av typ II. Ö vriga flintförem ål u tgörs av 17 avslag av flinta av 
sam m a kvalitet som  dolken. E tt  avslag har en bearbetad  spets. B enredskapen utgörs av 
två nålar en  pryl eller mejselliknande redskap och en flöjt. D en  osteologiska analysen visar 
att ca 30 individer har begravts i kistan. A v dessa var åtta individer barn  under 16 år och 
20 individer var vuxna. A v de skelett som  kunnat könsbedöm as var tio m än och åtta 
kvinnor Inget förem ål i kam m aren har säkert kunnat knytas till någon av de gravlagda. 
K raniedelarna koncentrerade sig till kam m arens norra  och södra delar. Ju s t innanför 
ingången till kam m aren fanns en anhopning av kranier. E tt  käkfragm ent av e tt barn  
påträffades i förrum m et. Flertalet bäckendelar och större rö rben  låg i kam m arens nedre 
hälft. H ögre upp  förekom  fragmentariska benstycken. B ortse tt från två ytligt funna 
flintavslag, förekom  huvuddelen  av förem ålen i de nedre lagren. F lintdolken låg i b o tten  
och ger en ungefärlig datering till början av SN fö r kistans anläggningsfas. Jäm te 
m änniskoben förekom  ben  av räv, mullsork, m us, ringduva, n ö t och gädda (Weiler 1977; 
H olm berg  Jansson  2002:6f).



Figur 5:26. Plan över 
hällkistan och 
stenläggningen 
på botten,
Falköping,
Västergötland.
På planen har även 
de båda nerrasade 
stenblocken markerats 
(Weiler 1977:11).

Tolkning
H ällkistan uppvisar förrum  och  kam m are där övergången mellan de båda m arkeras 
genom  två kalkstensblock. F ö rrum m et är också m ycket lägre än själva kam m aren. D en  
nerrasade takhällen synes inte ha legat över själva förrum m et, u tan  över kam m aren. I 
kam m aren har m an m ed tanke på skelettm aterialets utspridda karaktär, positionerat 
skelettdelarna, så att kranier placerats på e tt visst sätt i förhållande till bäckendelar och 
större rörben. K oncentrationen av kranier precis vid ingången till kam m aren är intressant, 
liksom  käkfragm entet till ett b arn  som  läm nats kvar i förrum m et. D jurbenens närvaro  i 
kistan är intressanta. D å kistan varit helt nedgrävd är det osannolikt att djuren kom m it dit 
i senare tid. D e t är mycket m öjligt att de u tg jort offer, eller att m an ätit dem  vid 
offerm åltider vid kistan. Fyndet av en  del av en flöjt i hällkistan är unikt och  ger en inblick 
i h u r sång och m usik på något sätt u tg jort en  del av dödsritualen. F lintdolken placerad på 
b o tten  av anläggningen m arkerar dess anläggningsfas, och stenpackningen som  fyllde 
kistans inre, har möjligen placerats i kistan för a tt m arkera dess övergivandefas.

Stora Härene socken  
Ingemarstorp

Beskrivning
Å r 1950 undersökte Per L undström  en hällkista vid Ingem arstorp i S:a H ärene socken, 
V ästergötland. Hällkistan var belägen vid en m indre grusås och genom  grustagning hade 
även västra delen av hällkistan skadats, två av västra långsidans hällar hade rasat n er i 
grustaget. Hällkistans östra långsida var också raserad (se m arkering på  planen). 
H ällkistans norra del var kraftigt stö rd  av en  sentida anläggning i form  av en  1,8 m  lång 
tunnvälvd ugn. U gnen var m urad av gråsten och lera och utrym m et m ellan denna och  
hällkistans innersidor var utfyllt m ed  jord och sten. F ram för ugnen under g rästorven låg 
ett ca 0,1 m  tjockt kollager. E nlig t traditionen på orten skulle e tt bränneri ha legat på 
denna plats och ugnen utgjort eldstaden till en kölna. Ytterligare störningar fanns i fo rm



av en ingång som  var upptagen  i kistans östra  långsida och  från denna var en  gång m ed 
sluttande sidor grävd genom  gruskullen åt öster.

Figur 5:27. Planritning överhällkistan från Ingemarstorp, Stora Härene socken, Västergötland. 
Grustagskanten är markerad med heldragen och prickad linje (delvis modifierad efter ATA d. nr. 
5676/50).

Hällkistan var 8,2 m  lång, 2 m  bred i norra änden och avsm alnande m o t den södra änden, 
där den var 1,35 m  bred. N o rra  gaveln var tillsluten av en sto r häll. D en  södra änden av 
hällkistan var ej tillsluten av någon rest häll, m en  därem ot låg en stor stenhäll på flatsidan 
v id öppningen  i södra gaveln. Strax under den no rra  delen av den  liggande hällen 
anträffades en stor samling brända ben  (A). Bensam lingen var kom pakt m ed m ycket liten 
iblandning av jord  och kol. B enm ängden uppgick till ca 30 liter. B enen var till stö rre  delen 
vitbrända, m en  även halvbrända ben m ed  svart färg förekom . D essa ben  härrö r från 
m inst sex individer, fyra m än och två kvinnor, sam t e tt fåtal ben  av djur: hund , häst och 
nöt. U n d er och run t om  bensam lingen fanns skörbrända stenar. I den södra delen av 
hällkistan påträffades även keram ikskärvor, flintskärvor sam t fragm ent av ett dolkskaft.

I norra  delen av kistan, i nivå m ed bottenhällarna till den recenta ugnsanläggningen fanns 
ett 0,2-0,3 m  tjockt grusblandat m atjordslager m ed en plan yta där kolbitar och 
tegelskärvor förekom . H uvuddelen av fynden låg dock i e tt 0,15-0,20 m  tjock t gruslager 
under m atjordlagret. N ågon  skarp gräns m ellan de båda lagren var svår a tt avgöra. D e t 
undre lagret var dock m er grusblandat än det övre, och dessutom  uppb landa t m ed  i det 
närm aste helt upplösta skelettdelar. A v dessa kunde endast några bitar av e tt  lårben och 
några skallfragm ent tas tillvara. D e t undre lagret föreföll vara om rö rt redan  i gam m al tid. 
R era  av fynden låg på ganska växlande nivåer i kistan. D e  flesta låg dock i bo tten lagret i 
nivå m ed  underkanten  på kistans hällar och huvuddelen av fynden låg i kistans norra  
tredjedel (B). I den norra  delen av graven påträffades sam m anlagt sju flin tdolkar varav ett 
blad, fragm ent av flintdolks skaft, två flintskrapor, keram ik, flintskärvor varav  några



retuscherade, fem pilspetsar, en borr, tre  skifferhängen sam t fragm ent av ytterligare tre, en  
bäm stenspärla  och två spjutspetsar. Längs den  västra långsidan påträffades likaså några 
fynd, e tt lerkärl (C), två flintdolkar (D), en  p ilspets av flinta (E), en flintdolk (F), sam t en 
del keram ikskärvor, en dolkspets, två skrapor och  flintskärvor. Strax n o rr o m  den södra 
gropen  m ed brända ben  påträffades två skifferhängen (G , H). O m kring 2,5 m  n o rr om  
den  norra  gavelhällen stod två små flata hällar på kan t intill en  långsideshäll p å  västsidan. 
D e  var placerade vinkelrätt m o t kistans längdaxel och  m ellanrum m et m ellan dem  var 0,2 
m . M ellan stenam a låg en flintdolk (I) och om edelbart n o rr om  stenam a låg än n u  en dolk

0)·

Sam m anlagt påträffades således 11 stycken hela flintdolkar. A v dessa dolkar anges fem  
dolkar vara uppskärpta. U töver dessa 11 dolkar påträffas även ett flintdolksblad sam t flera 
fragm ent av dolkskaft, sam t en flintdolkspets. I keram ikm aterialet kan ca åtta kärl 
benäm nas som senneolitiska, varav endast e tt är ornerai. E tt trettiotal kärl visade sig vara 
från  bronsåldern  (O ldeberg 1954; A TA  d. nr. 5676/50).

Tolkning
D e  brända benen härrö r sannolikt från bronsålder, då inga brända ben påträffats i kistans 
senneolitiska bottenlager. D en  stora m ängden  bronsålderskärl är anm ärkningvärd och  
skall sannolikt förstås i relation till nedgravningen av brända ben. D en  avsm alnande och 
m er fyndtom m a änden av hällkistan i söder, öp p n ar sig m o t no rr i en slags kam m ardel 
som  innehåller större delen av fynd och skelettm aterial. D e många flin tdolkam a är 
intressanta, särskilt placeringen av två av dem  m ellan kantställda stenar. Flera av dolkam a 
är också uppenbart uppskärpta. D e t dåligt bevarade skelettmaterialet förefaller vara 
m ycket om rört, vilket antyder att m an  återkom m it till kistan fö r positionering av de döda.

Skåne 
Allerum socken  
Tinkarp

Beskrivning
E n  hög  påträffades i A llerum  socken, Skåne och  undersöktes 1905 av Η. Κ . H  prins 
G u s ta f Adolf. H ögens höjd  var då 1,70 m , m en  hade ursprungligen förm odligen varit 
högre. H ögen hade också enligt sägen redan varit undersök t 20 år innan, då m an  h itta t en 
“lerkruka m ed aska” , “pilspets av flinta” , “värja” , sam t “ben” . U nder högen fram kom  ett 
röse, vilket visade sig tillhöra en sekundärgrav. M ellan sekundärröset och hällkistans röse 
kunde m an se ett svartbrunt hum uslager. Ingen  grav eller några fynd påträffades i 
sekundärgraven. D en  ursprungliga graven var en  hällkista (A) m ed ett lägre om givande 
röse. R öset bestod av sten uppblandad m ed  strandgrus, täckte ej kistan och var heller in te 
i kon tak t m ed själva kistan på någon sida. N ärm ast om kring kistan och täckande kistan 
upp  till 30 cm höjd  ovanför takstenarna var e tt tä tt packat lager av strandgrus och  sand. I 
d etta  lager fanns även på m ånga ställen små ansam lingar av träkol (f). H ällkistan var 3 m  
lång, försedd m ed takhällar och orienterad  i nord-syd, och dess södra kortsida var öppen. 
I kistans öppna södra gavel nådde det om givande röset nästan  ända fram till själva kistan. 
H är var röset tillplattat och utjäm nat i jäm förelse m ed dess utseende i övrigt. K istans



botten , nedsänkt ca 15 cm  i den ursprungliga m arknivån, utgjordes av sandblandad 
naturlig lerbotten .
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strandgrus grafkistan. 

om kring  
häiikistan .

M ycket
sandblan-

strandgrus

Figur 5:28. Plan och 
profiler över 
häiikistan med 
röse och hög 
samt en av 
sekundärgravarna, 
Allerum socken, 
Skåne (Gustaf Adolf 
1906:fig. 1, 2, 5).

I kistan förekom  träkoisstycken i sandlagret överst i kistan. K istan var inuti fylld hela 
vägen upp  till takstenarna. Ö verst låg ett lager av fin rödgul sand, innehållande rikligt m ed 
små träkoisstycken, sam t en och annan skörbränd sten. U nder sandlagret fanns 
sandblandat grus, sam t rester av två skenben och två lårben (obrända). U ngefär 10 cm  
under de båda benen fanns en flintdolk m ed spetsen åt syd. Vid kistans södra vägg 
påträffades resterna av ett skenben. Fler förem ål påträffades i kistan; tre h järtform ade 
pilspetsar i vardera ändan av kistan, en flat vit sandsten, en flintkäm a, och flintavfall i 
förhållandevis ansenlig m ängd. Vid norra  gavelstenen fanns en  flat sten m ed små 
gropform iga fördjupningar i, vilken tolkades som  möjligen naturlig eller möjligen 
inknackad. E tt  fragm ent av b rän t ben påträffades strax under den nordligaste takhallen. 
På m ånga ställen påträffades ansamlingar av kol, t. ex. vid m arkeringen g, h  och i.



K olsam lingen vid g låg i hällkistans rose, den  v id  h  i jäm nhöjd m ed  hälltistans takhällar 
och den vid i på den ursprungliga m arkytan.

I gravens sydöstra del påträffades en sekundärgrav (B), vilken föreföll kraftigt skadad. D e t 
var en kista och förm odligen den som  undersök ts 20 år tidigare. Ö verst i kistan låg tre 
stenar, vilka tolkades som  de ursprungliga takhallarna (a, b, c) I kistan påträffades ett 
b rän t ben  och ett m ycket litet b rons fragm ent. Strax u tan fö r kistans södra ända låg en liten 
b ronskniv  (d), vilken troligen hö r till graven. T roligen kan denna grav dateras till period  
III. Spritt i högen påträffades brända ben  (e). Y tterligare en tredje och  en fjärde 
sekundärgrav påträffades strax u tan fö r den  lilla kistan. D äri påträffades en liten samling 
b rända ben, en dubbelknapp, en rakkniv av b rons, respektive en samling brända ben  och  
en dubbelknapp av b rons (G ustaf A d o lf 1906).

Tolkning
G raven  är intressant då dess konstruk tion  är ovanlig. D e t om givande röset har in te varit i 
kon tak t m ed själva kistan, u tom  delvis i sam band m ed dess öppna södra gavel, u tan  en yta 
h ar läm nats fri run t själva kistan. D e tta  fö ranleder tanken att kistan under en viss fas stått 
fri från täckande lager och att strandgruslagret tillkom m it vid ett senare skede, möjligtvis 
vid kistans övergivande. K istans öppna södra gavel antyder att m an velat nå kistans inre 
efter dess färdigställande. D en  öppna gaveln talar därför också för att strandgruslagret 
som  täckte kistan tillhör en yngre fas, då den  öppna gaveln in te kan nås då 
strandgruslagret täcker kistan. Själva röset är äldre än strandgruslagret då detta  ligger 
delvis ovanpå det tidigare. D ock  är det oklart om  röset tillkom m it sam tidigt som  kistan, 
eller i e tt senare skede. M ed tanke på att själva rö se t är tillplattat och u tjäm nat i anslutning 
till kistans öppna gavel är det dock troligt a tt rö se t och kistan är någorlunda lika gamla. 
R öset har jämnats u t vid de tillfällen m an tagit sig in och u t u r kistan vid olika faser i 
handhavandet av de döda. Således kan det om givande röset ha fungerat både som  en 
m ental och en  praktisk avgränsning av om rådet m ed  kistan, kanske skall p latsen förstås 
som  en skeletteringsplats. Både i kistans översta lager, i strandgruslagret och  i det 
om givande röset fanns stora kolstycken. K o le t från strandgruslagret, rö se t och den 
ursprungliga m arknivån kan förm odligen sättas i sam band m ed byggandet av just dessa 
delar av graven. K olstycken i kistans översta sandlager u tgör m ed största sannolikhet 
rester av ett gravbål i kistan eller rester av e tt bål u tanför kistan, vars lager strö tts u t i 
kistans överlager. Sandlagret överst i kistan kan också förstås som  en  m edveten  
tillslutning av kistan. D e gropform iga fördjupningarna skall förm odligen tolkas som  
skålgropsstenar.

D e  tre sekundärgravarna sam t sekundröset har förm odligen tillkomm it i en  senare fas, 
tillväxten av ett hum us skikt mellan de båda rösena antyder att viss tid passerat m ellan 
dessa två faser.



Fosie socken  
MHM 1247:1, kv. Tannhäuser

Beskrivning
1966 undersöktes e tt s to rt senneoliúskt m arkgravfålt m ed skelettgravar innehållande 
sam m anlagt 11 gravar, beläget i kvarteret T annhäuser i Fosie socken, Skåne. A v  dessa elva 
gravar var två dubbelgravar (grav I och V), vilket innebar att åtm instone 13 individer 
begravts på gravfältet. I fyra av gravarna fanns spår av trä och träkonstruk tioner. F ö ru to m  
gravar förekom  härdar, och  avfallsgropar sam t ett par anläggningar som  in te  kunde 
typbestäm m as, dessa innehöll keram ik och flintavslag. E n  grav orien terad  no rdväst
sydost, m ed  en  om fångsrik stenpackning på ca 6x3 m , visade sig innehålla en dubbelgrav 
(A l). D e  döda (endast tandm aterial var bevarat, m arkerade m ed  x på p lanen) låg 
skavfötters i e tt gravutrym m e som  var ca 0,5x3 m  stort. I graven fanns två flintdolkar, 
(typ I B) placerade m ed  spetsarna m o t varandra, ca 2,2 m  från varandra. D o lkam as 
handtag  låg 96 respektive 45 cm  från tänderna. Ingen träkonstruk tion  förelåg. Söder om  
den  östligast liggande individen fanns resterna av en stor härd  inom  gravanläggningen.
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Figur 5:29. Dubbelgraven (A1) från kv. Tannhäuser; Fosie socken, Skåne (delvis modifierad 
efter fältritning+renritning, MHM 01247, arkivnr. S03:009).



D enna ansågs sam tida m ed graven, i h ärden  påträffades en svagt skedform ig skrapa och 
keram ikfragm ent. Flera av gravarna på  gravfältet innehöll flintdolkar av sam m a typ (typ I 
B); grav IIIB , V II, V IIB , XIV. Inom  ytan  fö r gravfältet och  intill denna påträffades även 
härdar och  avfallsgropar, sam t ett p ar anläggningar av m er odefin ierbar karaktär, 
innehållande keram ik och flintavslag (N ilsson 1967; Salom onsson 1971:92f; B ondesson  
1980:23; K ling 1983:16f; Jö rgen  Kling, m untlig  uppgift).

Tolkning
E tt tidsm ässigt och rum sligt väl sam m anhållet gravfält, sannolikt från den  första  delen av 
senneolitikum . G rav  I m ed  sin härd  inne i själva graven är intressant. F örm odligen  u tgör 
härden  rester av de dödsritualer som  u tfö rts  i sam band m ed  hanterandet av  de döda. 
In o m  om rået finns flera anläggningar som  m öjligtvis också tillkom m it i sam band m ed 
olika ritualer u tförda i sam band m ed handhavandet av de döda. G ravfältets gravar 
innehåller flera flintdolkar och placeringen av de två dolkarna i grav I som  efterliknar de 
dödas placering i graven, ger en inblick i den  in tim a relationen m ellan m änn iskor och 
flintdolkar i livets alla skeden.

Gustav Adolf socken  
Håslöv

Beskrivning
1937 undersöktes en hällkista i G ustav  A dolfs socken, Skåne, av Folke H ansen . H ällkistan 
var täckt av en låg hög  m ed en diam eter på 11 d iam eter och  saknade takhällar. H ögen  
m ed  hällkistan (nr 3), låg tillsam m ans m ed  sju andra högar på k rönet av en m indre 
höjdsträckning, vilken löpte nord-syd inom  H åslöv  n r 5 och 15, om edelbart öster om  
gränsen till N osaby socken. U ndersökningen föranleddes av att högen innehållande 
hällkistan störts av en väglagning, varvid hela graven töm ts på sitt innehåll av m arkägaren. 
Folke H ansen undersökte både själva graven och  det grus som bo rtfö rts  från kistan. 
K istan  var kringgrävd ner till ca 1 dm  un d er kanthällam as botten . Fyllningen från graven 
innehöll en stor m ängd små benstycken, där tå-, fingerben och knäskålar dom inerade. 
Y tterst få kraniedelar, underkäkar, bäckenben  eller långa rörben  påträffades. A ntalet 
individer uppskattades utifrån antalet knäskålar till m inst 12. Förm odligen rö r  det sig om  
betydligt fler individer, då flera ben  verkade tillhöra yngre individer och b a rn  och därför 
var svåra att bestäm m a. Enligt m arkägaren fanns i kistan m er kom pletta skelettrester, 
v ilket kan antyda ett lik i o rubbat läge i graven. D e  fynd som  påträffades u tg jordes av en 
arm skyddsplatta av ben m ed två hål, sam t en rakkniv av brons, vilken påträffades på 
vägen intill kistan och som  grusats m ed  fyllning från denna. I kistans södra del påträffades 
en  tröskelsten. U nder tröskelstenen fanns krossade rörben , hand- och fo tben, en b it av en 
underkäke och en bit av ett bäcken (Stjem quist 1950:27/A TA  d. nr. 1465/37).

Tolkning
Folke H ansen har tolkat hällkistans benm aterial som  resultatet av en eller flera 
u trensn ingar av kistan i sam band m ed  nya begravningar. Fynden av m e r kom plett 
benm aterial under tröskelstenen m enar han, styrker påståendet. D essa skulle då  ha utgjort 
rester av en av de först gravlagda, varefter tröskelstenen lades på plats.



D et är dock m in uppfattn ing  att hällkistan i H åslöv, G ustav  A dolfs socken, på e tt m ycket 
tydligt sätt visar h u r e tt underliggande och y tterst m edvetet regelverk styr positioneringen  
av kroppsdelar i gravarna. Till skillnad  från andra gravar m ed  starkt positionera t 
skelettmaterial, där kranier och  långa rö rben  dom inerar, h ittar vi här istället m o tsa tsen  -  
sm åben från händer och fötter. M ed största sannolikhet har m an efter fö rru ttnelse  och  
skelettering sorterat b o rt alla större ben , för att användas i andra sam m anhang, eller fö r 
att positioneras Ì g ropar i anslutning till graven? Fyndet av en arm skyddsplatta antyder 
eventuellt en koppling till k lockbägarkulturen. Rakkniven härrö r förm odligen från en 
brandgrav i hällkistans fyllning, tillkom m en efter gravens slutanvändning. D å  graven 
saknar takhällar har den  förm odligen periodvis u tg jort en skeletteringsplats. F ö rekom st av 
en sist gravlagde i o rö rt läge visar igen det frusna ögonblicket, en ögonblicksbild av gravens 
övergivandefas.

Figur 5:30. Plan och 
profil av hällkistan i 
Håslöv, Gustav 
Adolf socken,
Skåne (delvis 
modifierad 
efter ATA d. nr. 
1465/37).

Gylle socken  
RAÄ 63

Beskrivning
Inom  den undersökta ytan RAA 63, Gylle socken, Skåne, påträffades boplatsläm ningar 
från i huvudsak yngre bronsålder, sam t gravar från mellan-, senneolitikum  och  yngre 
bronsålder. D en  äldsta graven är anlagd under stridsyxetid. F lertalet gravar är anlagda 
under senneolitikum ; en hällkista sam t sju eller möjligen åtta m arkgravar.



V id avbaningen fram kom  resterna av en hällkista, A356, vilken var nergrävd i m arken. 
Samtliga hällar var bortodlade, m en kistans nedre  del var välbevarad. I hällkistan fanns de 
orö rda  resterna av den sist gravlagde, sam t de om rörda  resterna av m inst sex ytterligare 
individer. E fte r avbaning syntes en oregelbundet rektangulär färgning m ed enstaka stenar, 
ca 8 m eter lång och sex m eter bred, orien terad  i västnordväst-östsydöstlig  riktning. 
N edgravningen efter hällarna syntes tydligt ru n t gravkam m aren, sam m anlagt fanns 
m ärken efter nio block. G ravens östra ände var öppen , där låg två avlånga tröskelstenar, 
0,4 och  0,5 m eter långa. R untom  kam m aren och  delvis i denna fanns go tt om  stenar. 
In nan fö r hällarna fanns ett golvlager m ed en  slät bo ttenyta  och en något m örkare färg än 
om givningen, ca 2,5 m eter långt och 1,0 till 1,2 m eter brett. På detta golvlager låg de 
om rörda  skelettresterna av m inst sex individer.
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Figur 5:31. Planritning över hällkistan A356, Gylle socken, Skåne (Edenmo 2000:fig. 7).

K ranierna låg i huvudsak i den östra änden av kam m aren och övriga ben, m est bestående 
av långa rörben, längs de södra, västra och no rra  kanterna. P å dessa benrester och m itt i 
kam m aren  låg den sist gravlagde, placerad i u tsträck t ryggläge m ed huvudet i öster. På 
höger axel av den sist gravlagde fanns en spjutspets av flinta, vid skelettets vänstra 
hand led  låg ett flintspån. Y tterligare e tt flintspån låg strax u tanför skelettets högra 
arm båge och på samma nivå som  skelettet. Ö vriga fynd låg om kringspridda m ed de 
o m rö rda  skelettdelarna; en spjutspets av flinta, en flintpilspets, två flintspån, e tt



flintavslag, e tt skifferhänge och krukskärvor. H ällkistan har sannolikt varit nergrävd  i 
m arken.

D irek t söder och  väster om  hällkistan låg fem  senneohtiska m arkgravar, de låg på rad  i 
västnordvästlig-östsydöstlig riktning och fyra av dem  var placerade parvis b redvid  
varandra. I en av dessa (A250) påträffades rester av två individer, sam t en flintdolk av typ 
II. D e båda gravlagda kan m o t bakgrund av skelettdelarnas placering ha legat skavfötters. 
O m kring 35 m eter no rdväst om  dessa låg ytterligare två parvis placerade m arkgravar 
orienterade i ungefär i ös t-västlig riktning. T roligt är att alla m arkgravam a h ä rrö r från 
senneolitikum .

C entralt i den intilliggande boplatsytan påträffades i en grop (A205) e tt fragm ent av en 
parallellhuggen flintdolk. I en  grop (A232) belägen ca 20 m eter söder o m  A 205 
påträffades ännu ett fragm ent av en parallellhuggen flintdolk, m ycket fint tillslagen. 
Lösfyndssam lingar på de närliggande gårdarna innehåller flera senneolitiska artefakter. 
(E denm o 2000; K reuzer & Petersson  2000:48).

Tolkning
H ällkistan visar tydligt hu r m an positionerat resterna av de döda i graven. D å d e t ej går att 
avgöra om  kistan varit täckt eller öppen  under användningstiden, är det m öjligt a tt de 
döda lagts a tt fö rru ttna i kistan eller på någon annan plats fö r att sedan deponeras i kistan. 
D å kroppen  varit fö rru ttnad  har m an valt att sortera skelettdelarna på e tt visst sätt, m ed  
kranierna för sig. E n  närm are datering av hällkistan är ej möjlig, troligt är i alla fall att 
m arkgravarna i direkt anslutning till denna är ungefär samtida. F lintdolkarna h ä rrö r på 
platsen både från gravar och från gropar i närheten  av de intilliggande boplatsy tom a, vilka 
daterats till bronsålder.

Ingelstorp socken  
Gravfält 1-2; grav 3-5, 9, 15, 38, 39, 41

Beskrivning
V id undersökningarna av gravfält 1 och 2 vid Ingelstorp, Ingelstorp  socken, Skåne, 
noterade M ärta Ström berg att flera m arkgravar från senneolitikum  innehöll anläggningar 
vilka h o n  tolkade som  offem edläggningar (grav 3-5, 9, 15, 38, 39, 41). D et rö r sig om  
nedgrävningar i eller i d irekt anslutning till gravens kortändor. I flera fall låg groparna i 
gravens huvudända. G roparna  innehåller anhopningar av stenar, skivform ade stenar, 
ibland av rödaktig kvartsit eller kvartsporfyr, sot, kol, brända ben , skålgropsstenar, 
m alstenar och olika typer av flintföremål. F lintförem ålen fördelar sig enligt följande; två 
dolkar (grav 4), tre fläckretucherade redskap (grav 5, 9), en eldslagnings sten (grav 5), sex 
slipade fragm ent (grav 4, 5, 9, 38), fyra skrapor (grav 4, 9, 39, 41), två kärnor (grav 9, 41), 
e tt blad (grav 9), en stickel (grav 39), en b o rr (grav 9), tre knivar (grav 9, 39), 69 avslag och 
avfall, varav 18 bearbetade (grav 4, 5, 9, 38, 41), en slagsten (grav 38), keram ik (grav 38). 
Skelettm aterialet från gravfälten var av m ycket dålig kvalitet och kunde därfö r inte 
närm are bestäm m as. I e tt fall låg en av offergroparna i anslutning till en nedstö rtad  
hällkista (grav 39) (Ström berg 1977 ,1982 ,1984; E denm o 2000:33).
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Figur 5:32. Plan och profil för grav 3 på gravfält 1, Ingelstorp socken, Skåne. 1 a, b-humus, och 
svagt sandblandad humus, 2=sot, 3=sand. ”Opferanlage’-offernedläggning, ”holzspuren”=rest 
av trä, ”zähne”=tänder, ”goldringe’-guldringar (Strömberg 1982:abb. 44).

Tolkning
Å terigen ett exem pel på hu r m an valt att deponera resterna av dödsritualen i direkt 
anslutning till själva graven. In te heller här har m an valt a tt bränna k roppen  före 
deponering. E n  möjlig tolkning är att m an  deponerat k roppen  i en öppen  grav, en 
skeletteringsplats, varpå den förru ttnat till viss del. D ärefter har m an återkom m it till 
graven för att ägna sig åt olika slags ritualer. D ärpå  har resterna av ritualerna deponerats i 
d irekt anslutning till graven varpå graven lagts igen. I några fall ligger näm ligen 
deponeringarna under gravens stenpackning. In tressan t är a tt groparna placerats i 
anslutning till gravens huvudände. Flera av gravarna uppvisar rester av trä un d er eller i 
b o tten  av stenpackningen. D etta  kan jäm föras m ed  gravfältet L öderup  15, där in te m indre 
än 35 gravar uppvisar ekkistor eller andra tim m erkonstruk tioner (Ström berg 1975a:35ff, 
1984:55ff). D e t är möjligt att den döde lagts n e r i en grop på ett stycke trä  eller i en 
träkista fö r att sedan efter viss tids förru ttnelse begravas i en  stenkista? D e t är även 
m öjligt a tt m an efter förruttnelsen valt att lyfta upp  hela k roppen  för att dela den eller 
positionera den, eller att m an helt enkelt p lockat b o rt vissa delar av k roppen  efter 
förru ttnelsen . D e t är också möjligt a tt m an valt a tt låta k ropparna ru ttna på en annan plats 
fö r a tt sedan deponera delar av dem  i en grav. E n  in tressan t inblick i behandlingen av 
k ropparna  ger grav 3. D et dåligt bevarade skelettm aterialet i grav 3 går att bestäm m a till 
a tt m inst tre, m en  högst sex individer begravts. Stenpackningen delar upp utrym m et i flera 
rum  eller sektioner (sektion a-с) genom  tvärgående stenrader, dock finns sam m a trärester 
på b o tten  här som  i de flesta andra gravar. D å  m an finner flera individer inom  en och 
sam m a sek tio n /ru m  i stenkistan, är det möjligt a tt m an valt a tt strukturera upp  de döda 
e fter förru ttnelsen  (som troligtvis skett på gravens bo tten  i en träkista/träbår). O fferröset 
till grav 3 fanns i gravens västra del. Inom  ett om råde av 40x50 cm  låg det so t sam t små



brända benbitar av får eller get på röda  stenplatto r av olika granittyper. D e  röda  
stenplattom a styrker den  röda färgens betydelse. T roligen u tgör de b rända d jurbenen  
resterna av en  m åltid som  tillagats och  eventuellt även ätits i sam band m ed  dödsritualen. 
Möjligen u tgör de rester av en offerritual. I grav 3 fanns även 2 spiralarm ringar av guld 
(Ström berg 1982:75ff).

Skålgrops stenarna är tre till antalet och  återfinns i grav 4, 9 och 15. D å  
skålgrops traditionen är lång och u tb redd  inom  en rad olika sam m anhang är d e t svårt att 
nå fram  till en allmängiltig to lkning av närvaron  av skålgrops stenar i m arkgravar. D e t 
m insta m an kan säga är i alla fall a tt skålgropsstenam a än m er understryker 
depositionernas rituella karaktär.

Kiaby socken  
Bäckaskogs kungsgård

Beskrivning
I närheten  av Bäckaskogs kungsgård, K iaby socken, Skåne, påträffades vid m arkrö jn ing  
e tt större stenröse. V id borttagandet av rösets södra del påträffades e tt skelett, D en  
gravlagde låg i u tsträck t ryggläge m ed  huvudet åt väster. Skelettdelarna vilade på e tt lager 
kullersten. Invid kraniet (som skadades vid fram grävandet) låg en liten flintspjut spets. I 
gruset påträffades en ring av spiralvriden b ronstråd  och en tutulus av brons.

R esten av röset undersöks av Folke H ansen  1936. R öset var 6,5 m  långt och 3 m  bre tt, 
sam t ca 90 cm  djupt och u p p fö rt av tre skikt av sten. F orm en var oval m ed  en 
oregelbunden utbyggnad åt väster, inom  vilken den näm nda skelettgraven påträffades. På 
p lanen nedan  har rösets urpsrungliga u tsträckning åt S och V m arkerat m ed  en streckad 
linje. D en  andra graven påträffades söder om  den först påträffade graven, i ytan av det 
stora stenröset. H är fanns ett dåligt bevarat skelett som  föreföll krossat, inga gravgåvor. 
Skelettet låg i ryggläge m ed  högra arm en krökt uppåt, huvudet åt ungefär no rdost. G raven  
beskrivs av utgrävaren som  sekundär. D e t egentliga stenröset undersöktes m ed  start från 
rösets norra  ände. V id rösets ytterkant, ca У2 m  in, påträffades några brända ben , 
huvudsakligen kraniedelar. D essa låg m ellan det andra och det tredje skiktet av sten. D e t 
understa skiktet bestod  av på ovansidan plana stenplattor, som  bildade ett slags golv i 
graven. På detta golv låg brända benb itar kringströdda inom  ett rektangulärt om råde av 
drygt 3 m  längd och 1,5 m  b redd  (se streckad rektangulär m arkering på planen). D e  låg 
någorlunda jäm nt fördelade inom  hela denna yta. Inom  sam ma yta som  de b rända benen  
fanns även en m ängd skörbrända stenar. B enm assan var betydande, ca 5 1. D e t 
konstaterades att m inst två individer begravts. Inom  om rådet fö r benens spridning 
påträffades tre bitar av en skörbränd dolk (A), en skörbränd såg av flinta (B), en bennål 
m ed platt, rundat huvud  (C), sam t en  stridsyxa av grönsten  m ed något utsvängd egg (D) 
(H ansen 1937).

Tolkning
I graven har m an gravlagt flera individer. Inom  graven finns belägg för sortering  och 
positionering av skelettdelar, där kraniedelar igen ges en särskild behandling. E tt  skelett är



delvis krossat, osäkert är om  dessa skador u ppkom m it efter kroppens deponering  i graven 
eller i sam band m ed detta.

Figur 5:33. Plan över markgraven från Kiaby socken, Skåne (delvis modifierad efter ATA d. nr. 
3599/36).

D e b rända benbitarna är jäm t u ts trödda över en  golvliknande yta i bo tten  av graven. D en  
ovanliga golvytan i anläggningen antyder a tt den  m öjligen fungerat som  kultplats eller 
kanske skeletteringsplats, u töver att vara grav. Flera av förem ålen här är b rända, och 
skörbränd  sten återfinns även. Möjligen har m an haft e tt gravbål i själva anläggningen 
eller vid sidan av, från vilket m an valt att deponera vissa delar i själva graven p å  e tt ytterst 
struk turerat sätt.

Kiaby socken

Beskrivning
U nder åren 1949-50 undersökte Lunds universitets historiska m useum  några m arkgravar 
från senneolitikum . I Kiaby socken, Skåne, undersöktes två båtar m ed vardera två skelett, 
liggande m ed  fo tterna em ot varandra och m ed  huvudena i var sin ända av båten. O m rådet 
fö r fyndplatsen utgjordes av slät sandm ark och  inga spår av graven var synlig ovan 
m arkytan. G raven var skadad av den schaktning genom  vilken m an upp täck t graven 
(gravens no rdöstra  del saknades helt). G raven bestod  av en nedgravning ca 1,50-1,52 m  
u nder m arkytan. G ropens bo tten  uppvisade tydliga rester av trä, som  visade sig vara 
resterna av en eller eventuellt två stockbåtar. R esterna av en båt är bara möjligt att 
säkerställa för de gravlagda längst åt söder. I gropens b o tten  påträffades tre vuxna 
individer och en yngre vuxen individ (skelett I-IV ), orienterade i sydsydväst-nordnordöst. 
Skeletten låg två och två m ed fö ttem a m o t varandra så att b enen  gick helt om lott. O vanpå 
skeletten kunde m an även konstatera förekom st av trä. F em  stenrader tvärs över gropen



utgjorde förm odligen stöd  fö r båtarna. E n  av stenarna vid skelett III hade en skålform ig 
u tnötning, som  en malsten.

N o rr om  de nordligt liggande skeletten påträffades i en rad parallellt m ed  den fö rm odade 
båtkanten , två stolphål, m ed en d iam eter på  ca 5 cm , sam t resterna av en p lanka (ca 12 cm  
bred). I sydvästra h ö rn e t av anläggningen fram kom  ytterligare e tt stolphål, något 
otydligare, liksom  ett till m ellan de två båtarna. Skelett I kunde associeras m ed  en k o rt 
flintspets vid vänster axel, sam t en liten flintskärva vid bröstet. Skelett I I  h a r erhållit en 
dolk (typ I D ), vilken låg placerad på skelettets vänstra sida ungefär i m idjehöjd , sam t en 
rund  svavelkisboll m ed  fastsittande gråvit eldslagningsflinta. Skelett II I  hade v id  högre 
axel en flintkniv i form  av e tt spån. Skelett IV  saknade associerade fynd. I fyllningen till 
graven fram kom  nära ytan ett svart lager innehållande bränd  lera och krukskärvor. D e tta  
lager sträckte sig väster om  graven och har tolkats som  ett kulturlager tillhörande en yngre 
fas än graven. Strax under detta svarta lager fram kom  i fyllningen även en b rö s tk o ta  av 
svin.

Strax fram för det bevarade stävpartiet och  något högre upp  (10 cm) påträffades skelettet 
av ett åttam ånaders spädbarn. D e t låg i bö jt läge m ed ansiktet vän t m o t b å ten  (Järbe 
1950a, b; Ström berg 1952:25f).
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Fig. 3. K iabv grave.

Figur 5:34. Plan över Kiabygraven med skelett l-IV, Kiaby socken, Skåne. i=planka, //=stolphål, 
lll=kiselboll och flinta, IV=dolk, V= flintspån, Vhmalsten, Vll-krukskärva, VIIMIintspets, IX=flinta 
(Järbe 1950b:fig. 3).

Tolkning
M est troligt är att de gravlagda i graven är samtida, även barnet. F lin tdolken ger en 
datering till senneolitikum s första del. D ubbelgravar är inte ovanliga i Skåne och  i 
D anm ark, därem ot seden att gravlägga i båtar. F ler trärester finns ovanför de gravlagda än 
under själva kropparna, m öjligen har bevarings förhållandena varit olika. T roligen har de 
döda övertäckts m ed ett trälock. In tressan t är de tre stolphålen i anslutning till graven. E n  
tolkning m an kan göra är att de u tgör rester av någon slags träkonstruktion  i själva graven.



Kanhända har inte graven varit övertäckt från början, kanske utgör stolphålen rester av en 
ovanför mark synlig konstruktion? Utsträckningen av lagret av svart mylla, bränd lera och 
keramik vilket påträffades i ytan ovanför själva graven har inte kunnat klarläggas. Möjligen 
har aktiviteter bedrivits i direkt anslutning till graven efter dess iordningställande, där 
själva platsen varit markerad av en konstruktion vilande på minst tre stolpar.

Löderup socken  
Gravfält 15; grav 90-92

XZSPUREN

1-2-FLINTBEILE 3,4 undó-PFEILSPITZEN 5= BERNSTEINPERLE
* -VERBRANNTE KNOCHEN K-KERAMIK F-FLINTSTÜCKE

Beskrivning
På gravfältet Löderup 15, Löderup socken, Skåne, påträffas tre gravar (grav 90, 91 och 
92). De synes alla tre ligga i en och samma nedgravning direkt under ploglagret, 
4,1x1,5x1,8 m stor. Gravarna utgörs av två parallella markgravar vid vars fötter en kortare 
grav fanns, med den döde placerad i sittande hocker.

90-92
1 1 T
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Figur 5:35. Plan och profil över grav 90, 91 och 92, Löderup socken, Skåne. 1a=sandblandad 
humus, 1b=svagt sandblandad humus, 2a=sand med grästorvor, 2b=svagt humusblandad 
sand, 3a=sotblandad sand, 3b=sot, 4=sand. 1-2=flintyxa, 3-6-pilspetsar, 5-bärnstenspäria, 
x=brända ben, K=keramik, F=flintstycke, ”holzspuren=rest av trä (Strömberg 1975a:abb. 49).

Grav 90: utgörs av ett 2,5x0,45 m stort lager, orienterat i nordväst-sydost. Trärester i form 
av träkol antyder en nu försvunnen träkista i graven. I gravens nordvästligaste del 
påträffades rester av kraniet och tänder. I gravens sydligaste del låg en tunnbladig flintyxa.

Grav 91: utgörs av ett 2,5x05 m stort lager, orienterat i nordväst-sydost. Precis som i grav 
90 återfinns en ursprunglig träkista endast i form av träkolsrester och kroppen endast i 
form av tänder, från ett barn. I gravens nordligaste del låg en tjocknackig håleggad flintyxa 
och en pilspets med urnupen bas. Träkolet i graven 14C daterades till 2180 f. Kr.



G rav  92: denna grav låg i den sydliga delen av den för grav 90-92 gem ensam m a 
nedgravningen. D e t synes som  om  den  gravlagde placerats i sittande hocker. D o ck  finns 
även här rester av trä i graven. N ed an fö r skelettet, vilket kunde anas genom  en  färgning i 
sanden, låg en  pilspets m ed  urnupen  bas och  en bärnstenspärla. F ram för det fö rm odade 
skelettet låg e tt 38x26x5 cm  stort sotlager, i och under låg där en pilspets, e tt slipat 
fragm ent, avslag och  avfall av flinta, b rända ben från en vuxen individ, sam t 
keram ikskärvor. T räkoisbitar i sotlagret gav en datering till 2110 f. K r. (S tröm berg  
1975a:52ff, 129; E denm o  2000:32f).

Tolkning
D e tre gravarna är förm odligen i s to rt sett sam tida eller i alla fall anlagda un d er e tt 
avgränsat tidsavsnitt. D e  dåligt bevarade skeletten gör det om öjligt att säga något om  
huruvida skeletten varit kom pletta vid gravläggningen eller ej. Sotlagret m ed  de b rända 
benen u tgör förm odligen resterna av ritualer u tfö rda i anslutning till handhavandet av de 
döda på platsen.

Oxie socken  
Jägersrovägen, RAÄ 47

Beskrivning
Ca 700 m eter från boplats 1 vid Fosie IV , O xie socken, Skåne, har en boplats registrerats, 
RAA 47. H är påträffades sju anläggningar i form  av gropar, vilka tolkades som  en 
senneolitisk boplats. Ca 1,2 km  n o rr om  RAA 47 påträffades en grav (A9). V id 
upprensning av stenkoncentrationen b lev  två skelett synliga. D e t visade sig a tt graven 
innehöll två vuxna individer, en kvinna (individ B) som  ligger skavfötters ovanpå en m an  
(individ A). M annen var först nedlagd i graven, u tsträckt på rygg m ed  händerna  
tillsammans. O vanpå var kvinnan placerad, m ed huvudet i m otsatt riktning, avståndet 
mellan kranierna var 1,70 m. På kvinnans vänstra arm  hade ett b am  placerats, ca 5 år 
(individ C). Strax intill barnet, vid kvinnans vänstra axel, fanns kraftigt v ittrade djurben. 
Strax intill m annens kranie påträffades en bo ttenb it till ett kärl, förm odligen ett litet 
koppliknande keram ikkärl (K2). Ca 0,20 m  söder om  keram ikbiten påträffades en 
flathuggen flintskära (F l). F lathuggna flintskäror är ovanliga i gravkontext, endast en 
handfull är kända. Sydväst om  kvinnans kranie påträffades en eldslagningsflinta (F4), en 
keram ikbit (K l), sam t e tt avslag m ed retusch  (F5). D e stenar som  om gav de gravlagda var 
på den södra långsidan sam m anbyggd m ed ytterligare en stenram. H är påträffades 
ytterligare ett bam  ca 4-6 år (individ D ). E tt  flintavslag låg intill barnet (F2), strax u tan fö r 
stenram en låg en skadad pilspets av flin ta (F3).

Möjligtvis kan de två vuxna och det ena barnet ha varit svepta tillsam mans, k ropparnas 
placering sam t att de synes ha varit h å rt sam m anpressade kan tyda på detta. U nder de 
vuxnas huvuden var flata, tillhuggna stenar placerade. Alla fyra individerna h a r gravlagts 
samtidigt, vilket den hom ogena fyllningen visar.

Intill graven, ca 1,10 m eter nordväst om  kvinnans kranie, påträffades en skålform ad grop 
(A8), ca 0,20 m  djup och ca 2x2,10. I g ropen  påträffades fem flintavslag, b rända ben  m ed 
sot, och små krossade benfragm ent (obrända). På grund av den ringa m ängden  ben  och



bevaringstillståndet, har de inte identifieras (Kling 1983:7ff; B örjesson 1997:23; K reuzer 
& Petersson  2000:databas).

ANL.9
Jägersrovägen 1980

Figur 5:36. Graven från Jägersrovägen, A9, Ox/e socken, Skåne (Kling 1983:11).

Tolkning
T olkningen av RAA 47 som  boplats är tveksam  då de enda daterande fynden härrö r från 
den  anläggning som  visar m est koppling till graven (A8). M er troligt är a tt A8 sam t 
m öjligen även de sju andra groparna, härrö r från kulthandlingar vilka u tfö rts  i sam band 
m ed  gravläggningen av de fyra döda. D e  brända och  obrända benen  kan också härröra 
från en m åltid vilken tillagats och ätits på platsen, eller så kan m an ha valt a tt avlägsna 
delar av skeletten fö r att bränna och  deponera i gropen (skeletten, särskilt de båda 
barnens, var m ycket dåligt bevarade).

Valleberga socken  
Stockholmsgården

Beskrivning
P å S tockholm sgårdens marker, Valleberga socken, Skåne, har en stor m ängd lösfynd 
påträffats, liksom  vikingatida boplatsrester, m en  även gravar från sten- och järnålder. D e 
senneolitiska m arkgravam a ligger på en liten kulle i den nordvästra  delen av gravfältet, 
någo t avsides från de övriga. E n  av gravarna visade sig vara en kraftigt fö rstö rd  hällkista. 
V ärd  a tt näm na är grav 10, en m ycket liten stenkista, orienterad  nord-syd o ch  byggd av 
sm å skifferplattor. D en  saknade sidohällar på västra långsidan och tak. På kistans golv låg 
de nästan  helt förm ultnade resterna av ett skelett. I bäckenpartiet låg fyra svallade 
sjöstenar.



I direkt närhet till grav 10 och  grav 14 påträffades två gropar. E n  oval grop , 50x65 cm , 
innehöll fyra kranier sam t ett par rörben. D en  andra gropen låg en halv m e te r  n o rr  om  
grav 14, innehöll också kranier, e tt rö rben , sam t ett bäckenben. K ran ierna  var dåligt 
bevarade. Inga daterbara fynd påträffades, m en  groparna låg endast 35 och 50 cm  från 
grav 10 och 14. G ravfältet har förm odligen använts under hela senneolitikum , en 
skafthålsyxa från grav 12 härrö r från början  av senneolitikum  och flintdolken från  grav 9 
från periodens slut.

* ttreemr * DvefregmeM 
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Figur 5:37. Plan över grav 10 och den närbelägna gropen med kraniedelar (grav 11), 
Stockholmsgården, Valleberga socken, Skåne (Strömberg 1951 fig. 5).

Å r 1967 undersöktes ca 200 m  från d e t senneolitiska m arkgravfältet en anläggning vilken 
tolkades som  ett grophus. H use t var o rien terat öst-väst, rektangulärt m ed  svagt rundade 
h ö m , nedsänkt bo tten  och 4,2x1,9 m  stort. Fyllningen var starkt sotblandad sand  m ed  en 
största tjocklek av 38 cm. På tre  nivåer i h u se t påträffades rester av härdar. H ärd a rn a  var 
runda m ed e tt tvärm ått på 80-90 cm  och  en tjocklek på 10-14 cm. I kulturlagret 
påträffades en m ängd fynd. B land annat påträffades på b o tten  i norra delen av huset 19 
k rosstenar tillsammans, sam t en kvarnsten  m ed löpare. D essa kros stenar är av olika 
material, såsom  kvartsit, granit och flinta. T vå av stenam a är eldskadade. S tenam a var 
m ycket olika avseende krossm ärkem a. D e t fanns de m ed slagärr run t om , andra m ed 
krossm ärken endast på vissa ytor. D en  m insta  stenen är 6,5 cm lång, den stö rsta  15,7 cm  
och ganska tung att hantera. M ärta S tröm berg  föreslår att dessa krosstenar använts till att 
tillverka magringsm aterial till keramiktiUverkning. U töver de 19 stenarna fanns i g ropen  
även tre svallade stenar u tan  spår av användning. Inga djurbensrester har påträffats i 
grophuset. E tt stort antal avslag och avfall av flinta, 257 st., fanns i huset. A v  dessa är ca 
40 eldskadade och därför svårbestäm bara. I m aterialet finns även en pilspets bladform ig 
m ed u m upen  bas, fyra avslagsblock, sju spån och spånverktyg, fem skivskrapor, varav en 
är eld skadad, sex borrar, en anm ärkningsvärt liten, halvm ånform ig flintsåg, eventuellt 
tillverkad av ett dolkblad. S tenm aterialet är representerat endast av en bo rrtap p , sannolikt



från en enkel skafthålsyxa av porfyrisk bergart. E tt  nio cm  långt ho rn  av  k ronh jo rt 
påträffades också i kulturlagret, sam t ett par bam stensb itar och e tt rikt keram iskt material. 
K eram ikm aterialet består av alltifrån stora förvaringskärl, till kärl av tunnare gods, små 
keram ikbägare m ed rak eller något svängd profil som  inte sällan ingår i hällkistornas 
inventarium . E n  skärva som  anknyter till stridsyxekulturens keram ik ger en an tydan  om  
anläggningens tids ställning, en tidig fas av senneolitikum . M ärta S tröm berg spekulerar 
kring anläggningens utseende, och föreslår en  enkel sparrkonstruktion, p å  vilken e tt 
vasstak legat. H o n  föreslår vidare att huset skall förstås som  en arbetsplats fö r olika 
sysslor, eventuellt fram ställningen av m agringsm aterial genom  användningen av 
krosstenar. Två m eter öster om  huset låg en ru n d  grop, 1-1,2 m  i diam eter, fylld m ed  ett 
m örk t kulturlager. Fynden bestod  av tre eldskadade krosstenar, en tap p  till en 
skafthålsyxa, ett eldskadat fragm ent av en h järtform ig pilspets, e tt stycke flat s ten  m ed  två 
hål, 16 flintavfall, varav hälften var eldskadade, en rullflinta, sam t fem grova oornerade 
krukskärvor (Ström berg 1951, 1952:169f, 182, 1 9 6 8 ,1971b, 1984:62f).

Tolkning
D en  lilla kistan i grav 10 kan tolkas som  att m an låtit k roppen  fö rru ttna  på en
skeletteringsplats, varefter m an valt att deponera delar av kroppen  i kistan. Möjligtvis
finns det även ett sam band m ellan de två groparna i direkt närhet till grav 10. E n  m öjlig 
tolkning är då att groparna använts som  deponeringsplats fö r vissa utvalda skelettdelar 
efter att förruttnelse gjort det m öjligt a tt lättare sönderdela kroppen. T ro ligen  har 
groparna använts vid flera begravningar.

G rophuset 200 m  b o rt från gravfältet kan möjligen sam m ankopplas m ed  aktiviteter 
u tfö rda i handhavandet av de döda. D e  m ånga krosstenam a, kvarnstenen och löparen  kan 
ha fyllt funktionen vid sönderdelning av skelettmaterial. D e t stora m aterialet av avslag och 
avfall, kan också tolkas som  belägg för a tt huset även fungerat som  plats fö r särskilda
verksam heter vid olika slags övergångsritualer; om huggning av flintdolkar,
k rossande t/m alande t/sönderde lande t av skelettdelar, vilka m an efter positionering  i 
graven valt att in te deponera där. D elar av m aterialet är eldskadat, det är m öjligt a tt m an 
även förrättat b rännoffer vid dessa platser. K eram ikm aterialet är speciellt, små 
keram ikbägare vanligtvis avsedda fö r hällkistan, stärker tolkningen av platsen  som  
speciell. G rophuset är litet, sm alt m en  ändå försedd  m ed tre parallellt liggande eldstäder 
på olika nivåer. Platsen kan ha varit e tt ställe där m an vistades en kortare period, kanske 
vid om skärelse, förlossning eller andra tillstånd vilka kräver att m an separeras från 
boplatsen. D e stora förrådskärlen, av vilka vissa tolkats som  vattenbehållare av M ärta 
S tröm berg, skulle då kunna använts vid dessa tillfällen. D e  vattensvallade stenarna i 
gropen kan ha haft funktionen att rena platsen, som  då u tgör fokus för en liminal och 
därför farlig fas. E n  koppling till de vattenslipade stenarna i grav 10 finns i grav V I i 
C arlshögen (Ström berg 1971:36).



Västra Klagstorps socken  
Solnäs

Beskrivning
Två undersökningar har gjorts på en och sam m a gravplats. Å r 1917 u tfö rdes den första 
undersökningen. D å påträffades en delvis störd grav m ed skelett i hocker, orienterad öst- 
väst m ed  huvudet åt öster. Ö ver skelettets vänstra fot låg en sten, de t enda gravgodset 
utgjordes av en liten keramikskärva. Intill skelettet, väster om  benen, låg en  grav som  var 
endast 0,60 m  lång, och visade sig innehålla rester av ett barn. Samm a riktnings om  ovan, 
m en m ed huvudet åt andra hållet. E n  sten låg även i denna gravs västra kant, m en här 
placerad intill kraniet. N o rr om  barnets huvud, ca 0,20 m , låg ett brandlager 
0,33x0,15x0,10 m  stort. I detta lager påträffades en liten bladform ig spets av flinta

1 m
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2335/1929).

Å r 1928-1929 fortsatte de undersökningar som  tidigare påbörjats. Flera gravar 
påträffades, varav några är värda att näm na. I en av gravarna var den döda placerad i



sittande hockerställning (nr. 6). A rm arna var bö jda så att händerna b ö r ha legat i 
om edelbar närhet av hakan. Invid  huvudet låg en kullersten, ytterligare en sten låg vid 
vänstra arm en, även intill fo ten  låg två stenar. G raven  saknade gravgods. Strax nordväst 
om  denna påträffades en grav m ed  den döda placerad i Eggande hockerställning (nr. 7). 
Skelettet låg m ed huvudet åt öster, ansiktet m o t norr. Stenar saknades helt i graven, un d er 
vänster lårben låg en fEntdolk (typ I B). U n d er den vuxna låg resterna av e tt barn  i 
utsträck t ryggläge (nr. 8), m ed arm arna krökta så händerna legat vid hakan. B arnet var 
placerad nordost-sydväst m ed kraniet i sydväst. N ågo t sydväst om  denna grav påträffades 
en grav m ed  orienteringen sydost-nordväst, m ed  kraniet i nordväst (nr. 5). H u v u d e t var 
placerat meUan kullerstenar. D en  döda låg i u ts träck t ryggläge, höger arm  b ö jd  in  över 
m agen. U nder skelettet påträffades e tt lårben från en annan individ. I en kraftig t stö rd  
grav m ed  rester av skelettdelar fann m an en  fEntdolk (typ I B) och ett skifferhänge. 
B redvid den störda graven påträffades i grusets övre yta, en underkäke och  e tt 
underarm sben från ett barn. MeUan tre kullerstenar låg en underkäke och överkäksparti av 
en m änniska, sam t ett m indre ben. Skelettdelarna låg i ytan av det underEggande rena 
gruset. Invid  två kuUerstenar påträffades två kraniedelar, en underkäke, sam t delar av 
lårben, några revben och nyckelben. B redvid dessa benrester låg de nedre extrem iteterna 
av en människa. Skelettdelarna låg orubbade i sydost-nordväst. Intill denna grav 
påträffades två underkäkar en b it från varandra, u tan  sam band m ed andra skelettdelar 
(Sundin 1917; KEng 1983:13f; S tröm berg  1952:161-162, 182; Salom onsson 1971:92; A T A  
d. nr. 2535/1929).

Tolkning
B randlagret i sam band m ed dubbelgraven (en vuxen och e tt barn) kan möjEgtvis sättas i 
sam band m ed ritualer u tförda i sam band m ed  handhavandet av de döda. P å  gravfältet 
Egger flera ansam lingar av skelettdelar vilka in te  är kom pletta och som  in te  heller ger 
intryck av att vara regelrätta gravar. TroEgtvis är dessa resultatet av e tt m edvetet 
strukturerande och positionerande av de döda inom  en och sam ma yta.

Östra Nöbbelöv socken  
Gislöv nr 23:1

Beskrivning
1940 undersökte Carl-Axel A lthin en  skadad hällkista i Ö stra N öbbelövs socken, Skåne, 
belägen ca 100 m  väster om  strandvaUen. K istan, ursprungEgen täckt av e tt röse, var 
byggd av kalkstensflis, 3,5x1-1,5x0,9 m  stor och  hade tröskelstenar så att ett Etet fö rrum  
bildades. D en  var orienterad i nord-syd, och  var om sorgsfullt tätad  m ed extra stenar 
fram för fogarna. G olvet till kistan var belagd m ed kalkstensplattor och troEgtvis har 
kistan varit täckt av takhällar av kalksten, vilka nu  v ittrat och gått sönder. A lth in  antyder 
a tt kistans södra gavel varit öppen. D e  fyra n u  u tan fö r kistan placerade stenarna skuUe 
ursprungEgen varit placerade lod rä tt stående m o t karm stenen i kistans södra del. 
H ärigenom  har kistans inre kunnat nås vid upprepade begravningar, m en andå kunnat 
tillslutas vid behov. I kistan påträffades skelettrester av flera individer i både kistans norra  
och  sydEga del, sam t ett stycke av en  fEntdolk, två skifferhängen och ett par fö rarbeten  till 
sådana, sam t några b ronsförem ål från senare begravningar. Skelettdelarna var i själva 
kistan dock koncentrerade tiE dess no rra  ända, där lagret var ca 70 cm  tjockt. Ingen  orö rd



begravning kunde konstateras i kistan. Fynden fram kom  nästan  u teslu tande i d e t understa  
lagret av kistan, sam t till viss del på olika nivåer u tan fö r kistan. Skelettrester och  förem ål 
(en flintdolk av typ IV  C, en  hjärtform ig pilspets och e tt par bronsförem ål) påträffades 
även bredvid  kistan, vilket tolkades som  u trensn ingar av denna (S tjem quist 1950:27; 
O ldeberg  1974:96; S tröm berg 1975a:121,1985:54f; A TA  d. nr. 2819/1950).

Z
Figur 5:39. Plan av hällkistans konstruktion, Östra
(delvis modifierad efter ATA d. nr. 2819/1950).

Tolkning
V id deponering  av döda har m an valt att nedlägga vissa skelettdelar i själva kistan  m edan 
andra placerats direkt u tan fö r kistan, alternativt har m an  återkom m it till kistan efter en 
viss tids förru ttnelse för att då avlägsna vissa på förhand givna skelettdelar från kistan till 
en annan del av graven. Förm odligen har kistan varit tillgänglig i dess södra del. I graven 
deponeras den  hela flintdolken i just detta lager u tan fö r kistan, m edan  d e t i själva kistan 
ligger e tt stycke av en flintdolk.

Den senneolitiska dödsritualen

D e olika fyndplatserna från genomgången ovan redovisas här i tabellform (Figur 
5:40) och utgör grund för diskussionen kring den senneolitiska dödsritualen 
nedan. Totalt redovisas 32 anläggningar i tabellen, av vilka 12 anläggningar av mig 
tolkats som dödshus. D e resterande 20 anläggningarna utgörs då av platser vilka 
jag tolkat som skeletteringsplatser eller anläggningar av olika slag vilka kan 
kopplas till dödsritualen. Förkortningarna i kolumnen konstruktion står för t=tak, 
v=vägg, m=markering (t. ex. stolpe, kantkedja, stor sten), f= förrum, p=markerad 
passage (t. ex. tröskelsten, gavelhål, eller öppen gavel). Kolumnen eld innehåller 
uppgifter om anläggningarna uppvisar föremål eller detaljer som kan kopplas till 
just eld, såsom härdar, eldskadade föremål eller ben (ej brända ben, som har en 
egen kolumn), eldslagningsverktyg, bränd lera. I kolumnen flintdolk, hell del avser 
beteckningen o närvaron av en eller flera omhuggna flintdolkar i anläggningen.
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Figur 5:40. Sammanställning över fyndplatserna.
till fynd eller anläggningsdetaljer med en annan
Nöbbelöv (Gislövshammar) socken uppvisar dödshusanläg
Nöbbelöv (Gislöv) socken uppvisar skeletteringsanläggningar.



Indicier på flerstegsbegravningar med skelettering under neolitikum har 
framkommit framförallt i samband med unders ökningar av dösar, gånggrifter och 
långhögar (Kristiansen 1982, 1984; Thorpe 1984; Thomas 1991; Å. M. Larsson 
1997). D et finns även en rad antropoloģiska paralleller från andra kulturer där 
flers tegs begravningar används, det är ett globalt fenomen som inte är kopplat till 
något speciellt gravskick. Variationerna är stora, men återkommande är att den 
första begravningen är tillfällig, efter vilken man återvänder, rensar benen och 
gravlägger dem på en ny plats (Schlenther 1960:69; Bloch 1971:146; Keesing 
1976:392; Wahl 1984:444; Weiler 1994:157f; Å. M. Larsson 1997:17; Holst- 
Warhaft 2000:82ff).

För att åskådliggöra diskussionen kring de senneolitiska dödsritualerna har jag 
valt att använda mig av en antropologisk analogi: merinafolket på Madagaskar, en 
ö belägen i Indiska Oceanen, öster om Moçambique. Merinafolket är intressant 
då man diskuterar de senneolitiska dödsritualerna, då de använder sig av 
flerstegsbegravningar med upprepade återbegravningar av den döda kroppen. 
Den rituella traditionen är levande hos merinafolket än idag (Bloch 1971, 1986).

Aff  överlämna de döda
Merinafolket hyser en stark rädsla för döden, spöken och de döda. Kontakt med 
döden uppfattas som farlig och undviks, undantaget är famadihanan, då man bryter 
detta tabu. Famadihana betyder bokstavligen att överlämna de döda, och är ett 
samlingsnamn för en handfull närbesläktade ritualer. Grundläggande för alla är 
dock att gräva fram en död släkting från graven efter komplett förruttnelse, att 
svepa den döde i dekorerade silkeslakan, och att åter placera den döde i 
familjegraven. Famadihana innefattar både återbegravningar av personer vilka 
redan placerats i släktgraven vid en tidigare famadihana, eller en förflyttning av en 
död från en tillfällig grav till släktgraven. D et är dock främst för de som ej tidigare 
varit med om en famadihana, det vill säga de nyligen begravda, som man håller 
ceremonin för (Bloch 1971:144).

Då en människa dör hos merinafolket ordnar man med en tillfällig begravning 
där den döde läggs i jorden i en enkel kista, i närheten av byn där man bor. 
Ceremonin är kort och enkel. De spadar och verktyg som används för att tillverka 
kistan och gräva gropen, måste slängas bort efteråt, därför använder man gamla 
verktyg eller sådana man avsett för just detta ändamål. Vid återkomsten till huset 
måste alla som deltagit i begravningen symboliskt renas från att bli smittade av 
döden, genom att kliva över en eld. Den dödes familj tvättar sig själva, alla kläder 
och sängkläder i huset av samma skäl (Bloch 1971:144).

De senneolitiska dödshusen i sammanställningen uppgår till sammanlagt 12 
stycken. De representerar olika varianter, några har troligtvis haft endast tak (3 st.) 
eller endast väggar (6 st.), medan andra haft både och (3 st.). I många fall utgör 
väggarna mer cirkelformade palissader (med stolphål) (Odensala sn, Up, Borgs sn, 
Ög, Burs sn, Vallstena sn, Go, Södra Sallerup sn, Sk) eller skärmar (utan stolphål)



(Lockarp sn, Östra Nöbbelöv sn, Sk), som ringar in, och avgränsar andra slags 
anläggningar. Den öppna konstruktionen som skapas då byggnaden saknar tak 
eller väggar har förmodligen främjat förruttnelseprocessen. På några ställen verkar 
platsen ha markerats med hjälp av en eller ett par stolpar som står för sig själva i 
otillräcklig mängd för att bära upp någon slags takkonstruktion. I källmaterialet 
förekommer även deponeringar i rännor, gropar, stolphål och stora stolphål som 
antyder närvaron av resta pålar (Åkers sn, Sm, S. Sallerup, Sk), dessa antyder 
också symboliska avgränsningar och markeringar av platsernas speciella karaktär. 
I flera hällkistor i genomgången förekommer symboliska markeringar av själva 
ingången och markeringar av olika delar inne i kistan i form av förrum och 
kammare. Formelement som väggar, golv, tak, trösklar, ingångar/utgångar, och 
stolpar kan sägas fungera som ett slags förenklat symboliskt formspråk, 
alluderande på husformen.

Dödshuset anknyter ibland direkt, men oftare mer indirekt till hus formen i sin 
utformning, en sannolikt medveten koppling, där man med den fysiska likheten 
velat manifestera en eller flera av de betydelser som förknippas med 
boningshuset. E tt hus har både en materiell (skydd, mat, värme) och en 
immateriell mening (släkt, familj, hem, ursprung, kontinuitet, trygghet, liv). 
Helena Victor använder sig av begreppet husets idé för att uttrycka alla de olika 
betydelser som bilden av ett hus förknippas med. Hon vill se dödshusen under 
bronsålder som en parallell till boningshusen (Victor 2002:31-40). Under 
neolitikum finns flera anläggningar som spelar på kopplingar mellan de dödas hus 
och hus för de levande, som långhögar, dösar, gånggrifter och sarupanläggningar 
(Bradley 1996:36-50; Carlsson 1998:43f).

Vad är syftet med dödshusen och skeletteringsplatsema? Dessa platser, 
oavsett om det rör sig om en hällkista eller ett dödshus, utgör den plats på vilken 
liminalfasen utspelar sig. Platsernas konstruktion med formelement som ytter- 
och innerväggar, skärmar, golv, tak, trösklar, ingångar/utgångar, stolpar, 
rums avdelande väggar, både avgränsar och styr tillträde och insyn och syftar till 
att avskilja de döda från de levandes sfär under den farliga liminalfasen (Hertz 
1960; Turner 1995; Victor 2002:181-189).

Dödshuset och skeletteringsplatsen kan liknas vid ett ingenmansland, 
avgränsat, avskiljt och styrt av regler vilka upphör att gälla utanför dess yttre 
markering. Mary Helms menar att förfäderna utgör kopplingen mellan 
människorna och det gudomliga (1998). D ödshuset och skeletteringsplatsen fyllde 
kanske även syftet som plats för denna gudomliga kommunikation, där man i 
samband med dödsritualen under en rituellt strukturerad måltid kunde få kontakt 
med sin gudom. Förruttnelseprocessen, vilken tilldrar sig i dödshuset eller på 
skeletteringsplatsen, är en första del av den liminala fasen i vilken den döda skall 
avpersonifieras och omvandlas från levande till död, från död till förfader eller 
förmoder. Att man på så många olika sätt markerar gränser i dessa anläggningar 
kan tolkas som en markering av platsen där två världar möts. Deponeringar i



anslutning till dessa gränser, antyder gränsens och gränsöverskridandets betydelse 
i den rituella praktiken.

Man kan tänka sig följande scenario vid en människas död. H on läggs att vila i 
en anläggning särskilt inredd för att hysa denna aktivitet; dödshuset eller 
skeletteringsplatsen. Den döde befinner sig nu i den transformativa eller liminala 
fasen, detta är den farligaste fasen, och stränga regelsystem och tabun styr allt 
handhavande av den döda kroppen. D et är möjligt att en rad ritualer sker redan 
innan den döda kroppen lämnas att förruttnas, kanske klipper man och rakar den 
dödes hår, tvättar kroppen med mera. D et har också föreslagits att den pincett 
och rakkniv som ofta återfinns i gravar från bronsålder, har fyllt en funktion i det 
praktiska handhavandet i ritualen kring den döde (Hyenstrand 1968; Gräslund 
1983; Jennbert 1992), att raka, plocka hår och ansa före begravningen (Treheme 
1995; jfr Hjørungdal 1999:87). E tt fynd av ögonbrynshår från flera olika individer 
deponerade i en bronsåldersgrav i England, antyder också möjligheten att de 
sörjande skadar sig själva som ett led i den rituella praktikens genomförande 
(Barrett 1994:123). Susanne Thedéen har tolkat samlade föremålsuppsättningar 
med bland annat rakkniv, pincett, dubbelknapp, nål, och kniv som att de fyllt en 
roll vid utförandet av olika övergångsritualer i bronsåldersamhället, bland annat 
vid olika dödsritualer (Thedéen, i tryck). Kanske ligger också den döde på lit de 
parade en period. K roppen skall sedan genom en eller flera olika faser, som 
förruttnelse, skelettering, kremering, uppstrukturering och positionering, 
permanent avskiljas från den sociala gruppen. Kroppen lämnas att förruttna, i 
dödshuset, i graven eller på en annan skeletteringsplats. I de fall graven utgör 
skeletteringsplats är det nästan alltid fråga om en hällkista, vilken förmodligen 
stått öppen eller varit tillgänglig via en ingång.

Efter förruttnelsen
Hos merinafolket skall den döde efter erforderlig tid begravas i släktgraven, vilket 
sker i samband med en famadihana. Gravarna utformas som hus, där huvuddelen 
av huset ligger under marken. En nedsänkt trappa leder ner i gravkammaren som 
består av hyllor på vilka de döda läggs i sin svepning. Den tid som förflyter 
mellan den första begravningen och famadihanan måste vara tillräcklig för att 
komplett förruttnelse skall ha skett, oftast ca två år eller mer. D en långa 
tidsrymden beror på att släkten måste kunna lägga undan tillräckligt mycket 
pengar för en riktigt stor fest. Släkt och vänner strömmar till från hela landet 
inför en famadihana, skaran som tillsammans vandrar till släktgraven är stor. Väl 
framme vid graven gräver man fram ingången, en nedsänkt trappa, ur sanden. I 
fyllningen ligger lyckobringande föremål vilka placerades där sist graven 
öppnades. Dessa tas noggrant om hand för att åter läggas i fyllningen då man 
lägger igen graven efter ceremonin. De döda sveps i en linnesvepning och i 
papyrus, vanligt är att benen delas upp i olika paket. Därefter bärs de döda ut till 
folksamlingen, den närmaste kvinnliga släktingen dansar nu med den döde



uppkastad på axeln. Den döda kroppen berörs gång på gång av de närmaste 
släktingarna, där syftet är att bevara kopplingen mellan de levande och de döda 
släktmedlemmarna. Att beröra de döda och att få en av de papyrusmattor som de 
döda sveps i under dansen uppfattas som fertilitets förhöj ande. Av tradition ges de 
döda dekorerade sidenlakan av de anhöriga i present, de som nyligen dött får fler 
än de som varit döda länge. De som varit döda längst, personer som många inte 
träffat själva, ges bara en svepning. D en nyligen döde kan därför ibland kläs i flera 
lager. D å alla döda fått nya dräkter tar kvinnorna upp dem på axeln och går tre 
gånger runt graven. Stämningen blir alltmer högljudd, livlig och kaotisk; de döda 
kastas upp i luften, från person till person, man hör hur skelettdelar går sönder. 
Sedan bär man ner de döda Ì graven igen. Släktgraven blir efter ett tag full, och då 
bygger man en ny gravplats intill den gamla. Några döda bärs över och placeras i 
den nya graven, både för att poängtera släktskapet mellan gravarna m en också för 
att man tror på ordspråket ”en tom  grav är en hungrig grav” (Bloch 1971:112- 
171).

I det senneolitiska scenariot återvänder man till platsen (dödshuset eller 
skeletteringsplatsen) då kroppen genomgått önskad förruttnelse för att eventuellt 
även utföra skelettering. I vissa fall väljer man att bränna kroppen, vilket ibland 
sker i själva dödshuset eller på skeletteringsplatsen, eller på en plats vilken i 
sammanhanget inte alltid påträffas. Flera anläggningar uppvisar rester av brandbål 
i själva anläggningen. D et är svårt att avgöra huruvida bränningen av kroppen 
föregåtts av en skelettering, kanske ersätter likbränningen i vissa fall 
skeletteringen? Dödshusen saknar ibland obrända ben, vilket alltid förekommer i 
de andra anläggningarna. Detta kanske blir mindre anmärkningsvärt om man 
betänker att de anläggningar vilka inte klassats som dödshus, allesammans även 
innehåller gravar av något slag. Brännandet av den döda kroppen sker 
förmodligen på en plats utanför dödshuset, även om belägg finns i materialet för 
att detta skett i vissa anläggningar, företrädesvis i de fall då hällkistor fungerat 
som skeletteringsplats. De brända benen sorteras, rengörs eventuellt och delar av 
dem deponeras i eller Ì närheten av en grav eller i närheten av själva dödshuset. 
Troligt är också att vissa delar av de brända benen deponeras på andra ställen 
utanför själva gravplatsen, då man ofta saknar en del benmängder (Kristiansen 
1982, 1984; Shanks & Tilley 1982; Thorpe 1984; Whittle 1984; H odder 1990:248; 
Thomas 1991; Treheme 1995; Victor 2002).

A tt bränna en död kan ha varit eftersträvansvärt då en total sönderdelning av 
den döde sker genom likbränningen. Både förruttnelse och likbränning kan 
uppfattas som olika sätt för att omvandla den dödas kropp till en anonym, 
kroppslös, avindividualiserad massa av förfäder. Deponerandet av den 
sönderdelade, eventuellt brända kroppen på olika ställen kan ha varit ytterligare 
ett sätt att omvandla en levande människa till en död kropp och inte ens det, utan 
endast små högar av ben (Hodder 1990:248ff).



Med största sannolikhet har man valt ut platsen för dödshus och 
skeletteringsplats med stor omsorg. Närhet till gravar synes vara genomgående på 
så sätt att gravar ofta påträffas i närheten eller i dödshusanläggningar. Man kan 
också ana sig till att andra urvalskriterier varit viktiga, t. ex. närvaro av en 
vattenkälla eller vatten. Som exempel kan nämnas Södra Sallerup i Skåne, som 
utgör ett helt komplex där dödshusen och gravarna endast omfattar en liten del 
av alla de aktiviteter som skett på platsen. Liknande platser i Skåne med viss 
senneolitisk aktivitet är även Röekilloma (Stjemquist 1997) och Hindby 
offermosse (Svensson 1991, 1993). På dessa platser kan man också ha ägnat sig åt 
offerritualer och ätit rituella måltider. Vatten kan fungera som symbol för trans
formation och fertilitet, och förekommer i samband med begravningsritualer, 
monument och offer under hela neolitikum (Edmonds 1999:99).

Positionering -  a tt placera de döda
Hos merinafolket sker ibland ompositioneringar av de döda. En man vars döda 
hustru är begravd i släktgraven måste för att få gifta om sig först förflytta den 
döda hustrun till hennes egen släkts grav (Bloch 1971:112-171). Merinafolkets 
famadihana där man i tur och ordning tar fram de döda ur graven ger nya idéer 
kring ompositioneringar, återbegravningar och gravöppningar även under 
senneolitikum. D et som av vissa forskare benämns som en utrensning av en grav, 
kan därmed istället förstås som en del av en ytterst medveten regelstruktur vilken 
styr hur man positionerar skelettdelar. D et är troligt att faktorer som kön, ålder, 
position i samhället och andra egenskaper hos individen spelat in i hur man väljer 
att positionera kroppsdelarna.

Sönderdelandet av den döde genom förruttnelse, likbränning, uppdelning, och 
positionering kan jämföras med merinafolkets sönderdelande av den döde under 
den vilda dansen med den döde under famadihanan. Likväl som den döda 
människan måste fås att inse att hon nu trätt in i en ny sfär, så måste de levande 
fås att förstå att en förut levande människa nu är död. Den till synes respektlösa 
behandlingen av kroppen har till syfte att få de levande att slutgiltigt inse att den 
döde är död, kroppen avpersonifieras och en kär släkting framstår i processen 
som intet mer än en hög med ben. Då den dödes kropp delas upp, eller på andra 
sätt förstörs, blir den ett med en mer eller mindre anonym och avindividualiserad 
massa av förfäder, på säkert avstånd från de levande (Bloch 1971:161-171, 220ff; 
Edmonds 1999:61; Hjørungdal 1999:86f; Conklin 2001:174ff).

I nästan alla undersökta anläggningar i källmaterialet förekommer viss 
positionering. Brända ben positioneras alltid, då man ofta väljer att sprida ut dem 
vid deponering, eller deponera endast en viss del. Obrända ben utsätts också ofta 
för positionering, där man efter förruttnelse delar upp benen genom skelettering, 
för att placera dessa efter på förhand givna regelsystem i eller i närheten av 
graven. Noterbart är att kraniet ofta har getts en särskild behandling, genom att 
samlingar av dessa deponeras under golvet, utanför anläggningen, eller att enstaka



kranier eller delar av kranier placeras för sig själva, separerade från övrigt 
skelettmaterial (11 ank). Det förekommer också att de långa rörbenen placeras 
medvetet separerade från övrigt skelettmaterial (Falköping, Vg, Gylle sn, Sk) D et 
finns också fall då man varken påträffar långa rörben eller kranier även om övrigt 
skelettmaterial finns representerat i graven (Burs sn, Go, Gustav Adolfs sn, Sk). I 
vissa gravar har man avlägsnat alla skelettdelar, utom just småben som tå- och 
fingerben (Gustav Adolfs sn, Sk).

E tt intressant exempel på positionering utgörs av grav 47 på 
Bedingegravfältet, Skåne, som daterats till STY period 5/SN  I. På ett djup av 80 
cm och under gravens egentliga stenkonstruktion låg resterna av ett skelett från 
en ung kvinna (17-20 år) vars armar och ben var deformerade. I lagren ovanför 
henne låg de skeletterade och positionerade delarna av flera individer. Ramen 
som omgav de gravlagda bestod av knytnävsstora stenar och hade en form som 
av Mats Malmer tolkades som båtformad. D en första bensamlingen påträffades i 
nivå med det femte stens skiktet. Benen låg i en hög i gravens nordöstra ände och 
utgjordes huvudsakligen av långa rörben (Malmer 1962:abb. 38-42, 2002:141 f). 
Skelettdelarna motsvarar ett minsta säkerställt antal av 8 individer, både barn och 
vuxna. Omedelbart under skelettdelarna påträffas fem kranier. Av de fem 
kranierna kunde fyra av dem bedömas som vuxna män. E tt kranie ugjordes 
endast av kalotten, varför varken köns- eller åldersbedömning kunde göras av den 
femte individen. Under kranierna påträffades ett helt oskadat skenben med 
knäskålen liggande i sin anatomiskt rätta position (During 1989), varför det finns 
anledning att tro att skelettmaterialet positionerats i flera omgångar. I graven 
påträffades en benpryl och en skärva av J-keramik (Malmer 1962:abb. 38-42, 
2002:141f).

Varför just kraniet så ofta uppmärksammas särskilt i positioneringen av 
kroppen är svårt att avgöra, kanske handlar det om något så enkelt som att en 
människa främst associeras och känns igen genom sitt ansikte? Fenomenet 
förekommer under stora delar av neolitikum i samband med begravningar där 
den dödes kropp på olika sätt delas upp och ges nya placeringar efter 
förruttnelsen (Piggott 1940; Edmonds 1999:119). D et är möjligt att man här kan 
dra paralleller till trepaneringen av kranier under neolitikum, samma intresse och 
fokusering kring kraniet är synbart här. H ur detta skall förstås är osäkert, kanske 
kan man även göra kopplingar till de antropoloģiska belägg som finns för att delar 
av ett mänskligt kranie fungerar som skydds amuletter (Piggott 1940:115f; 
Henschen 1965:72).

E n annan tolkning är att man faktiskt ägnat sig åt kannibalism. Indikationer på 
kannibalism finns från megalitgravar i Sverige, där just kranietaks fragment verkar 
ha getts en särskild behandling som antyder att man varit intresserad av att nå 
själva hjäman (Gejvall 1973:45; Burenhult 1999:310). Rituell kannibalism, och att 
av rituella skäl äta hjärna, är också känt i etnografiska sammanhang (Sahlins 1983; 
Reeves-Sanday 1986:151-168; Burenhult 1992:312-316, 1999:311; Conklin 2001).



E tt kranie i Ödeshögs socken (Ög) har också huggmärken på insidan av 
hjärnkaviteten, vilket i alla fall antyder att man huggit upp kraniet med ett vasst 
föremål (se även kapitel 6).

Förekomsten av små gropar med skelettmaterial (t. ex. Valleberga sn, Sk) 
antyder också att positioneringen av de döda var ytterst medveten. Positionering 
har i forskningen ofta tolkats som utrensningar av gravar, där tanken är att man 
föst äldre skelettmaterial åt sidan då en ny kropp gravläggs. Denna tolkning 
behöver inte gå stick i stäv mot tanken på medveten positionering. D et går inte 
att avgöra om en kropp som deponeras Í en grav avsedd för fler begravningar, 
positioneras redan vid deponeringen, eller om detta sker i ett senare skede, eller i 
anslutning till nästa begravning. Kanske sker ompositionering av kroppsdelar vid 
flera tillfållen, som hos merinafolket? D et förekommer naturligtvis även att den 
döda kroppen läggs ner hel i graven, utan positionering.

Reliker
Vid positioneringen av den uppdelade döda kroppen under senneolitikum kan 
man även ha tagit reliker av benen. Detta gäller kanske särskilt de brända benen, 
som var hanterbara på ett helt annat sätt än den obrända kroppen. De kan ha 
uppfattats som fyllda av kraft och som bevis för förfaderns existens. Genom  att 
tappa förfädernas kraft från benen via att krossa eller mala dessa, så främjar man 
fruktbarhet och återfödelse (Helms 1998:51; Edmonds 1999:58ff; Victor 
2002:185). Detta kan jämföras med merinafolkets koppling mellan en god 
fruktbarhet och beröringen av de döda och ägandet av en av de papyrusmattor 
vilka användes som svepning av de döda under famadihanan. För oss framstår 
kannibalism som omänskligt och därmed svårt att förstå eller att relatera till. I ett 
samhälle med helt andra referensramar kring liv, död och kroppslighet framstod 
säkert ätandet av förruttnade, sönderdelade, eventuellt brända, krossade och 
malda kroppar, som helt rationellt. A tt äta upp en död människa skall sannolikt 
förstås som en variant på sönderdelandet eller brännandet av kroppen, att 
avindividualisera och avpersonifiera den döde. D et kan också handla om att 
förhindra den dödes ande från att återta sin kropp efter döden (Peter-Röcher 
1994; Conklin 2001:162, 174ff). Bland indianstammar i Brasilien har man 
fortfarande i levande minne bevarat hur de döda tillagades och åts upp. I 
stammen tillämpade man två, helt åtskilda, former av kannibalism. Dels åt man 
släktingar, dels fiender man dödat. Ätandet av döda släktingar sker med syftet att 
helt sönderdela och splittra den döda kroppen, att bryta bandet mellan de döda 
och de levande (Conklin 2001:104ff).

Knack-, kross- och malstenar återfinns ibland i dödshus och på 
skeletteringsplatser och kan ha använts just vid handhavandet av reliker från de 
döda kropparna (flera malstenar funna i dödshuset i S. Sallerup och offergroparna 
i Ingelstorp, en malsten funnen i Kiaby, kros stenar i grophuset i Valleberga). En 
symbolisk markering av kopplingen mellan dödshuset/skeletteringsplatsen som



de dödas hus, och de levandes hus, utgör också de rituella måltiderna vilka in tas i 
eller i närheten av dessa platser, samt de lämningar av keramik, ofta förrådskärl, 
samt mal- och knacks tenar, som också återfinns på platserna. Förekom sten av 
brända eller obrända djurben i många anläggningar (11 ani.) antyder att man 
intagit måltider vid dödsritualens olika faser.

Cecilia Lidström Holmberg har fokuserat på malstenama som metaforiska 
redskap för transformationer under neolitikum. Deras närvaro i dödshus och på 
skeletteringsplatser kan därför uppfattas som en symbol för gräns överskridande 
verksamhet (Lidström Holmberg 1998; jfr Kaliff 1997). I många samhällen är 
malandet, knackandet och sönderdelandet en vardaglig verksamhet, just kopplad 
till omvandlingen av oätliga råvaror, till ätlig föda, och av råmaterial till färdiga 
föremål (rep, keramikkärl, stenföremål, tyg t. ex.) (Metcalf & H untington 
1991:69).

Aff  begrava de döda
O m  man under senneolitikum väljer att inte bränna den döda kroppen sker 
förmodligen en förflyttning av den döde efter förruttnelse och skelettering, om 
denna lagts i ett dödshus eller på en skeletteringsplats som inte samtidigt utgör 
grav. D en döde positioneras och hela, eller delar av kroppen kan begravas inne i 
själva dödshuset, eller i en grav utanför dödshuset/skeletteringplatsen. I de fall 
den döde från början placerats i en grav, t. ex. en hällkista, omvandlas denna vid 
positioneringen från skeletteringsplats till grav. D et är också möjligt att man 
endast positionerat delar av den döda kroppen i graven (i dödshuset, hällkistan, 
eller markgraven), som jag redan diskuterat ovan. Resten av kroppen kan så 
användas som reliker, för en senare positionering i samma grav, eller för 
positionering på en annan plats, kanske på boplatsen, eller ute i landskapet. Detta 
är märkbart i materialet genom att skelettmaterialet i många fall är noterbart 
mindre än vad som vore fallet om hela kroppen begravts, och att vissa typer av 
skelettmaterial (kranier, långa rörben och småben) synes separeras från varandra 
och placeras i graven enligt på förhand givna regler för positionering (se ovan).

Flera hällkistor består av en gång eller ett förrum som leder till fram en 
kammare (5 hällkistor av 17). I många fall är gränsen mellan gången/förrum m et 
och kammaren markerad genom en gräns, i form av en sten som kan vara formad 
som ett hål, en öppning eller en tröskelsten. I de flesta fall är förrum met om ett 
sådant finns, i stort sett fritt från större mängder av skelettrester, som  att det 
faktiskt har rensats fritt från större ben som en gång legat där. D et är möjligt att 
förrummet kan ha använts som den plats där den döda lades. Då det var dags för 
positionering återkom man och flyttade skelettdelarna till den inre gravkammaren 
(Karlsson 1994:16). I många fall är dock förrummet inte tillräckligt stort för att 
rymma en utsträckt vuxenkropp. Möjligen har man då placerat kroppen där så att 
den ändå fick plats, eller placerat mindre individer i själva förrummet för 
förruttnelse. Käkfragment från ett barn har också påträffats i förrummet till en



hällkista från Falköping (Vg). Ytterligare ett exempel på detta kommer från en 
hällkista från Vamhems socken (Vg) i vars förrum man också påträffade en 
underkäke från ett barn (Fürst 1924; ATA, Oscar Montelius redogörelse över 
utgrävningen från 1874) (se även kapitel 6).

De hällkis tor som endast utgörs av en kammare är ofta försedda m ed en 
markering av ingången, en tröskelsten eller liknande, eller att en gavel är öppen, 
som för att underlätta inträde i kistan (Skållerud sn, Dl, Gylle sn, Allerum sn, 
Östra Nöbbelöv sn, Sk). Passagen in i själva kistan, eller passagen mellan 
förrum /gång och kammare kan förstås som en konkretisering av den liminala 
fasen, mellan att vara levande och vara död, som en faktisk passage mellan liv och 
död. Hällkis tor påträffas idag ganska ofta utan takhällar (Ekman 2000:87). I 
materialet uppvisar sammanlagt sju av totalt 17 hällkis tor takhällar, av dessa är två 
hällkistor i sammanhanget tveksamma (Skuttunge sn, Up och Östra Nöbbelöv sn, 
Sk). D et är förstås möjligt att senare tiders stentäkt är orsaken till detta. Faktum 
kvarstår dock att man i alla hällkistor i genomgången synes ha återkommit 
upprepade gånger för att positionera skelettdelar, eller för nya begravningar. I 
vissa fall ger också hällkistans konstruktion antydningar om att takhällar från 
början saknats, eller placerats först vid gravens övergivan de fas. Man har t. ex. 
kunnat konstatera att hällkistor i Frankrike försetts med takhallar först vid själva 
övergivandet av graven (Sundelius 1992:35).

I de fall hällkistan inte stått öppen, utan varit täckt av takhällar, har man vid 
positioneringar av de döda kropparna varit tvungen att ta sig in i kistan. D et är 
svårt att föreställa sig hur detta inträdande i en annan värld kan ha tett sig, hur det 
kändes och hur det luktade. Möjligen är en del av ritualerna utförda i anslutning 
till dödshus och skeletteringsplat ser, ägnade åt att ge skydd åt de personer på vars 
lott det fallit att positionera de döda. I en del fall är hällkistans gång eller passage 
mellan gång/förrum  och kammare alltför trång för att tillåta att en människa 
faktiskt kan ta sig igenom. Bevisligen har man i all fall återkommit för 
positionering av skelettdelar även vid dessa gravar. Möjligen har man då i dessa 
fall lättat på en takhäll, eller låtit barn krypa in i kistan, alternativt använt sig av 
något slags hjälpmedel för att nå skelettdelarna (jfr Edmonds 1999:63f).

De levande och döden
N är man deltar i den senneolitiska dödsritualens olika faser har man förmodligen 
förberett och intagit rituella måltider och dryck, dansat, spelat instrument, sjungit, 
pratat, skrikit, bråkat, slagits, haft sexuella orgier, gråtit eller skrattat, i tusentals 
olika kombinationer. Allt detta utgjorde förmodligen en central del i dödsritualen 
(Metcalf & Huntington 1991:24; Conklin 2001:132f). Man har sannolikt också 
ägnat sig åt olika offerritualer, ofta förknippade med eld; brännoffer, kanske vid 
eller inne i själva dödshuset. I, eller i anslutning till en övervägande andel av 
anläggningarna i källmaterialet finns spår av eld i olika former: härdar, skörbränd 
sten, brandlager, brandbål, nerbrunna stolpar, sot- och kollager, gropar med



sot/kol, bränd lera, föremål vilka bränts, eller föremål vilka kan sammankopplas 
med eld (t. ex. eldslagnings flinta, svavelkis, bränd lera). Många anläggningar 
innehåller också brända ben, i några fall har de brända benen deponerats rena, 
vilket antyder att de tvättats av före slutgiltig deponering. Den starka kopplingen 
till eld i anläggningarna är på intet sätt märklig, elementets koppling till den 
sakrala sfären är näst intill allmänmänsklig. Förmodligen har elden spelat olika 
roller under dödsritualens olika faser: i samband med bränningen av den döde, i 
samband med tillagandet av mat och utförandet av brännoffer. I, eller i anslutning 
till många av anläggningarna finns djurben och djurtänder deponerade, brända 
eller obrända. Dessa skall förmodligen förstås som rester efter brännoffer och 
måltider (Skålleruds sn, Dl) (Stjernquist 1950; Hodder 1990:250; Strassburg 
2000:404). Den skörbrända stenen skulle kunna härröra från brandbålet (jfr Kaliff 
1994). I materialet förekommer skörbränd sten i totalt fem anläggningar, i alla 
dessa förekommer även brända ben. Ian Hodder för fram en intressant tolkning 
av förekomsten av djurben i långhögar i England. Djurben, företrädesvis 
tamboskap (nöt och gris), ges i många fall samma behandling som människo
benen i gravarna. På så sätt kommer djurbenen att representera människan i 
graven (1990:250ff). I en del gravar är också föremålen eldskadade. A tt eld 
innehar en renande förmåga är en vanlig uppfattning, behovet av rening efter 
deltagande i den farliga liminalfasen (jfr merinafolket) kanske uppfylldes genom 
en symbolisk eld? Elden kan också ha varit ett påtagligt medium för att illustrera 
förändring, frigörelse och transformation vid övergångsritualer av olika slag 
(Granath Zillén 1999:333).

På två ställen förekommer skålgrop ss tenar i gravar, i Allerum (1 st.) och 
Ingelstorp (3 st.) socknar (Sk). Fynd av mindre skålgropsstenar är ovanliga i 
gravsammanhang, och mest kända som lösfynd, främst från Danmark och Skåne. 
Skålgropsstenar där fyndkontexten varit känd, har påträffats i samband med 
boplatser och kultplatser med datering till främst bronsålder (Ullén 1997; 
Hauptman Wahlgren 2002:51). Kopplingen till boplatser kompliceras dock av 
flera exempel på skålgropsstenar i gravar, bland annat i gånggriften Gladsax 18, 
där man även påträffade flintdolkar (Strömberg 1982:103). Skålgrops stenarnas 
förekomst i offergropar i Ingelstorp socken (Sk) antyder att dessa fyllt en 
funktion i själva offerritualen.

A tt avsluta ritualen
D e genomgångna dödshusen innehåller m ed ett undantag (S. Sallerup) gravar av 
olika slag. I många fall förefaller det som om dödshusen har upphört att användas 
i samband med konstruktionen av gravar på platsen. I en del fall kan man ana sig 
till att eld används för att markera anläggningens slutfas, antingen genom att 
anläggningen bränns ner, eller genom att ett gravbål eller resterna av ett gravbål 
placeras överst i anläggningen. Totalt sex anläggningar saknar påtaglig närvaro av



eld: Borg (Ög), Falköping (Vg), Gustav Adolf, Gylle och Östra Nöbbelövs 
(Gislöv+Gislövshammar) (Sk) socknar.

De undersökta och dokumenterade hällkistoma i materialet där den döde 
ännu ligger så som man placerat kroppen, uppvisar ett slags ögonblicksbild i 
tiden, ett fruset ögonblick i den senneolitiska rituella praktiken, kretsande kring 
handhavandet av den döde. Av någon anledning har man i flera hällkistor valt att 
avbryta dödsritualen mitt i, och till synes överge platsen, t. ex. Vallstena socken 
(Go) (ett bam  in situ), Skuttunge socken (Up) (två skelett i utsträckt ryggläge), 
Enköping stad (Up) (en man i hockerställning), Gylle socken (Sk) (ett skelett i 
utsträckt ryggläge) och eventuellt även i Gustav Adolfs socken (Sk) (en störd grav 
med uppgift om ett skelett i orört läge). Liksom dödshusen förseglas genom 
placeringen av gravar i dessa, förseglas skeletteringsplatsema i vissa fall genom att 
den rituella praktikens process medvetet avstannas och låses fast i ett fruset 
ögonblick. Vanligt är också att graven förses med ett täckande lager av jord, sten 
och grus, ofta inte alltför länge efter gravens slutanvändnings fas (jfr Andersson 
2001).

A tt lägga förem ål I gravar och dödshus
De föremål vilka påträffas i hällkistorna i genomgången kan endast undantagsvis 
knytas till särskilda individer (Gylle sn, Sk). Nästan alla anläggningar innehåller 
föremål av sten (30 ani.), därefter är den vanligaste föremåls formen keramik (22 
ani), men också avslag och avfall är vanligt förekommande (19 ani.). Flintan 
verkar ha ett värde oavsett formen. D et har föreslagits att skivformade flintavslag 
kan utgöra råämnen till flathuggna pilspetsar. De har då ett symboliskt värde 
vilket styrks av att de påträffas i gravar och offersammanhang (Apel 2001a:60ff). 
D et material som benämns spån, skärvor, flisa, skrapa, och avslag kan med andra 
ord utgöra medvetet deponerade råämnen, eller avslag från tillverkningen av 
potenta föremål, som flintdolkar (jfr Ebbes en 1981; Holmberg Jansson 2002:16).

Mängden keramik i anläggningarna är dock med vissa undantag ganska liten. I 
några fall (4 ani.) förekommer även en direkt koppling till vatten i form av svallat 
grus, svallade eller vattenslipade stenar, eller en plats karakteriserad av närvaron 
till vatten. D et är möjligt att vatten i olika former kan ha fyllt funktionen att rena 
graven som utgör fokus för en liminal, och därför farlig fas. Vatten kan också ha 
uppfattats som ett medel i själva transformationen (jfr Edmonds 1999:99; 
Strassburg 2000:404). Föremålen i gravar, i dödshus och på skeletteringsplats har 
möjligen använts i de ritualer vilka utförs i samband med handhavandet av den 
döde, flera föremål är brända, vilket antyder att de legat med på ett eventuellt 
gravbål, eller att de deponerats i graven som brännoffer.

Hos merinafolket deponerar man lyckobringande föremål i fyllningen till 
graven och föremål använda vid byggandet av en grav måste man göra sig av med 
efteråt. Mycket sällan kan man i kollektivgravar koppla ett specifikt föremål till en 
särskild individ. Närvaron av gravgåvor till de döda är därför svår att avgöra.



Även om föremål påträffas i en markgrav m ed endast en gravlagd är det inte 
självklart att dessa föremål utgjorde den dödes personliga tillhörigheter. 
Föremålen kan lika gärna härröra från de anhöriga eller de som organiserar 
gravläggningen.

Flintdolken och döden
Flintdolkar återfinns deponerade både som hela och till synes oanvända, som 
omhuggna i olika utsträckning, som omhuggna till nya typer av föremål, samt i 
form av trasiga och fragmenterade skaft- eller bladdelar. Flintdolkar deponeras 
främst utan av oss känd fyndkontext och utan associerade fynd, av oss benämnda 
som lösfynd. De förekommer även i gravar, och en ännu mindre andel som 
depåfynd och boplats fynd.

Jag finner det troligt att flintdolken huggs om inför varje ny fas i dödsritualen 
där den skall medverka. Syftet är således mer att göra bladet nytt, än att skärpa 
upp dolken. Då dolken inte används var dag, är inte slitaget så stort att en enbart 
praktisk uppskärpning är befogad (jfr kapitel 4). Kanske besatt man i det 
senneolitiska samhället någon slags insikt om det faktum att ett nyss hugget 
stycke flinta är helt sterilt? På så sätt förelåg inget problem med att i ena stunden 
använda flintdolken till att sönderdela ett ruttnande lik och att sedan i en annan 
ritual använda samma dolk vid tillagning av mat. Troligt är också att man använt 
sig av flintdolken vid det rituella slaktandet av djuret och själva tillagandet och 
konsumtionen av den speciella måltiden. I flera sammanhang har man i olika 
kulturer kunnat notera ett samband mellan rituella redskap, blod och eld (Sievert 
1990:147-157; Anthony 1996:61). D et finns exempel på hur just flintblad använts 
hos mayafolket i olika slags rituella blods offer, vilka involverat både människor 
och djur (Sievert 1990:155). David Anthony föreslår att metalldolken i 
klockbägarkulturen och i den snörkeramiska kulturen kan ha använts för 
skalpering och tagandet av troféer (Anthony 1996:61). Rituell jakt, slakt och 
styckning av djur, samt ätandet av rituella måltider därefter, är väldokumenterat 
bland många skrifdösa samhällena, samt även historiskt (Sievert 1990:155; 
Conklin 2001:115, 130, 149, 181f, 193, 205ff). Kopplingen mellan rituella 
redskap, blod och eld finns också i de senneolitiska anläggningarna i 
genomgången. Närvaron av eld på olika sätt i anläggningarna är mycket hög, och 
har också berörts. D et finns ett samband mellan röd färg och gravar genom val av 
röda stensorter och rödockra i dessa (jfr Runcis 2002:87). I många av 
anläggningarna i genomgången förekommer också röd färg, eller röda stenar (7 
ani.).

I de länder i Afrika där man praktiserat omskärelse under de senaste tio åren, 
är det en vanlig uppfattning att kniven som används för omskärelse är ett farligt 
föremål. Om man saknar den rätta kunskapen, kan man genom att titta på den, 
bli blind eller förstöra ögonen. Tar man kort på den eller på de nyligen inititerade,



leder detta till att man själv drabbas av sinnesjukdom, eller att man lockar häxor 
till den initierade, som på så vis kan skadas (Johnson 2000:222).

Det är en ytterst rimlig tanke att flintdolken i sin egenskap av ett rituellt 
redskap med starka kopplingar till liv och död, krävt ett strikt regelverk rörande 
vem som tillåts handha det och hur redskapet skall behandlas (jfr Beidelman 
1997:2f). D et är svårt för oss att avgöra vad som styr när en dolk är redo att 
deponeras, när den är färdiganvänd. När en flintdolk bedöms vara förbrukad 
behöver ju inte sammanfalla med en bedömning av flintdolkens kvarvarande 
livslängd materiellt beräknat, utan styrs förmodligen av helt andra referensramar. 
Kanske fanns det ritualer efter vilka dolken måste deponeras, medan dolkar 
använda i andra ritualer kunde användas om och om igen? D et kanske också är 
helt andra system av regler som styr deponeringen av flintdolkar använda i 
dödsritualen, än dolkar använda i andra övergångsritualer. D å mängden dolkar är 
större i lös fyndskontext än i gravkontext, kanske vissa dolkar använda i 
dödsritualen deponeras på ett sådant sätt att de av oss kommer att benämnas som 
lös fynd vid påträffandet, kanske vid platser som fungerat som skeletteringsplats. 
Andra dolkar ges en deponering i eller i närheten av graven och tolkas av oss som 
gravfynd. I många fall verkar flintdolken, precis som kraniebitar, ges en särskild 
behandling med en placering som förefaller vara anmärkningsvärd och ytterst 
medveten. Att flintdolkarna spelat en viktig roll i de för det senneolitiska 
samhället så viktiga övergångs ritualerna, antyds ytterligare genom att många 
dolkar deponerats på speciella sätt (t. ex. Stora Härene sn, Vg). Nedan återges fler 
exempel på sådana fall. Säkert har många fler av de lös funna flintdolkarna haft en 
liknande fyndkontext, som tyvärr inte dokumenterats då de flesta av lösfynden 
framkommit vid övergången från traditionell plog till m er effektiva 
j ordbruksmaskiner.

Gårdsby socken, Småland. I en jordfyUd hällkista belägen i ett röse, påträffades i b o tten  
av kistan ett flertal golvhällar av m indre storlek. I kistans södra del åtefanns på en av 
golvhällarna en sönderbru ten  flintdolk. B itam a av dolken låg ca 80 cm  från varandra. 
Fragm enten  påträffades in situ, i orörda lager, som  att de lagts ner så vid anläggningen av 
graven (M artén & N ylén 2003).

Boslöv socken, Skåne. Vid en sten har en dolk påträffats, nu  förkom m en. E nlig t uppgift
i L U HM: Vid undertecknads besök å fyndåplatsen (1/8) hade ett nytt fynd, av en väl slagen och 
formad lancettformig dolk av flinta, g/orts ca 20 m söder om det föregående. Aven här låg en stor sten 
djupt. Ca 50 cm, i marken och omedelbart väster om denna, med spetsen vänd bort från stenen, låg 
dolken, enligt upphittaren ”alldeles som om någon suttit på stenen och tappat den rakt ner”. Tyvärr blev 
den vid påträffandet knäckt över bladet. (K arsten 1994:kat. 1008).

Burlöv socken, Skåne. Sege å. Fragm entarisk dolk, sam t underkäke av m änniska 
(LUH M  26949:3 ) (K arsten 1994:kat. 424).



Fjälkinge socken, Skåne. T re flintdolkar funna liggande i trekant på b o tte n  av en 
ä ttehög  (LU H M  2290) (K arsten 1994:kat 1136).

Hemmesdynge socken, Skåne. Fyra dolkar låg sam m anlagda så att v arannan  låg m ed 
b ladet u tm ed  den föregåendes skaft, och  var om lindade m ed något äm ne so m  sönderföll 
v id upptagningen (MF 2339-2340) (K arsten 1994:kat. 640).

Norra Åkarp socken, Skåne. Flintdolk, funnen  under en sten på Sågm öllebacken, 
T o rra rp  (K arsten 1994:kat. 1213).

Södra Sandby socken, Skåne. Flintdolk påträffad  upprättstående m ed skaftändan uppåt 
invid en  sto r sten på åkem  1929 (LU H M  25371) (K arsten 1994:kat. 340).

St Köpinge socken, Skåne. Piledal n r 58:1. E tt  jordblandat stenröse visade sig innehålla 
en förm ultnad  ekstock vilken stod på en  b o tten  av stenar. Inga skelettrester påträffades, 
endast en  m indre förekom st av brända ben. T vå flintdolkar lagda m ed spetsarna m o t 
varandra påträffades i anläggningens norra  del. E n  av flintdolkam a är om huggen 
(S tröm berg 1952:174) (Figur 5:41).

Vedby socken, Skåne. Flintdolk funnen  på en flat sten (SHM 13198:1) (K arsten 
1994:kat. 1238).

Vitaby socken, Skåne. T vå flintdolkar funna på 0,9 m  djup i lera och på 0,3 m  avstånd 
från varandra, stående jämte kol och två på varandra liggande stenar (SHM 13622:37-38) 
(K arsten  1994:kat. 1083).

Vä socken, Skåne. Ängsm öllan. Hällkista m ed  m ånga individer i lager, bl. a. en flintdolk 
nedstucken  m ed spetsen i jorden (Stjem quist 1950).

Västra Vemmerlöv socken, Skåne. Lös fynd bestående av flera flintdolkar och ett 
bäverskranie, påträffade i en liten m osse (K arsten  1994:kat. 702).

D et är en tilltalande tanke att fhntdolken haft en nyckelposition i dödsritualens 
olika faser under senneolitikum, vid skelettering och uppdelning av den döda 
kroppen, samt i samband med offerritualer och rituella måltider. En övervägande 
andel av anläggningarna i genomgången innehåller också en eller flera flintdolkar 
(22 ani.). Flera anläggningar i genomgången innehåller omhuggna dolkar (4 ani.). 
Troligen är antalet större då man i äldre litteratur inte regelmässigt noterat 
omhuggningen. I sex anläggningar har man valt att lägga ner fragment eller delar 
av en flintdolk (Åker sn/237, Sm, Skuttunge sn, Up, Falköping, och S:a Härene 
sn, Vg, Gylle och Östra Nöbbelövs sn/G islöv, Sk). I två anläggningar finns 
parallellhuggna avslag (ani. 237, Åkers socken, Sm, Gylle socken, Sk).
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Jag har redan i samband med de andra övergångsritualema diskuterat hu r dolken 
huggits om för att göra bladet nytt och aktiveras. Troligt är också att detta gjorts 
på avgränsade platser. Intressant är att många anläggningar innehåller avslag och 
avfall från flinttillverkning, är det möjligt att dessa avslag samlats upp vid 
omhuggningen av dolken för att sedan deponeras i själva anläggningen (jfr 
Ebbesen 1981).

Flintdolkarna verkar vara särskilt viktiga både vid anläggnings- och 
övergivandefasen av kultplatser som dödshus, skeletteringsplatser och gravar, då 
de förekommer placerade i botten på anläggningen eller i fyllningen till den 
samma. D et är som om man symboliskt velat markera anläggningens karaktär 
redan vid själva anläggandet av den. Detta är också ett fenomen som ren t allmänt 
är förhållandevis vanligt under just SN, då föremål deponeras i botten på stolphål, 
företrädesvis i höm en på huset (Karsten 1994:184). D et är också vanligt att 
flintdolkar placeras i fyllningen till gravar, inne i graven eller i fyllningen som 
täcker själva graven, som en markering av anläggningens slutfas. D etta kan 
jämföras med det mellanneolitiska dödshuset från Gläntan, där yxor deponeras i 
anläggningen som en markering av dess slutfas/övergivandefas. Flintdolkar 
förekommer i direkt anslutning till anläggningar tolkade som dödshus 
sammanlagt sju gånger (Skogs-Tibble sn, Up, Åker (105, 237) sn, Sm, Vallstena 
sn, Go, Ingels torp, Lockarp, Södra Sallerup socknar, Sk). I koppling till 
anläggnings/övergivandefasen till skeletteringsplatser och gravar förekommer 
flintdolkar fyra gånger (Badelunda sn, Vä, Skuttunge sn, Up, Falköping, Vg, 
Lockarp sn, Sk). D et förekommer också att flintdolkar deponeras i gropar/ 
nedgrävningar eller fyndförande lager utanför anläggningarna (Badelunda sn, Vä, 
Gylle sn, Östra Nöbbelöv sn, Sk). Då man av någon anledning väljer att deponera 
en flintdolk är det möjligt att man förrättar ett brännoffer, eller låter dolken vara 
med på ett gravbål — brända bitar av en flintdolk har påträffats i en av 
anläggningarna (anläggning 237, Åkers socken, Sm). Troligtvis väljer man i alla 
fall att deponera flintdolken i eller i närheten av en grav, en skeletteringsplats eller 
ett dödshus. Flintdolkar påträffas också i sex fall i gropar eller i fyndförande lager 
utanför den egentliga anläggningen (Skogs-Tibble sn, Up, Åker sn/105, Sm, 
Södra Sallerup sn, Sk, Skållerud sn, Dl, Badelunda sn, Vä, Östra Nöbbelöv 
sn/G islöv, Sk).

Den intima kopplingen mellan människor och flintdolkar syns också i hur 
man väljer att deponera flintdolkar med spetsarna m ot varandra i gravar eller 
andra anläggningar. På så sätt efterliknar dolkamas placering kroppspositionen i 
en dubbelgrav där individerna gravlags skavfötters (Fosie sn, Stora Köpinge sn, 
Sk).

I de fall flintdolken kunnat kopplas till en specifik individ i en hällkista, rör det 
sig nästan uteslutande om en koppling till den sist gravlagde. Detta kanske inte 
tolkas som att flintdolken måste tillhört den döde. Snarare är dolken, liksom den 
döde, fångade i det frusna ögonblick jag tidigare diskuterat, där platsens



övergivande markerats genom att den rituella praktikens process fryses m itt i, för 
att bevaras för evigt. Övergivandefasen i hällkistor med lång användningstid kan 
ofta ges en datering till bronsålder, som till exempel vid Dragbyröset (Skuttunge 
sn, Up), där de två sist gravlagda ligger kvar i det frusna ögonblickets utsträckta 
ryggläge.

Jag har redan nämnt möjligheten av att man vid många gravar under 
senneolitikum använt sig av skeletteringsplatser av mindre permanent karaktär. 
Dessa kanske vi idag inte ser några tydliga spår av? Möjligen saknar man också 
insikt i hur anläggningar som gropar, sotfläckar, enstaka stolphål, härdar, 
kokgropar skulle kunna förstås och fogas samman till en kontextuell helhet. D et 
är nog mer än troligt att det gömmer sig skeletteringsplatser bland många av dessa 
mer anonyma anläggningar.

Dödshustraditionens förändring
Dödhus anläggningar har dokumenterats i Sverige från MN, t. ex. Gläntan 
(Lindström 1995, 2000) eller Bollbacken (Artursson 1996). Generella drag för 
dödshusen från MN synes vara avgränsningar i form av rännor vilka härrör från 
någon slags väggkonstruktion, och i vissa fall stolhål. Gemensamt för 
anläggningarna är att både fynd och benmaterial påträffas inne i husen eller i 
själva huskonstruktionen/strax utanför, i rännor och gropar. Benmaterialet utgörs 
av både brända och obrända människo- och djurben, även olika slags fynd 
förekommer i eller i anslutning till anläggningarna.

Under SN har jag dokumenterat anläggningar vilka jag tolkat som dödshus, 
dessa påminner om de mellanneolitiska dödhusen i det att de uppvisar rännor, 
stolphål, brända och obrända människo- och djurben samt olika slags fynd inne i 
husen, i själva huskonstruktionen eller strax utanför. Dessa har det gemensamt att 
de allesammans använder sig av olika slags avgränsningar i form av tak eller 
väggar. I de flesta fallen uppvisar dödshusen en rumslig närhet till gravar eller så 
har människoben deponerats inne i huset eller i själva konstruktionen. Intressant 
är att den megalitiska traditionen m ed återbegravningar och ompositioneringar av 
den döde (Chapman 1981; Tilley 1996; Edmonds 1999) under SN upprätthålls 
vid framförallt hällkistoma. Jag har visat hur det vid flera hällkistor finns 
konstruktionsdetaljer som innebär att platsen kan tolkas som 
skeletteringsanläggning, där olika faser av dödsritualen har skett på en och samma 
plats. Intressant är att den senneolitiska fokuseringen vid kraniet, där kranier eller 
skallfragment i många fall särbehandlas, även återfinns i de mellanneolitiska 
dödshusen.

Senneolitikum uppvisar därmed en sammansmältning, men också en 
vidareutveckling av både dödsritualer utförda vid megalitgravar, samt dödsritualer 
utförda i anslutning till mellanneolitiska dödshus. Formmässigt uppvisar dock 
både dödshus och hällkistor från SN en mer förenklad struktur, där de utvalda 
formmässiga elementen ofta är av mer symbolisk art. Stolphål av litet antal eller



med klen dimension, antyder att det ibland bara varit fråga mer om markeringar 
än reella väggar. Hällkistoma uppvisar ofta både förrum och kammare, och 
påminner därmed om gånggriftens gång och kammare, men av förenklad och mer 
symbolisk karaktär. I de senneolitiska anläggningar vilka kan kopplas till 
dödsritualen väljer man att med olika konstruktionsdetaljer gång på gång betona 
avgränsningar, passager, öppningar, ingångar och utgångar. Härigenom kan man 
styra deltagande, insyn, avstånd, närhet, inträde, utträde i olika delar av själva 
dödsritualen, för både levande och döda.

Under loppet av äldre bronsålder fortsätter dödshus traditionen i form av 
byggandet av så kallade stenhägnader av brobytyp (Victor 2002), vilka sannolikt i 
flera fall har en lång användningstid, in i yngre bronsålder. Dessa har möjligen 
saknat både väggar och tak. Stenhägnaderna av brobytyp anknyter formmässigt 
till hällkistornas utformning, vilket ger en intressant återkoppling. Under yngre 
bronsålder kompletteras användningen av stenhägnaderna med byggandet och 
användandet av mindre dödshusanläggningar, i form av stolphus. Dessa påträffas 
ofta i anslutning till andra anläggningar, ofta under stensättningar eller andra 
gravkonstruktioner (Victor 2002:118-152). Helena Victor beskriver dessa som att 
de varit ämnade för en mindre grupp människor, med sin mera lokala och 
familjära och mindre monumentala framtoning (Victor 2002:146). Då 
stenhägnaderna mycket sällan innehåller fynd eller kulturlager är de svåra att 
datera. Endast i ett fåtal fall har de kunnat dateras, och då gett en datering till 
period II-III (Victor 2002:118-152). D en stora skillnaden mellan anläggningar 
kopplade till dödsritualen från SN och äldre bronsålder, är sannolikt 
stengrundshusens avsaknad av fynd. D e stolpbyggda dödshusen, av Helena 
Victor tolkade som i huvudsak från yngre bronsålder, anknyter mer till hur 
anläggningar kopplade till dödsritualen utformas under SN. Möjligen är det så att 
stenhägnaderna faktiskt är yngre än vad de få 14C-dateringama gör gällande, och 
att fler anläggningar med senneolitiska dateringar faktiskt även har en fortsättning 
in i äldre bronsålder. Flera av dödhusen i min sammanställning har också en 
användningstid in i äldre bronsålder (Vallstena sn, Go, Borgs sn, Og) (jfr Victor 
2002:146). D et är därför sannolikt att dödshustraditionen under äldsta bronsålder, 
upprätthålls av mindre stolpbyggda dödshus och skeletteringsanläggninga ofta 
med anslutning till gravar, med dateringar från både SN och äldre bronsålder. 
Denna tradition får sedan en fortsättning in i yngre bronsålder, medan 
stenhägnader av brobytyp sannolikt uppträder först under mitten av bronsåldern.





Kapitel 6

Flintdolken i ritualen

Kroppsförändrande praktiker under senneolitikum

Tolkningar av flintdolkens betydelse stannar idag ofta vid en undersökning av 
dess funktion i den ekonomiska sfåren, dess roll som prestigevaruobjekt, eller 
som utgångspunkt för diskussionen kring en specialiserad hantverkstradition (jfr 
kapitel 4). D et finns så många aspekter av flintdolkama som inte förklaras genom 
dessa typer av tolkningar, så många människor som förblir osynliga och stumma. 
Flintdolkama har ju också fungerat i någon slags senneolitisk vardag och berört 
fler människor än hövdingar och flintsmeder. Genom att fokusera på det levda 
livets olika skeden, synliggörs förhoppningsvis en annan berättelse om den 
senneolitiska flintdolken, än den traditionella.

I föregående kapitel har jag diskuterat hur dödsritualen såg ut under 
senneolitikum och vilken roll flintdolken spelade i detta sammanhang. Jag vill här 
fortsätta driva tesen att flintdolken även använts vid andra övergångsritualer än 
de som kan sammankopplas med dödsritualen. Jag vill särskilt se ett samband 
mellan flintdolkar deponerade utan andra fynd, eller anknytning till anläggningar 
som gravar eller boplatser, och olika slags övergångsritualer.

Flintdolken som  lös fynd
Jag har redan konstaterat att de flesta flintdolkar, både hela och omhuggna 
dolkar, är påträffade som lös fynd (kapitel 4). Vad innebär detta för tolkningen av 
framförallt den omhuggna flintdolken? Lös fynden utgörs av föremål vars 
ursprungliga deponering är ytterst oklar. E n del flintdolkar representerar 
säkerligen sönderplöjda markgravar, särskilt i vissa landskap, t. ex. Skåne 
(Strömberg 1993:46; jfr Burenhult 1999; Lekberg 2002). D et är en tilltalande 
tanke att hela eller delar av den stora mängden lös funna flintdolkar som inte kan 
tillskrivas sönderplöjda gravar eller ännu ej upptäckta boplatslager, även de i de 
flesta fall är medvetet deponerade och utgör rester av olika aktiviteter i 
landskapet. Några av dessa aktiviteter kan ha utgjorts av olika slags 
övergångsritualer, som endast lämnat få eller svårtolkade spår i landskapet (jfr 
Edm onds 1999:59).

O m  lös fynden i hög utsträckning utgör rester av medvetna deponeringar, 
faller också tanken kring deras lägre status i relation till hela dolkar med känd 
fyndkontext. Redan analysen av de hela och omhuggna dolkamas olika regler för 
deponering under senneolitikum antyder detta, där hela dolkar synes rangordnas, 
medan omhuggna dolkar står utanför det systemet (kapitel 4). Självklart är det



svårt att belägga att lös fynden i själva verket utgör medvetna deponeringar. D et 
är dock möjligt att man t. ex. genom en noggrann undersökning av fyndplatsen 
skulle kunna hitta spår av annan karaktär, kanske rester av brännoffer, eller 
matoffer. Tyvärr har de flesta lösfynd påträffats i öppen åkerjord vid plöjning 
eller dikes arbeten, där andra fynd sällan har kunnat säkerställas. I dagsläget kan 
enstaka och tidigare funna flintdolkars ursprungliga deponeringskontext säkert 
klarläggas endast om noteringar finns i fyndkatalogema som anger detta. I Per 
Karstens genomgång av neolitiska offerfynd återfinns sammanlagt 232 
flintdolkar vilka tolkats som rituellt deponerade (jfr kapitel 4) (1994:83). Av dessa 
anges 76 flintdolkar (enstaka lösfunna), som m ot bakgrund av noteringerar om 
fyndkontext, kan förstås som ursprungligen deponerade i vatten, varför Karsten 
tolkar dessa som rituellt deponerade. Av dessa anges 13 stycken vara omhuggna 
(1994:katalog).

D et som talar för att lös fynden till största del är medvetet deponerade, är att 
det framstår som osannolikt att man i det senneolitiska samhället, aningslöst 
skulle tappa, eller kasta bort nästan alla av de idag kända flintdolkarna.

Många av de lösfunna flintdolkarna skulle kunna utgöra dolkar som 
deponerats efter att ha använts i olika slags övergångsritualer, vilka till 
huvuddelen utspelar sig ute i landskapet. Detta skulle kunna förklara varför 
många lös funna flintdolkar är omhuggna och varför flintdolken dominerar som 
lös fynd.

Den omhuggna dolken som rituellt redskap
Då huden på en människa som levde under den tidsperiod som vi kallar 
senneolitikum, mycket sällan bevaras till idag, återstår endast fragmentariska 
belägg för flintdolkens roll i en kroppsreglerande praktik. Det är dock möjligt att 
skissa kring flintdolkens användnings område i det senneolitiska samhället på 
flera olika sätt.

Övergångsritualer innebär i många kulturer en mer eller mindre permanent 
markering av den mänskliga kroppen på något sätt; genom att skära i, dela upp, 
göra hål i kroppen, eller genom tatuering, piercing, ärrtatuering och bränn
märkning av kroppen (van Gennep 1960:71f; DeMello 2000).

Knivar av olika slag har också utgjort det självklara redskapet för olika slags 
initiationsriter under lång tid i många olika kulturer, av till exempel hinduer, 
muslimer, judar, och antikens greker (van Gennep 1960; Thomas 2000:130). D et 
är ingen orimlig tanke att initiationsriter under senneolitikum också krävde ett 
vasst redskap, som till exempel en flintdolk.

Vi kan idag endast spekulera kring vid vilka övergångsritualer det ansågs vara 
nödvändigt med fysiska ingrepp. Olika övergångsritualer kan ha krävt en mer 
eller mindre omfattande fysisk markering på kroppen; t. ex. initiationsriter med 
kvinnlig/manlig omskärelse (van Gennep 1960:65-115; Heald 1999; Hernlund & 
Shell-Duncan 2000), markering av inträdandet i olika sociala grupperingar, eller



stadier i livet (t. ex. då man föder barn, ändrar sin sociala status eller tillhörighet, 
eller förlorar en nära anhörig) (Metcalf & Huntington 1991:43-59), avskärandet 
av navelsträngen vid barnafödande (van Gennep 1960:50f; Swantz 1986:266, 
284), ritualiserade strider eller styrkedemonstrationer som ger fysiska märken på 
kroppen (Harris 1994:46-50; Harvey 1994:78f; Edmonds 1999:39), skalpering, 
och troféjakt (Piggott 1940:115f; Henschen 1965:48-51, 66-74; Anthony 
1996:61), rituell jakt, slakt och styckning av djur för särskilda måltider eller 
ändamål (Sievert 1990:155; Edmonds 1999:39; Conklin 2001:115, 130, 149, 181f, 
193, 205ff; Strassburg 2000:404), åderlåtning och trepanering med syftet att bota 
eller förändra ett sinnestillstånd (Piggott 1940; Henschen 1965:66-74; Gröning 
1997:135, 165ff; Strassburg 2000:406).

Figur 6:1 visar ett kranie som påträffades 1955 i en mosse, Helveteskärr, i 
Ljungs socken, Östergötland. Kraniet hade en skada i högra delen av hjässbenet, 
ett ca 5 cm långt hugg som Nils-Gustaf Gejvall ansåg skulle kunna ha åstad
kommits med en stenyxa. Han kunde också konstatera att hugget måste ha 
tillkommit före dödens inträffande. Kraniet angavs ha tillhört en man vars ålder 
uppskattades till ca 40 år. D et konstaterades också att mannen haft en 
anmärkningsvärt låg och sluttande panna vilket gett honom  ett säreget utseende. 
Vid kraniet påträffades ytterligare skelettdelar.

Figur 6:1. Kraniet från Helveteskärr med huggmärke (Lindahl 1971:57).



Skelettet och fyndplatsen har daterats genom såväl 14C-datering som genom 
pollenanalys, vilket gav resultatet ca 2000 f. Kr. (Lindahl 1971:55ff) Helveteskärr 
var under senneolitikum dramatiskt beläget mitt i en trång dalgång, kantad av 
branta höjder och tät lövskog (Molin 2003:20ff). D et är troligt att mannen utgör 
en under senneolitikum rituellt offrad individ. Mannen med sitt avvikande 
utseende kanske inte uppfyllde samhällets underliggande normssystem, varför 
han utvalts att offras i mossen (Strassburg 2000:405f; jfr kapitel 4).

D et vanligaste skälet till varför en permanent markering av kroppen utförs, är 
att individen går igenom en i samhällets ögon betydelsefull förändring i livet. D et 
kan dock även röra sig om en förstärkning av ett sinnestillstånd, såsom kärlek, 
hat, sorg eller hämndbegär. Man kan också ge utryck för politiska eller religiösa 
uppfattningar. Permanenta markeringar av kroppen kan också visa på ställning i 
samhället, egendomsrätt, bruksrätt, ursprung, identitet, grupptillhörighet, genus, 
ålder eller personliga bedrifter. Permanenta kropp smarkeringar kan bäras öppet, 
på en kroppsdel som ständigt är synlig, eller dolt, på en kroppsdel mestadels eller 
alltid dold av kläder. Många kroppsmarkeringar kan kompletteras, byggas på och 
förändras vid senare tillfällen, men inte tas bort. Deras utformning varierar 
beroende på vid vilket tillfälle den tillkommit och beroende på vem som bär den 
och vem som utför den (Svensson 1998:94ff).

Kroppen blir på så vis en yta med vilken man kan tänka kring sociala 
tillhörigheter av olika slag. Ytan, huden, utgör ju en gräns m ot omvärlden, en 
markering mellan jaget och den omgivande världen. Markeringen på huden blir 
som ett slags gränsskikt mellan kroppen och omgivningen, som både distanserar 
och intimis erar kroppen i förhållande till omgivningen. Huden blir en gräns 
mellan insida och utsida, mellan individ och omvärld och markeringen vägleder 
betraktarens öga till denna gräns, eller yta. De markeringar med vilka man 
deformerar och förändrar denna skiljelinje handlar i hög utsträckning om jagets 
resa genom det socialt levda livet. Genom  förändringen av kroppens yttre gräns 
kan man markera ett inre ställningstagande eller en förändring. Markeringen på 
kroppens hud kan fungera som ett förkroppsligat minne, en hågkomst av olika 
genomlevda händelser. Genom att förändra den yta med vilken man avskiljer sig 
från omvärlden, kan man förändra vem man är. Då man penetrerar denna yta 
genom att sticka hål på den, genom att skära hål i den med vassa föremål, öppnar 
man upp mellan det slutna själve t och den öppna omgivningen (Gell 1993:23ff; 
Turner 2000:40; Stelare 2000:119). Hudens betydelse för att skapa, omförhandla, 
förändra och manipulera identitet och sociala strukturer, kan jämföras med 
klädedräktens betydelse (jfr Sørensen 1997).

Till stöd för tolkningen av den omhuggna flintdolken som ett i huvudsak 
rituellt redskap, kan argument av olika karaktär anföras. Det finns exempel på 
fyndkontexter, där användningen av flintknivar/dolkar har kunnat styrkas via 
skriftliga källor och/eller bevarade avbildningar av olika slag.



I den egyptiska gudavärlden utgör kniven en kraftfull symbol för beskydd och 
vedergällning, till exempel är väktarna vid porten till underjorden knivförsedda. 
Flera gudar hade kniven som symbol, som Bes, gud över barnafödande, 
kosmetik och kvinnliga prydnadssaker, samt flodhästgudinnan Taure t, 
beskyddare över gravida kvinnor och barn. D et är intressant att knivar i det forna 
Egypten synes ha en koppling till just kvinnor och bam. Flintknivar användes i 
Egypten under lång tid, även efter det att knivar av koppar och brons börjar 
användas. Den egyptiska beteckningen för kniv, des, betyder i själva verket flin ta. 
Flintkniven utgör till exempel ett verktyg i dödsritualen, vid öppnandet av 
kroppen för att ta ut inälvorna vid mumifieringar. Flintknivar används även vid 
manlig omskärelse i Egypten (Wilkinson 1993:188f, 197, 218).

Även i Bibeln omnämns manlig omskärelse, som också här utförs med 
flintknivar, trots att både koppar, brons och järn var välkänt (Exod. 4:24-26, Josh 
5:2-3).

D et finns flera antropoloģiska exempel kring ritualer vilka involverar en 
permanent markering av huden, eller där knivar eller andra skärande eggar 
används. Tatueringar, eller andra mer eller mindre permanenta markeringar av 
huden förekommer hos nästan alla folkslag i världen och har en lång historia 
(Oettermann 1995; Gröning 1997). Tatueringar är vanligt förekommande i 
skriftlösa stamsamhällen eller inom marginaliserade minoritetsgrupper i mer 
komplexa samhällen (Gell 1993:18). I många kulturer idag används ärrtatueringar 
och tatueringar för att visa tillhörighet i olika grupper och i passager mellan olika 
stadier i livet (Gell 1993:298ff; Gröning 1997:93f, 136).

En tatuering skapas genom att en nål eller ett triangulärt föremål doppas i ett 
färgande ämne, varpå överhuden penetreras. Färgen blir kvar under huden då 
såret läks och syns som ett mönster på huden. I många kulturer har man 
dokumenterat användningen av sot med en tillsats av olja som färgande medel. 
D e färger som visat sig vara näst intill universella i mänskliga kulturer är rött-gult 
(ockra eller lera), svart (sot) och vitt (kalk). Färgkombinationerna har 
dokumenterats gång på gång och det tredelade relationssystemet dem emellan 
öppnar upp för ett föränderligt och mångtydigt system av innebörder (Metcalf & 
Huntington 1991:63; Gröning 1997:12ff, 93f, 136; Runcis 2002:87). De färger 
som uppstår vid permanenta markeringar av kroppen av olika slag är troligtvis 
svart (sot) och den röda färg som blodet har då såret fortfarande är färskt.

E n ärrtatuering skapas genom att överhuden skärs, eller bränns bort i ett visst 
mönster. Ofta täcks såren av kol. När såren läks, syns mönstret genom den 
uppresta ärrvävnaden, ofta med en mörkare ton än huden i övrigt på grund av 
kolet.

I Sudan förses kvinnans kropp vid olika övergångsritualer i livet med mönster 
på huden genom ärrtatuering. E tt strikt regelsystem råder för var på kroppen 
olika mönster placeras. Vid tio års ålder markeras bålen, vid den första 
menstruationen ges ett mönster som löper under brösten. D å det första bamet är



aw ant ges ytterligare mönster på ryggen, armarna och benen. En kvinnas hår 
rakas då hon blir gravid och håret tillåts växa ut först efter förlossningen. I både 
historiska och skrifdösa samhällen betraktas hela förlossningen och ibland även 
en varierande period efter själva förlossningen, som en liminal och därför farlig 
fas. Vanligt är därför att förlossningen och ibland även perioden efter, tillbringas 
utanför det egentliga boplats område t, ute i landskapet, eller vid i förväg 
iordningställda födslohus, där den födande kvinnan eller nyblivna mamman är 
avskild från det övriga i samhället (Gélis 1991:98f; Gröning 1997:133, 146ff; 
Jackson 2000:44f; Keinänen 2003:122ff). Hos shillukfolket i södra Sudan ges alla 
nyfödda barn samma ärrtatuering över pannan, mönstret utgör en symbol för 
vad det innebär att vara medlem Í shilluksamhället. Hos masajema i Kenya och 
Tanzania genomgår flickorna omskärelse som övergångsrit vid puberteten 
(Gröning 1997:133, 146ff). Också hos kagurufolket i Tanzania genomgår både 
flickor och pojkar övergångsriter. De separeras från det övriga samhället och 
lever i utanförskap en viss tid under ledning av äldre, både pojkar och flickor 
genomgår omskärelse (Beidelman 1997:131-180).

Männen genomgår på liknande sätt som kvinnorna olika övergångsritualer. 
Särskilt tydligt är detta hos xhosafolket i Sydafrika. Där sker övergångsritualen 
vid puberteten under en längre period på flera månader. D å är grupperna av 
unga män förvisade från samhället och de lever i små grupper ute i landskapet. 
Under denna liminalfas omskärs de, de måste tala på ett särskilt rituellt språk och 
tillåts att äta endast särskilt utvald mat. Av invånarna i resten av samhället 
betraktas de som socialt döda och de markerar sitt utanförskap med vit färg som 
målas över hela kroppen varje dag. D en vita färgen markerar också gruppens 
närmare kontakt med de döda förfäderna under övergångsritualen. Efter 
övergångsritualen, då såren efter omskärelsen har läkt, återvänder männen till 
samhället. Den vita färgen tvättas bort och de är nu fullvärdiga medlemmar i det 
manliga skiktet av krigare i samhället (Gröning 1997:160f; jfr Douglas 
2004:138f).

Vanligt är också att tatueringar och andra permanenta kropp smarkeringar 
utförs för att markera individuella drag hos individen, eller berätta något om den 
individens levnadsöde, t. ex. hos yorubafolket i Nigeria. D et är också vanligt hos 
många kulturer att kropp smarkeringar har ett medicinskt syfte, att markera ett 
område som gör ont, åderlåtning, eller för att stimulera immunsystemet (Gröning 
1997:135, 165ff). I många stammar i Afrika där ärrtatueringar utförs, gnids såren 
in med askan som finns kvar från heliga träd och växter. Askan läker såret, och 
kapslas in i det. Eskimåer syr tatueringar under huden med nål och sotad tråd. 
Sotet uppfattas som kraftladdat och o förgängligt, då det överlevt elden (Dierks- 
Eckhardt & Krogh 1985:2-9).

D et finns också belägg för tatueringar och andra kropps förändrande praktiker 
från både neolitikum och bronsålder i Europa. Den så kallade ismannen, 0 /ÿ , 
upptäcktes 1991 på gränsen mellan Österrike och Italien. Han levde just under



den senare delen av senneolitikum. Man upptäckte snart att hela hans kropp var 
täckt av över 50 olika tatueringar, huvudsakligen i form av streck och kryss, 
grupperade i sammanlagt fjorton grupper. D e var centrerade huvudsakligen runt 
nedre delen av ryggen, knäna och anklama. I ismannens skinnpung låg också en 
7,1 cm lång benpryl, vilken tolkades som en tatueringsnål. Den ena ändan är 
avrundad, medan den andra är tillspetsad som en sylvass nål (Spindler 1996:9, 
140, 215ff, 244). Eventuellt utgör ismannens tatueringar kroppsligt förevigade 
minnen av resor eller kanske en slags pilgrims färder. Ismannen antas ha 
omkommit under just en sådan resa, under passagen från en plats till en annan, 
m itt uppe på berget (Spindler 1996:31 Iff; jfr Wilfong 1998:119) (Figur 6:2).

Figur 6:2. Översikt över de hittills upptäckta tatueringarna på ismannens kropp. Kroppen visas i 
bukläge. Den prickade konturen avser en skada som åsamkades vid bärgandet av kroppen, 
inom detta område saknas huden helt. De två strecken på vänster handled kan eventuellt vara 
tryckmärken (Spindler 1996:218).

På mos slik från yngre bronsålder i Centraleuropa har man även funnit tatueringar 
på både män och kvinnor. I Sibirien har man funnit tatuerade kroppar i sky tiska 
gravar, mycket välbevarade genom ständig permafrost (Dierks-Eckhardt & 
Krogh 1985:2-9; Häggström 1996:80ff). Kroppsmålning har också 
dokumenterats bland piktema, en keltisk stam under keltisk tid (förromersk 
järnålder) (Dierks-Eckhardt & Krogh 1985:2-9; Treherne 1995:131). Man kan 
kanske även ana sig till att flera människoavbildningar från förhistorisk tid 
uppvisar olika sätt att modifiera kroppens utseende på. Till exempel kan 
leridolerna från den gropkeramiska lokalen Jettböle, (Storå 2001:figure 9, paper 
IV) tolkas som avbildningar av individer med tatueringar (Figur 6:3).

D et förekommer också ett flertal människoavbildningar från medelhavs- 
kulturema och Egypten under hela neolitikum, vilka är utformade på ett sådant 
sätt att tatuering, bemålning eller ärrtatuering av kroppen antyds (Gröning 
1997:20f).



Figur 6:3. 
Leridoler från 
Jettböle 
(Storå 
2001:fig. 9, 
paper IV).

Även i Sverige finns vissa belägg för förekomst av tatuering och kropp smålning. 
E tt tappliknande föremål från stridsyxegraven vid Bergsvägen i Linköping, 
Östergödand, visade sig fungera som nutida svartkrita, och tolkades som ett 
medel för sminkning eller krigsmålning (Lindahl 1954:23). Samma typ av fynd 
har påträffats i grav nr 7 på Ajvide, Godand (Karlsson 1994:18). I Burs socken 
på Godand har man i en hög innehållande en senneolitisk hällkista påträffat 
skaftet till något man tolkat som en tatueringsnål (Burenhult 1986:344; Lindh 
1997:12; Svensson 1998:21). D et finns en grekisk parallell till den gotiändska 
tatueringsnålen. På ön Syros i den grekiska övärlden har man vid unders ökningar 
av det äldre bronsåldersgravfältet vid Chalandriani (ca 2700-2200 f. Kr.) funnit 
kompletta uppsättningar med tatueringsverktyg i gravarna, samt belägg för 
tatueringar på de gravlagda människorna. Tatueringsverktygen utgörs av 
fotförsedda behållare, skålar av sten, pincetter av metall, metallskrapor, nålar av 
ben och metall, blad av obsidian, snäckskal, smala rör av ben och klumpar av 
färgpigment. Troligtvis har färgpigmentet malts och blandats med en vätska. 
Snäckskalet kan ha fungerat som en slags målarpalett, pigment har påträffats i 
både skålar och på snäckskal. Huden har förberetts genom att håret tas bort med 
hjälp av obsidiankniven eller pincetten. Färgen applicerades sedan på huden med 
hjälp av benröret i ett mönster som sedan görs permanent genom att skinnet 
tatueras med nålen av ben eller metall (Hekman 2003).

När det gäller vanliga tatueringar används traditionellt nålar och just 
dolkformen är därför i sammanhanget inte den mest ändamålsenliga formen. För 
en ärrtatuering är dock till exempel en flintdolk ett ändamålsenlig redskap.



D et finns dock belägg för att tatueringar är möjliga att åstadkomma även utan 
nålar. På Nya Zeeland och Polynesien finns en lång tradition av tatueringskonst. 
Här utförs tatuering med hjälp av en vass mejsel av ben, som punkterar huden 
genom slaget från en träklubba på ovansidan av mejseln (MacDonald & Turei 
1999). D et är möjligt att det fanns uppsättningar av verktyg som kompletterade 
flintdolken i ritualerna på olika sätt, som på Syros. Andra rituella redskap skulle 
kunna utgöras av den anonyma flintmejseln. Små keramikkärl, klumpar av 
rödockra, nålar, prylar etc., skall kanske också förstås som delar av en 
senneolitisk uppsättning rituella redskap.

Under bronsålder finns det viss anledning att tro att föremålsuppsättningar 
med olika slags redskap, som rakkniv, pincett, dubbelknapp och kniv, har 
kompletterat varandra vid olika slags övergångsritualer (Thedéen 2003). E tt 
exempel härrör från en sekundärgrav i en bronsåldershög i Valleberga socken, 
Skåne, Valleberga 67. Sekundärgraven utgjordes av en 4,8 x 2,6 m stor 
stenläggning i sydvästra delen av gravhögen. Graven bestod av en eks tamskista 
som ställts på ett plant stengolv, kringgärdats av större och mindre stenar och 
slutligen fått ett skyddande hölje av stenplattor, varefter den omslutits av 
grästorvor. En 14C-datering av träkistan gav resultatet (ca) 1240 f. Kr. I graven 
låg skelettet av en man i åldem 40-50 år. Skelettet visar att mannen varit gracilt 
byggd med klent utvecklad muskulatur och en säregen långsträckt huvudform. 
Graven var mycket rikt utrustad, och innehöll bland annat ett skifferbryne, 
flintavslag, fibulor, spännbucklor, en avsatsyxa, en så kallad sminksten (röd sten 
av järnoxid) och ett bronssvärd. Intill svärdet låg en grupp brons föremål som 
föreföll ha legat tillsammans i en väska, en nål, en knapp, en syl och en lång 
pincett. Vid svärdsklingans nedre del låg fler bronsbucklor, en dubbelknapp, en 
eldslagnings flinta och en knapp av bärnsten (Strömberg 1975b:30-42). Mannen 
skulle kunna uppfattas som en religiös ledare, till exempel en shaman. Susanne 
Thedéen har visat hur dessa rakknivsupp sättningar under bronsålder 
förekommer i flera kvinnliga gravar (i tryck). Mannens gracila kroppsbyggnad blir 
därför i sammanhanget en intressant detalj.

Under neolitikum förekommer trepanering på människor i hela Europa 
(Piggott 1940). D et finns också trepanerade kranier i svenska hällkistor, bland 
annat från Norra Lundby socken i Västergödand. Hällkistan hade skadats och 
vid en inventering av skadan noterade man att hällkistan inrymde ”ett kompakt 
benlager”. Ur detta benlager tillvaratogs ett kranie med trepaneringshål. På åkern 
intill påträffas en fragmentarisk såg av flinta (Weiler 1994:65; ATA d. nr. 3550). 
Ytterligare en trepanerad skall härrör från en hällkista i Värnhems socken i 
Västergödand, undersökt 1874 av Oscar Montelius och G ustaf Retzius. 
Hällkistan bestod av en kammare och ett förrum, avgränsade av en häll försedd 
m ed gavelhål. I kammaren påträffades ett stort antal skelett och Montelius 
noterar att flera av individerna är mycket unga. Skeletten är även medvetet 
positionerade, med bland annat nio kranier sammanförda i kammarens södra del.



I förrummet påträffas en underkäke, i övrigt påträffas här inga ben eller andra 
fynd. D et trepanerade hålets kanter är naggade och ytan intill hålet visar spår 
efter skrapningar i riktning m ot hålet, samt efterföljande läkning. I graven 
påträffas även en flintdolk, en bennål och ett lerkärl. Flintdolken påträffas i 
direkt anslutning till den gavelhåls förs edda hällen i kammaren (Fürst 1924; ATA, 
Oscar Montelius redogörelse över utgrävningen från 1874) (Figur 6:4).

Figur 6:4.
Trepanerat 
kranie från 
Värnhems 
socken,
Västergötland 
(Fürst 1924:84).

Man har dokumenterat användningen av flera olika trepaneringsmetoder genom 
analys av förhistoriskt material i olika delar av Europa. Det enklaste sättet synes 
ha varit att skrapa ett hål i skallbenet genom en vass flintbit eller ett polerat 
musselskal. E tt annat sätt var att skära ett runt hål i benet med en flint- eller 
obsidiankniv. En för patienten värre m etod bestod i att göra ett hål med hjälp av 
hammare och mejsel. D et snabbaste sättet är att man genom en borr gör hål i 
kraniet så tätt, att man kan lyfta bort en bit skallben. I många fall har man kunnat 
konstatera att personen som utsatts för proceduren, överlevt, då såren efter den 
har läkt ihop (Piggott 1940:121-123; Henschen 1965:66-73). Idag utförs 
trepanering för att lätta på trycket i hjärnan då huvudet utsatts för ett kraftigt 
slag. Mängden trepaneringar under neolitisk tid är så stor att rent medicinska skäl 
kan uteslutas. Möjligen kan trepanering istället kopplas samman med 
fördrivandet av onda andar, eller som en del i initiationsritema för shamaner i 
trattbägarkulturen (Strassburg 2000:406). D et finns också belagt antropologiskt 
att de benbitar man plockat bort ur skallbenet vid en trepanering sannolikt 
utgjorde eftertraktade amuletter för skydd. D et finns till och med belagt att man 
utfört ytterligare trepaneringer på redan döda, tidigare trepanerade individer. 
Syftet har då varit att få tag på en benbit där den läkta kanten från den tidigare



trepaneringen varit synlig. Dessa har sedan polerats upp och burits som halsband 
(Piggott 1940:115, 122f; Henschen 1965:37, 72).

Dolken och kroppsförändrande praktiker -  sammanfattning
Ute i det senneolitiska landskapet, utanför boplatsens inre gränser, utspelar sig 
troligtvis ett flertal av de rituella praktikerna vilka diskuterats ovan. Liminalfasen 
förknippas ofta med en fara i sig, och därför bör den ske utanför hemmet. Ute i 
landskapet rör man sig i särskilda zoner vilka är välkända för alla individer i 
samhället. Man kan tänka sig att man hugger om flintdolken som en inledning på 
själva ritualen, med syftet att göra dolken som ny, en slags rituell rening som 
förberedelse inför användningen (jfr Beidelman 1997:2ff).

Utanför själva boplatserna brukar det också finnas belägg för platser vilka 
tolkats som produktionsplatser för tiUverkning av flintredskap. Dessa är med sitt 
avgränsade läge också tänkbara i sammanhanget. Efter ritualen måste man 
kanske hugga om dolken på nytt, och kanske förvara den på ett ställe utanför 
själva boplatsen. D et fanns möjligen också ett strikt regelsystem för hur länge en 
flintdolk kunde vara i cirkulation och användas, innan man måste göra sig av 
med den, samt regler för var en flintdolk kunde deponeras. Kanske fanns det 
vissa rituella praktiker efter vilka flintdolken måste deponeras, oavsett dolkens 
användningstid? Deponeringen är i alla fall troligen ytterst medveten och 
resultatet blir i slutändan en stor mängd flintdolkar påträffade utan associerade 
fynd eller känd fyndkontext; lös fynd.

Omhuggna flintdolkar återfunna som lös fynd, gravfynd, offerfynd eller 
boplats fynd -  finns det någon skillnad avseende vilka ritualer de använts till? Det 
är en frestande tanke att de dolkar som återfinns i gravar, använts just till ritualer 
kopplade till döden, och att de dolkar vilka återfinns som lös fynd, använts just 
till ritualer utförda ute i landskapet. D et faktum att en högre andel ej omhuggna 
dolkar påträffas i gravsammanhang skulle kunna tala m ot det, särskilt med tanke 
på att hela dolkar synes ha en annorlunda regelsystem för deponering än 
omhuggna dolkar (kapitel 4).

Varför dolken?
Varför har man då valt just flintdolken som huvudaktör i de rituella 
kropps förändrande praktikerna under senneolitikum? Flintdolken fungerar som 
en materiell metafor för essensen i de senneolitiska övergångsritualerna och har 
därför getts en plats i dessa rituella praktiker.

Dessa tankegångar exemplifieras vid en jämförelse med Kagurufolket i 
Tanzania. Hos dem har kniven en rad olika användningsområden och används 
både i vardagliga och rituella sammanhang. Olika knivar används vid olika 
tillfällen, och de knivar som används vid inititationsritema får bara användas i 
dessa sammanhang. Förr i tiden användes inititationsknivarna även vid rakning, 
för att via kniven omforma individerna från håriga djur till hårlösa människor.



Knivar används också som symboler för sorg och sörjande och som symboliska 
förstärkare för transformationsprocessen vid andra övergångsritualer i livet. 
Särskilda knivar används också vid rituell slakt av djur för offergåvor, och 
uppfattas därför som ett föremål genom vilket man kommunicerar med 
förfäderna med. Kniven hos Kagurufolket symboliserar med sin historia och sina 
olika innebörder transformationer av olika slag (Beidelman 1997:2f).

En övergångsritual i sig innebär att vandra från ett tillstånd till ett annat, att 
separeras, skiljas, att lämna den man varit bakom sig och bli till något nytt. E n 
dödsritual innebär en övergångsritual både för den döde, men även för de 
sörjande. Den levande människan lämnar vid sin död en avgränsad, känd och 
definierad verklighet för att passera igenom en liminal fas. D en liminala fasens 
syfte är att permanent upplösa individen och avskilja den nu döde från den 
sociala gruppen, att omvandlas. Detta sker genom att den levande människan blir 
till kött, till en kropp. Kroppen genomgår en rad omvandlingsprocesser; 
förruttnelse, skelettering, kremering, upp strukturering och positionering. I 
slutänden har så kroppen omvandlats till ben. Återigen träder det som var en 
människa in i en välavgränsad och definierad verklighet igen och benen (hela, 
delar av, obrända eller brända) kan slutligen deponeras i en grav och/eller 
inkorporeras i andra sammanhang. För den levande människan innebär 
processen att skapa en ny relation med en människa som nu är död istället för att 
vara levande. Den döda individen uppgår i ett kollektiv, där människor av olika 
kön och åldrar sammanblandas och upplöses i varandra (jfr Handsman 
1991:340).

Denna mentala transformation materialiserar sig dolken, som skär itu, skalar 
av, avgränsar och delar upp. Genom  dolken kan människor omvandlas och själva 
omvandla. Dolken länkar samman och skiljer åt på en och samma gång. 
Flintdolken är också den av neolitikums stenartefakter som passerar flest nivåer i 
tillverkningsprocessen (Apel 2001b:34ff). Flintdolkens tillblivelseprocess har 
därmed en stark koppling till den invecklade förändringsprocess i flera steg som 
människan går igenom från födsel till vuxen. Liksom råämnet går igenom en lång 
rad olika steg innan flintstycket kan definieras som en flintdolk, går en människa 
igenom flera processer och passerar många stadier innan hon kan definieras som 
vuxen. En intim relation mellan människor och flintdolkar frammanas, från 
hennes födelse till hennes död, genom livets alla skeden.

I det arkeologiska källmaterialet kan man endast säkert belägga 
kropps förändrande ingrepp genom bevarad hud. Sådana fynd är av naturliga skäl 
sällsynta. I relation till den mycket lilla fyndmängden framstår därför andelen 
tatueringar som kan beläggas från neolitikum och bronsålder som anmärknings
värt hög. Det synes under senneolitikum ha funnits en stark fokusering kring att 
på en mängd olika sätt sönderdela och skära i kroppar, både levande och döda. 
Jag finner det därför troligt att de kropps förändrande ritualer vi idag faktiskt har 
belägg för, skelettering, tatuering, trepanering, kompletterats med en rad andra



övergångsritualer där flintdolkar använts för manipulation och förändring av den 
mänskliga kroppen. Denna tolkning låter sig visserligen inte definitivt fastslås, 
men detta faktum är giltigt även för den traditionella och allmänt vedertagna 
tolkningen av dolken som ett manligt krigar- och prestigeattribut. Sett i detta 
större sammanhang kan min tolkning därför bidra till att det formuleras nya 
frågor som kan hjälpa oss att nå en djupare förståelse av flintdolkens roll i den 
senneolitiska människans vardag.

Vems var dolken?
Jag är tveksam till om dolken överhuvudtaget har betraktats som enskild 
egendom, tillhörande en särskild individ. I analyser där man försökt koppla 
flintdolkama i hällkistor till särskilda individer har det visat sig att antalet är för 
litet för att räcka till alla gravlagda. D å har man istället fört hypotetiska 
resonemang om hur flintdolkama deponerades i gravarna med jämna intervaller 
(Weiler 1994). D et är också svårt att koppla dolkar i gravar till någon specifik 
individ, varför försök att räkna ut vem som getts dolken baserat på antal dolkar 
och gravlagda, faller ganska platt till marken. D et har också föreslagits att 
flintdolkama faktiskt placerats i hällkis torna, men tagits därifrån vid nya 
begravningar, och att dolken ej varit ämnad att stanna i hällkis tan (Carlsson 
2001:21). Detta motsägs dock av det faktum att flintdolkar ofta påträffas i 
hällkis tans botten, i fyllningen, utanför själva kistan eller i lager som överlagrar 
graven.

E n tanke är att flintdolken varit kopplad till en viss titel, kanske något vi 
skulle benämna präst, prästinna, eller shaman — en person som besatt den 
esoteriska kunskap de olika ritualerna krävde (jfr Jennbert 1992; Thedéen 2003). 
Möjligen har titeln krävt att personen som uppbär denna skall bära flintdolken på 
sig, eller att flintdolken skulle förvaras på ett särskilt sätt, men inte nödvändigtvis 
att dolken skall deponeras tillsammans med denna person, när hon dör.

Många dolkar är slitna på bladets bredaste ställe. D et kan tolkas som att 
dolken upprepade gånger förts in och ur en skida. Man har också utifrån 
slitmärken på skaftdelar också konstaterat att dessa, även de som uppvisar 
sömmar, ibland varit lindade med läder (Lindman 1988:124). Troligt är därmed 
att dolken varit försedd med en läderskida, fäst vid bältet. En sådan har också 
hittats i en mosse i norra Hannover, Tyskland. Fästet på dolken var inklätt i en 
barkhylsa fodrad med ett material vävt av plantfibrer och trådar från fårull, häst-, 
ox- och gethår (Nielsen 1981:143). Detta skulle kunna tala för att flintdolken 
verkligen betraktats som något speciellt, då man satte vikt vid att hår och fibrer 
från många olika sammanhang skulle användas (jfr Strassburg 2000:400). Fyndet 
(Hemmesdynge sn, Sk) av fyra flintdolkar vilka påträffades varannan med skaftet 
utmed den föregåendes skaft, var just omlinadade med något ämne som 
sammanföll vid upptagningen (kapitel 4).



Från både MNB och bronsåldern finns belägg för påsar eller skinnpungar med 
föremål vilka möjligen skall förstås som att de använts vid olika typer av 
övergångsritualer. I grav 185 (Linköping, Ög) påträffade man en samling av 
föremål bakom kvinnans rygg (metallspiral i två delar, benringar, sidöglenål, 
benspets, bärnstenspärla, flintspån, två underkäkshälfter av bäver), vars placering 
antyder att de legat i en skinnpung (Gejvall 1955:29ff; Lindahl 1955:5ff; Malmer 
1962:202, 1975:58). I en grav från bronsålderns period III, i Hvidegaard (Lyngby, 
Danmark) påträffade man en rakkniv, en pincett, en kniv, en eldslagnings sten, 
samt en ormsvans, en fågelklo och käken från en ekorre (Glob 1971; Vang 
Petersen 1999:140; jfr Thedéen 2003:105). E tt annat exempel är sekundärgraven 
från Valleberga socken, Skåne, där en samling små brons föremål föreföll ha legat 
tillsammans i en väska av något slag (Strömberg 1975b:30-42). Detta kanske även 
skall sättas i samband med förekomsten av vilda djur i gravar eller andra 
sammanhang från SN. Som till exempel hällkistan i Svemb (Ödeshög sn, Ög), 
där en hundtand, en kindtand av kronhjort samt fyra kindtänder från nötkreatur, 
samt extremitetsben av padda påträffades i graven (kapitel 5). E tt annat exempel 
är ett fynd av flera flintdolkar som påträffas tillsammans med ett bäverkranie i en 
liten mosse (V. Vemmerlöv sn, Sk).

De hela dolkarna
E tt stort problem blir plötsligt de hela dolkarna. Om man uppfattar de 
omhuggna flintdolkarna som att de fyller en funktion i olika slags rituella 
praktiker innan de deponeras, kan man fråga sig vad de hela flintdolkarna fyller 
för funktion innan de deponeras? Per Lekberg föreslår i sin avhandling Yxors liv 
och människors landskap. En studie av kulturlandskap och samhälle i Mellansveriges 
senneolitikum, möjligheten av att de enkla skafthålsyxomas olika omarbetnings- 
faser kan förstås som en fordöpande funktionsforandring, där varje nytt liv 
(omarbetningsfas) innebär ett nytt praktiskt användningsområde (2002:114f). 
Möjligheten finns därför att de hela dolkarna skall förstås separat från de 
omhuggna dolkarna.

Utifrån skillnaderna mellan omhuggna och hela dolkar, är det också möjligt 
att tänka sig två olika, delvis avgränsade sfärer för tiUverkning, användning och 
deponering för hela respektive omhuggna flintdolkar under SN i södra Sverige. 
D e omhuggna dolkarnas kvalitet avseende råmaterial och tillverkningsteknik 
varierar kraftigt (jfr kapitel 3). D e omhuggna dolkarna har också sannolikt 
använts lokalt i olika kropps förändrande rituella praktiker (kapitel 5). Dessa 
dolkar skiljer sig i många fall markant från den ideala dolken, men liknar ändå 
dessa dolkar tillräckligt mycket för att ges beteckningen flintdolk (jfr kapitel 3). 
D e dolkar vi idag påträffar som hela dolkar, är oftare av bättre kvalitet och härrör 
i många fall från produktionsområden i Jylland eller Skåne (Apel 2001b:277-321). 
Vi har sett att de i många fall deponeras på sätt som skiljer sig från hur 
omhuggna dolkar deponeras (kapitel 4) och det är därför sannolikt att de haft



andra användningsområden. En tolkning är att de hela dolkama cirkulerat i olika 
externa kontaktnät (kapitel 7). I områden i/nära produktionsområdet Skåne, 
finns en större mängd hela dolkar än i övriga Sverige. Kanske är det viktigare här 
att delta och ingå i de nät av kontakter som finns över stora områden i södra 
Skandinavien, där flintdolkar cirkuleras som symboliska bevis för de deltagande 
parternas betydelse för varandra. De hela dolkarna kan ha haft en viktig roll i 
dessa sammanhang, som betydelsefulla symboler för kontakter med andra 
grupper och individer.

En annan tanke är att de flintdolkar som läggs ner hela i gravar, i offerfynd, 
som lösfynd eller på boplatser, kanske också kan förstås som symboler för själva 
idén kring flintdolken; en slags symbol för de ritualer vilka de omhuggna 
dolkama verkställer (jfr Lekberg 2002:114)? Möjligheten finns förstås att 
flintdolken endast blivit använd så få gånger att den ej huggits om före 
deponering, kanske i ritualer vilka krävde att dolken togs ur användning efteråt. 
De hela dolkama i gravar kanske skall förstås som symboler för de livsstadier 
den gravlagde inte hade möjlighet att genomgå, kanske vid gravläggning av yngre 
individer och barn? Hela dolkar påträffade som lösfynd eller som offerfynd, 
kanske kan förstås som offer av grupper eller individer, som genom offerritualen 
önskar sig något de inte har. Den hela offrade flintdolken står då som symbol för 
de ritualer man önskar att man skulle få tillfälle att gå igenom.

Flintdolken, hel eller omhuggen, vacker eller ful, utgör en kraftfull symbol i 
det senneolitiska samhället, med sina användningsområden i ritualer kopplade till 
livets alla stadier, till både liv och död.





Kapitel 7

Senneolitiska berättelser

En annan historia

D et är vanligt att samhällsstrukturen under senneolitikum och bronsålder 
definieras utifrån den antropoloģiska klassificeringen hövdingadöme. En 
förutsättning för samhällsutvecklingen i denna modell är en evolutionistisk 
utveckling i olika steg, från band, till stam, vidare till hövdingadöme och slutligen 
till statssamhället (t. ex. Sahlins & Service 1960; Service 1962, 1975; Fried 1967) 
(kapitel 2). D et erkänns vanligen att vissa organisationsformer kan existera sida 
vid sida, utan att den som befinner sig på en lägre nivå går under (Sahlins 1968). 
Inbyggt i modellen finns dock fortfarande grundtanken att mänskliga samhällen 
kan värderas och passas in enligt en redan given skala (jfr kapitel 2). 
Hövdingadömemodellen utgör idag en näs tintili allenarådande utgångspunkt för 
forskningen kring framförallt bronsålder, men även senneolitikum. Många 
forskare ser början på bronsålderns hövdingadöme under senneolitikum, eller så 
tidigt som under stridsyxekultur (t. ex. Malmer 1962; Kristiansen 1987b; 
Vandkilde 1996; Apel 2001b). Jag har oavsett dess utvecklingsnivå i olika 
tidsperioder valt att benämna denna tankestruktur för hövdingadömemodellen. Den 
grundläggande tankestrukturen är ändå densamma. Modellen frammanar ett 
strikt hierarkiskt samhälle drivet av en manlig elit i form av hövdingar, vilka 
strävar efter makt över varandra. Eliten äger tolknings företräde och total kontroll 
över prestigevaror som flintdolkar och metallföremål. Metallen spelar en 
huvudroll i sammanhanget och beskrivs som mätare och manifestation av social 
status, som m otor inom elitens olika maktstrategier; från cirkulerandet av 
prestigevaror i allianser med andra hövdingadömen, till användandet av metall i 
olika rituella praktiker inom det egna samhället. Samhället framstår som enbart 
befolkat av en maktelit, vilken manipulerar den osynliga massan genom att styra 
och kontrollera meningsinnehållet i de ritualer som utförs (t. ex. Brøndsted 1966; 
Skaarup 1985; T. B. Larsson 1986, 1989, 1997; Kristiansen 1982, 1987a, b, 1991, 
1998; Burenhult 1991:16ff, 1999:371ff; jfr Hauptman Wahlgren 2002:124ff).

De senaste åren har man kunnat ana en tendens i forskningen kring 
senneolitikum, men kanske framförallt i bronsåldersforskningen, där man 
antingen anammar hövdingadömemodellen, eller avhåller sig helt och hållet från 
en mer djupgående diskussion kring den övergripande samhällsstrukturen till 
förmån för andra aspekter av samhället. Effekten av användandet av 
hövdingadömemodellen kan jämföras med den av det arkeologiska 
kulturbegreppet, såsom det diskuterades i kapitel 2. D å det arkeologiska 
källmaterialet inte längre lätt kan passas in i modellen, utan tvingas in, förvrids



och förändras den tolkning som i slutänden blir resultatet av användandet av 
modellen.

Senneolitikum anses oftast ha mer gemensamt med äldre bronsålder än med 
mellanneolitikum. Många tolkningar av samhällsstrukturen under senneolitikum 
kretsar kring förekomsten av elitism, social stratifiering och individualism, som 
blir alltmer accentuerad och synlig under loppet av äldre bronsålder (jfr kapitel 
2). D et har funnits en tendens att tolka in en stark underton av aggressivitet, 
eliter och manlig dominans Í forskningen kring senneolitikum och äldre 
bronsålder (Kristiansen 1982, 1987a, b, 1998; Vandkilde 1996; T. B. Larsson 
1999; Apel 2001b; Carlsson 1998, 2001; Lekberg 2002; Gillis et al. 2004).

D et är svårt att hitta alternativa modeller i en diskussion där i sig vanliga 
begrepp som till exempel hövding, stam, elit, makt, individualitet och 
prestigevarucirkulation är så starkt vidhäftade med ett på förhand givet och starkt 
laddat begrepp sinnehåll. Jag uppfattar det senneolitiska och äldre bronsålders- 
samhället, såsom det beskrivs i många sammanhang, som homogent och 
oföränderligt. Det har varit mycket viktigt för mig under avhandlingsarbetets 
gång, att försöka skapa en förståelse av senneolitikum som varken tar avstamp i 
den allenarådande hövdingadömemodellen, eller begränsar sig till en avgränsad 
sfär av samhället, t. ex. det rituella rum m et (jfr Hjørungdal 1991; Hauptman 
Wahlgren 2002:124ff). Min målsättning har varit att formulera en senneolitisk 
berättelse som förmår fungera som komplement till den idag nästan ensidigt 
allenarådande hövdingadömemodellen. E n viktig poäng i sammanhanget har 
varit att använda mig av samma källmaterial som är centrala då 
hövdingadömemodellen appliceras på senneolitikum — metallen och flint- 
dolkarna, men att fokusera på andra aspekter av detta material.

Metall

Varför väljer människorna i ett samhälle att införliva tanken på metall i sin 
begreppsvärld? Ar det möjligt att avstå från metall, medvetet eller omedvetet, 
och hur gör man i så fall då? Och när man har bestämt sig att detta med 
metallföremål är något som är av intresse, hur stadfäster människorna denna 
förändring i sina medvetanden och i den större gruppen, i samhället? I 
forskningen framstår det ibland underförstått som om alla människor, om de ges 
valmöjligheten, alltid säger ja till metall, oavsett kulturell kontext. För mig är 
dessa frågor centrala och långt ifrån självklara.

Tidigare förklaringar till metall
Man har tidigare försökt hitta en allomfattande förklaring till varför metall 
anammas och börjar spridas under loppet av senneolitikum och äldre bronsålder. 
Denna förklaring förväntas vara lika giltig i Norrland som i Centraleuropa. De



förklaringsmodeller som använts, består av en eller flera olika kom ponenter, och 
hövdingadömemodellen utgör oftast utgångspunkten.

I äldre forskning framhävs gärna den ekonomiska sfärens betydelse framför 
andra faktorer; metallen ingår i en byteshandel för ekonomisk vinnings skull. De 
varor vi antas ha erbjudit i utbyte m ot metallföremålen har föreslagits vara allt 
från kvinnor till hudar, pälsverk, bärnsten, honung, salt, textilier, matvaror, 
spannmål och bivax (jfr Burenhult 1991:20). Stridsyxekulturen har också tolkats 
som att den representerar en ny typ av individualiserad mentalitet, där ett privat 
ägande och metall är centralt för samhället (jfr Malmer 1962, 1975, 1986, 2002). 
Jag tror inte att det är möjligt att separera den ekonomiska sfären från den sociala 
och religiösa i det senneolitiska utbytessystemet, lika lite som det är möjligt att 
göra det i dagens samhälle. Oavsett om så vore att pälsar gavs i utbyte m ot 
metalldolkar och yxor av metall, så är utbytessystemet och orsaken bakom dess 
existens, långt större och mer komplext än en önskan att tillägna sig allt fler 
metallföremål och pälsverk.

Vanligt är också att utgå från förekomsten av en manligt uppburen 
krigarideologi, vilken börjar ta form under slutet av neolitikum. H är antas 
metallanvändande och skapandet och upprätthållandet av allianser m ed andra 
hövdingadömen fungera som ytterligare ett av ideologins signum. I tolkningarna 
läggs tonvikten vid formandet av en kraftigt idealiserad och strängt 
individualiserad, manlig krigaridendtet, centrerad kring klockbägarkulturens 
intresse för metallföremål, hästar och dryckeslag med ceremoniellt intag av 
alkoholhaltiga drycker (Harrison 1980:164ff; Edmonds 1995:138ff; 105ff, 
Vandkilde 1998, 2000:36f; Gülis et al. 2004:76ff; jfr Apel 2001b:336; Carlsson 
2001:201). Jag vänder mig em ot uppfattningen kring närvaron av ett manligt 
krigarideal under senneolitikum, främst på grund av att tolkningen tenderar att 
helt utesluta alla andra tolknings alternativ. Detta beror dock kanske m er på att 
det forskningssammanhang i vilket tolkningen har formulerats, i praktiken är 
förhållandevis ensartat och dominerande. Antalet alternativa tolkningar av denna 
tidsperiod är få, och detta om något visar på svårigheterna. I kapitel fyra 
diskuterar jag också hur flintdolken, utan egentligt övertygande stöd i det 
arkeologiska materialet, används som legitimerande symbol för det manliga 
krigarideal som förutsätts existera i det senneolitiska skandinaviska samhället.

E tt lite annorlunda tolknings alternativ som ofta kompletteras med 
tolkningsmodellen ovan, framförs av dem som menar att individer reste långt 
bort och återvände med exotiska objekt och unik esoterisk kunskap, vilket 
renderade dem hög status (Kristiansen 1987b; Helms 1993, 1998; Taffinder 
1998). Tolkningen förutsätter att människors ohöljda intresse för allt som är nytt 
leder till att det nya alltid utgör något eftersträvansvärt. Man kan dock inte 
förutsätta att föremål blir attraktiva endast för att de är ovanliga eller exotiska. 
D et krävs även att ett behov av sådana föremål upptäcks eller skapas. Som 
exempel kan nämnas papuanerna från Nya Guinea, som var ointresserade av de



metallyxor och metallknivar vita upptäcktsresande förde med sig. Inte förrän de 
insåg att dessa var mer effektiva än de inhemska stenyxorna, skapades ett 
intresse. Genom  en större odling, vilket metallyxoma möjliggjorde, kunde man 
hålla fler grisar, grisar vilka kunde bytas m ot fler inhemska prestigeobjekt 
(Verhart 2000:24).

Introduktion och reintroduktion
Sammanfattningsvis kan man fastslå att m itt missnöje med tidigare förklaringar 
till metallens införande, huvudsakligen beror på att, som jag uppfattar det, 
centrala frågor lämnas obesvarade. Jag är mer intresserad av den process som 
möjliggjorde att metallen överhuvudtaget kom att accepteras i samhället, en fråga 
som går utöver metallen uttolkad som ekonomisk värdemätare, ideologisk m otor 
eller andra förklaringsmodeller.

Metallens första introduktion i södra Sverige, under mesolitikum, men 
framförallt under tidigneolidkum (kapitel 3), har inte på samma sätt uppfattats 
som utgångspunkt för en förändring av samhällsstrukturen, som under 
senneolitikum. Hur kommer det sig att kopparflatyxoma från tidigneolidkum 
inte tolkats som tecken på en tidig metallindustri eller som belägg för en manlig 
krigarideologi, som metallen från senneolitikum? En bidragande orsak är 
förmodligen den låga förekomsten av metall under MN. MeUanneolitikums 
metallfattigdom passar inte in, och därmed blir det lättare att blunda för den 
tidigneolitiska metallen och dess betydelse. Hövdingadömemodellen kräver en 
stadig och successivt ökande användning av metallföremål i samhället för att 
fungera, där utvecklingen sker stegs vis vidare till allt högre nivåer.

Frågan kring metallens närvaro och betydelse i samhället, oavsett om det rör 
sig om TN , MN eller SN, är direkt avhängig frågan kring efterhärmningama av 
metall och hur de skall förstås (jfr kapitel 3). D et är min uppfattning att 
efterhärmningama av metallföremål utgör ett sätt att ta ställning till, bearbeta och 
ta sig igenom en förändring. Denna förändring utgörs av metallens närvaro i 
samhället, en förändring med olika faser och ett långt förlopp i Sverige, från 
skiftet mesolitikum/TN, via SN och sannolikt ända in i bronsålder.

Under loppet av senmesolitikum och TN  kommer människor i södra Sverige 
för första gången i kontakt med föremål av metall. D et rör sig om kopparyxor 
som uppvisar en stor typologisk likhet med yxor från Centraleuropa. Det är 
också troligt att de tillverkats i detta område, eller möjligtvis i östra delarna av 
Tyskland (Magnusson Staaf 1996:123). Troligtvis har de hamnat i Skandinavien 
genom att färdas i olika människors sällskap från en plats till en annan. Möjligen 
har människorna här lämnat något i utbyte för att få mottaga föremålen. Sverige 
kan idag uppvisa (ca) 25 stycken kopparflatflatyxor med känd fyndort vilka 
daterats till TN. O m  man tar hänsyn till metallföremålens vikt, är 
Sydskandinavien Mellaneuropas metallrikaste område i slutet av TN (3500-3300 
f. Kr.) (Klassen 2000:307).



Undet TN  förekommer också en rad efterhärmningar i sten av föremål i metall. 
D en vanligaste efterhärmningen under T N  utgörs av mångkantsyxan. Bortsett 
från en mångkantsyxa av metall påträffad i Skåne, saknas dock förlagor till dessa 
efterhärmningar i Sverige. I Mellaneuropa föreligger endast tre andra 
mångkantsyxor av metall. Liknande yxor i sten påträffas i det nordalpina 
området. Först i Karpaterbäckenet blir denna metallyxa mer vanlig (Montelius 
1893:222ff; Klassen 2000:143f). En annan efterhärmning under T N  är 
dolkstaven. Förebilden till dolkstavarna av flinta är sannolikt koppardolkar från 
det nordalpina området. Dessa saknas helt i området mellan det nordligaste 
alpområdet, och Sydskandinavien, där efterhärmningarna påträffas (Klassen 
2000:260ff). Efterhärmningar av det i Sverige vanligaste metallföremålet under 
TN , kopparflatyxan, är mindre vanliga och endast en handfull sådana finns.

Under loppet av MN händer så något, antalet metallföremål sjunker drastiskt 
och de som finns är av en helt annan karaktär. Sveriges få metallfynd från MN 
förekommer i stridsyxegravar. Intressant är att metallen där inte kopplas till män 
i ledarställning, som man kanske skulle förvänta sig, utan till mycket unga 
individer (grav 52, Bedinge, Sk), eller kvinnor (grav 185, Linköping, Ög). 
Efterhärmningar i sten av föremål i metall blir allt vanligare och m ed fler 
föremåls former under perioden. D et är huvudsakligen yxor som utgör 
efterhärmningar under både TN  och MN. D e metallföremål som utgör förlagor 
för efterhärmningarna från MN, påträffas dock inte i Sverige.

Nedgången i importen av kopparföremål till bland annat Skandinavien med 
start ca 3300-3100 f. Kr. kan ha flera förklaringar. Orsakerna till nedgången kan 
till exempel vara att man uttöm t den använda råvarutillgången på koppar i det 
nordalpina området, eller att framställnings takten mattats av. E tt annat scenario 
är ett skifte i makten över metalltillgångama, där kopparråvaran styrdes m ot 
andra områden än förut. E n  annan förklaring kan vara en förändrad syn på 
metallföremålen (jfr Magnusson Staaf 1996:125f, 151 f).

Förklaringen kan kanske också sökas i trattbägarkulturens förändrade rituella 
praktik, ca 3100-2800 f. Kr. (MNA III-V) (Magnusson Staaf 1996:124ff; Klassen 
2000:310). Tidsperioden är den fattigaste avseende föremålsvariation och 
nedläggels eintensitet för de neolitiska offerfynden. De traditionella 
offemedläggelsema från våtmark och fast mark upphör i det närmaste under 
MNA III-V, ett markant brott i offersekvensen. Detta avbrott av offersekvensen 
kvarstår ända fram till SN. E n trolig förklaring är att de tidigare använda 
offerplatserna inte längre är viktiga. Kanske har de gemensamma 
samlingsplatserna för offer ersatts av offer av en mer privat prägel, kanske 
kopplade till ensamgårdar? Möjligt är också att man offrat föremål av organiskt 
material som inte bevarats. Under TN  hade man deponerat kopparflatyxoma 
företrädesvis i vatten. Under M NA III-V fanns det inte längre samma behov av 
yxor av metall, då själva offertraditionen förändrats i grunden (Karsten 
1994:176ff).



De offertraditioner som kan beläggas från perioden visar att intresset nu riktas 
m ot synliga offer på boplatser och vid megalitgravar. I och med 
stridsyxekulturen under MNB sker en förändring i offerskicket, och det kan i det 
närmaste beskrivas som en upprepning av offerskicket från perioden innan det 
förändrades, från TNC och början av M NA (Karsten 1994:176ff; Carlsson 
1998:37ff).

Orsakerna till minskningen av mängden metall under senare delen av MN i 
Sverige kan självklart inte fastställas med säkerhet. E tt troligt scenario med stöd i 
det arkeologiska materialet, är att en förändring i offertraditioner leder till att 
behovet av metallyxor minskar — andra offerritualer krävde andra typer av 
föremål. D et är dock naturligtvis fullt möjligt att denna förändring kom att 
sammanfalla med en allmän nedgång i tillgången på metall från Europa, där 
orsakad av råvarubrist eller förändrade maktstrukturer (jfr Magnusson Staaf 
1996:151 f). A tt en minskande tillgång på metall faktiskt kunde ha varit en 
påverkande faktor, styrks av att Danmark under samma tidsperiod också 
uppvisar en fluktuation i förekomsten av metall (Randsborg 1979:303). I 
Danmark finns dock inga tecken på en förändring i offertraditionen, utan 
tvärtom ses en ökning i antalet offemedläggelser (Karsten 1994:178).

Den mellanneolitiska metallen härrör från mitten av MNB (Malmer 1975:58), 
och är helt annorlunda än tidigare perioders metall. Istället för yxor som 
deponeras i vatten, så utgörs metallen nu av små kopp ar föremål vilka deponeras i 
STY gravar. D et är också möjligt att den allmänna metallnedgången och den 
stora förändringen som är synlig i de få metallföremål som faktiskt finns från 
MNB, även kan förklaras med att man gjort valet att avstå metall under en 
period. Efterhärmningama är till skillnad från den fluktuerande förekomsten av 
metall, successivt ökande över tid och ser i stort sett likadana ut under både TN 
och MN.

Efterhärmningsprocessen uppfattar jag som ett sätt att jämka förändringen i 
ett samhälle där det mentala begreppet metall blir allt vanligare (jfr kapitel 3). 
Efterhärmningsprocessen uppträder som fenomen samtidigt med den första 
kännedomen om metallföremål i Skandinavien. Med de föremål av metall som 
sprids till Sverige följer ett strängt regelsystem som styr hantering, 
användningsområde och deponering av dessa. Från TN  har vi bara yxor, vilka 
nästan alla deponerats var för sig, ofta i sjöar, vattendrag eller i sankmarker, 
sannolikt i samband med olika slags offerritualer. Under MN upphör 
offerritualen där metallyxoma fyllt en funktion. Då ritualen upphör, försvinner 
även yxorna. Man väljer att avstå från att använda metallföremål i de nya 
offerritualerna kretsande kring boplatser och megalitgravar, då man inte finner 
det möjligt att koppla samman metallen med dessa nya ritualer. Under tiden 
pågår efterhärmningsprocessen långsamt och successivt ökande, och bereder väg 
för en förändring i hur föremålen av metall uppfattas och behandlas i södra 
Sverige. E tt första steg i riktningen är de få föremål av metall som påträffas i



STY-gravar under MNB, fyra kopparspiraler påträffade i tre gravar. D e bryter 
m ot det tidigare regelsystemet för hur metall skall se ut och deponeras. O m  man 
skall dra någon slutsats av ett så litet material, är det att det synes vara kvinnorna 
och de yngsta i samhället som leder förändringen under MNB.

Först under SN blir metallen alltmer ett uttrycksmedel frikopplat från det 
stränga regelsystemet avseende utformning, användnings områden och
deponering. Detta blir synligt i materialet genom att SN är neolitikums enskilt 
fyndrikaste period, med en betydande typvariation bland de föremål som ingick, 
både avseende sten och metall. Även i Danmark är senneolitikum den 
fyndrikaste perioden under neolitikum (Karsten 1994:178). Efterhärmningarna 
från SN ser också annorlunda ut än de från TN  och MN, vilket inte enbart kan 
förklaras med att källmaterialet av metall är större och m er varierat. 
Efterhärmningarna används nu för att aktivt manipulera och förändra de 
efterhärmande föremålens begreppsvärld, och efterhärmningsprocessen blir mer 
komplex och mångfasetterad (jfr kapitel 3).

Först under SN återupptas traditionen att deponera metallföremål i vatten 
igen, och intensiteten i offemedläggelserna under SN motsvarar förhållandena 
under MNB och TNC-M NA I-II (Karsten 1994:182ff). Även om ett flertal av 
metallföremålen har deponerats i vatten under SN, liksom mängden 
metallföremål i gravar under perioden i Sverige är ganska liten, ser vi dock att SN 
faktiskt innebär en förändring i synen på metallföremål. Efterhärmnings
processen kom att medverka i förändringen av begreppsvärlden för metallens 
materiella språk. D en förändring som tar sin början under MNB och blir allt 
tydligare under loppet av SN, skulle kunna beskrivas som att metallen först nu 
faktiskt blev medveten för människorna (jfr kapitel 3) (jfr Malmer 1962, 
1986:21). Det fanns dock vissa regelsystem som förblir oförändrade under loppet 
av hela neolitikum, som det att metall inte deponeras tillsammans med föremål 
av andra material annat än i särskilda sammanhang. Flinta och metall deponeras 
under SN tillsammans i gravar, men inte i depåer eller på boplatser. Förhållandet 
är detsamma under TN  och MN (Karsten 1994:182ff).

A tt övergången till ett metallanvändande samhälle tar så pass lång tid, beror 
således på flera samverkande faktorer, eventuellt påverkar även en förändring i 
tillgången på och fördelningen av metall i Europa, samt en förändring i den 
rituella praktiken under MN.

Metallurgins utveckling under senneolitikum och äldre bronsålder, bör således 
betraktas som en oförutsedd konsekvens av behovet av särskilda rituella 
praktiker och överregionala kommunikationsmonster i samhället. Metallurgin var 
ingen autonom teknisk drivkraft, utan snarare en följd av en komplex 
samhällsutveckling (jfr Edmonds 1995:122; Magnusson Staaf 2000a:45ff).

D et finns en liten grupp efterhärmningar, företrädesvis av keramik, vilka 
efterliknar föremål som inte är av metall. Dessa kan kopplas till TRB och STY 
(kapitel 3). Hur dessa efterhärmningar skall förstås är oklart, möjligen kan själva



efterhärmandet ha fyllt samma funktion, att verka för en mental förändrings
process genom att härma och karikera och genom att omforma huvudaktörens 
semantiska profil. En diskussion kring vilken förändringsprocess dessa 
efterhärmningar kan kopplas till, ryms dock inte inom ramen för föreliggande 
avhandling.

Att ta emot och göra
A tt den materiella kulturen är lika över stora geografiska områden i Europa 
under neolitikum är en direkt följd av att föremål färdades i människors sällskap 
från en plats till en annan (Vandkilde 1996:10). Så varför går man i de 
metallproducerande områdena i Europa egentligen med på att göra sig av med en 
stor andel metallföremål under loppet av neolitikum? Varför väljer man att ta 
emot metall i Skandinavien?

D et är vanligt att en byteshandel för ekonomisk eller strategisk vinnings skull 
föreslås som svar på denna fråga (jfr ovan). Säkerligen har man också mellan 
olika slags områden under neolitikum utbytt föremål mellan varandra, där 
möjligen varor som salt, bärnsten och pälsar gavs och metallföremål togs emot. 
Detta kan också beskrivas som en ekonomisk handling. Ekonomi kan dock 
aldrig existera för sig själv, utanför samhällets kulturella ram. Varje samhälles 
ekonomiska strategi är istället unikt anpassat för just det samhället. Motiven 
bakom den ekonomiska strategien är därför aldrig självklara, utan måste 
undersökas (jfr Olsen 1997:161).

Flödet av föremål mellan olika områden i Europa under neolitikum och äldre 
bronsålder brukar också förklaras i termer av utbytessystem (Kristiansen 1987a, 
b). Genom  materiell kultur skapas sociala relationer mellan de individer/ 
områden som deltar i utbytet, en gåva innebär att mottagaren av gåvan står i 
skuld till dig. På så sätt knyts människor tillsammans genom utväxlandet av gåvor 
och gengåvor. Avståndet mellan utbytesområden styr dock förutsättningarna för 
själva utbytet, så att egenintresset ökar m ed avståndet (Mauss 1954; Sahlins 
1974). D et är dock fullt möjligt att diskutera i termer av ett utbytessystem, där 
grupper som deltar i nätverket, inte nödvändigtvis måste dela en och samma 
uppfattning om syftet med det.

A tt offra något, eller ge bort något, kan också uppfattas som att man 
avhänder sig makten, men det är också via detta offer eller denna gåva som 
förutsättningen för maktens tillblivelse kommer att initieras. Utbytet mellan 
grupper kan också ha bedrivits som ett system av gåvor, där man genom 
givandet ger upp makten. Dock är det just denna handling, som genererar gåvan i 
retur (Sahlins 1974:137ff; jfr Karlenby 2002:99ff). Vissa forskare har poängterat 
att globaliseringen och lokaliseringen är två ömsesidigt beroende och inbördes 
relaterade processer (Friedman 1990). U lf Hannerz har också i ett liknande 
sammanhang hävdat att kosmopoliter är beroende av provinsiella människor, för 
att kunna tänka på sig själva som kosmopoliter, och för att andra skall betrakta



dem så (Hannerz 1990; se Eriksen 1993:185). I de metallproducerande områdena 
i Europa var man således beroende av andra regioners behov av särskilda 
artefakter för att på så sätt säkerställa sin egen position i samhället, gentemot 
andra grupper (Sherratt 1994a: 15, 48; Vandkilde 1996:2601). Genom  att ge, fick 
man bekräftelse och makt. Föremålen av metall härrörande från Europa som 
återfinns i södra Sverige, kan därmed förstås som en slags dominans genom 
närvaro; ett mentalt landnam från extemområdets sida.

I regionen som m ottog föremålen, var man dock inte nödvändigtvis 
medveten om extemområdets avsikter m ed spridandet av exotiska föremål. Jag 
har också diskuterat möjligheten (jfr ovan) av att man under vissa perioder under 
neolitikum valt att avstå från metall i södra Sverige. Föremål av metall användes 
således i ett nät av utbyte som sträckte sig över långa sträckor under neolitikum. I 
södra Sverige och även i resten av Skandinavien, kommer vissa av 
efterhärmningarna, som dolken, att inledningsvis användas i dessa kontaktnät. 
Först under senare delen av SN övertar föremål av metall allt m er denna roll 
(Rasmussen 1990:40; Vandkilde 1996:16, 189, 207). Utbytessystemet kunde 
användas för en rad olika ändamål, där mottagaren och givaren inte alltid 
behövde vara överens om syftet med utbytet. Utbytet av föremål mellan region 
och extemområdet gjorde det möjligt för enskilda grupper att spela ut sociala 
strategier, etablera och upprätthålla olika identiteter och föra en ständigt 
pågående debatt. Regionen och externområdet kunde därmed ha olika syften 
med ett och samma fenomen — metallen.

A tt m ötas genom metall
Vår nutida verklighet, det postm oderna informationssamhället, är motsägelsefullt 
och fullt av paradoxer; aldrig någonsin har individualiseringen varit så stor, eller 
geografiska avstånd så lätta att överbrygga. Den ökande globaliseringen på alla 
fronter i samhället krymper avstånden och gör därmed också världen mindre, 
men på ett annat plan också större. Informationsteknologin gör världen inte bara 
gränslös, utan också till en värld där rum  och tid blir irrelevant (jfr Welinder 
2003:143ff).

Just på grund av vår postmoderna tillvaros gränslösa verklighet, är det viktigt 
att försöka tänka sig in i hur tillvaron faktiskt kan ha tett sig i en förhistorisk 
verklighet, då man diskuterar ett sådant fenomen som utbytessystem. Är det 
fråga om individer som reser långa sträckor, så att det föreligger en direktkontakt 
mellan Europa och södra Sverige? Eller är det mer rimligt att tänka sig att 
föremålen av metall fördes från region till region, tills de till sist nådde södra 
Sverige? Naturligtvis är detta omöjligt att avgöra, förmodligen förekommer båda 
alternativen. Den så kallade ismannen Öt^i dog under en vandring över det som 
idag utgör den italienska delen av Alperna, ca 3350-3100 f. Kr. (Spindler 1996), 
det är möjligt att han var ute på just en sådan lång resa.



Föremål uppbär en livshistoria, precis som människor (Kopytoff 1986). N är ett 
föremål mottas, är dess ursprung och levnadsöde en viktig del i föremålet värde, 
nu som förr. E tt föremåls livsbiografi är en berättelse som knöts till föremålet 
och följde med det i tid och rum. Föremålet och de handlingar som förknippas 
med föremålet, är omöjliga att separera — föremålet saknar därför betydelse 
utanför det sammanhang i vilket det verkar och ges betydelse (jfr Burström 1993, 
1996; Bradley 1993; Tilley 1996; Thomas 1996; Bradley & Williams 1998; 
Strassburg 1998; Karlsson 1999; Karlenby 2002:100; Andersson et al. 2004:160f; 
Lekberg 2002:2121).

Cecilie Larsen (1997) diskuterar en modell för uppdelningen av världen i 
kosmos och kaos, som bygger på Eliade (1959). I ett lågtekniskt samhälle är 
rummet begränsat av uppfattningen av innanför och utanför. D en kända världen 
hade sitt centrum kring hemmet, som omgavs av det okända. Användandet av 
dikotomin kosm os/kaos visar på hur människor med en annan uppfattning av 
tid och rum  upplever sin verklighet. Kaos motsvarar världen utan mening, det 
okända och farliga, helt enkelt en icke existerande värld. Detta står i kontrast till 
kosmos, som motsvarar världen med mening, det bebodda området och den 
kända världen (Larsen 1997:16; jfr Karlenby 2002:104).

Hur kan m ötet mellan människor via föremål ha sett ut? A tt motta föremål 
från en mer eller mindre okänd verklighet, och att kanske möta människor vars 
tillvaro var helt eller delvis annorlunda än ens egen, var säkerligen en 
omvälvande händelse. E tt möte mellan två olika grupper av människor från två 
olika samhällen uppfattades sannolikt som inträdandet i en liminal fas, där 
handlingar kringgärdades av regler och olika föreställningar som skilj de sig från 
de som styrde det vanliga livet. I utbyteskontexten kan samhällen ha blivit lika, 
trots att de annars inte var det. Människor från olika grupper med skilda språk, 
kan ha kommunicerat med hjälp av en kodgemenskap som låg på ett plan, 
situerad t. ex. kring utbytesmötet (Hannerz 1992:7; Geertz 1993:12; 
Goodenough 1994; Goody 1994; Bolin 1999:33). O m  mötet uppfattats som 
inträdandet i en liminal fas, är det mycket möjligt att man valt att mötas vid 
särskilda mötesplatser som man återvände regelbundet till gång på gång, kanske 
belägna vid råvarutillgångar, säsongsboplatser eller kultplatser, som den i Södra 
Sallerup (Turner 1967; jfr Thomas 1991:35f; Edm onds 1999:40f). I mötet 
överlämnades föremålen av metall, tillsammans med berättelser om föremålets 
levnadsöde.

Genom  resandet och mötena med det okända via främmande människor, 
främmande föremål och muntligt traderade berättelser kring dessa, kunde man 
placera sig själv i relation till det främmande och okända. Föremålen av metall 
som sprids från område till område, innebär skapandet av en slags karta över 
världen som uttrycker olika tids- och rumsdimensioner, som en mental och 
förhandlingsbar bild av din plats i tillvaron (jfr kapitel 2). Föremålen av metall 
bidrog till att möjliggöra en omformning av kaos till kosmos, bit för bit.



Sten och metall under senneolitikum

Jag återkommer gång på gång till spänningsfältet som synes råda mellan sten och 
metall, främst under senneolitikum. I många sammanhang ser man hur sten och 
metall sammankopplas på en rad olika sätt, medan man i andra sammanhang 
väljer att hålla dem separerade. D et har också konstaterats att det finns ett 
intressant spänningsfält mellan ett föremåls form och dess material avseende 
efterhärmningar och förlagor (kapitel 3).

Vägen från sten till metall
Under hela TN  och MN har de kroppsreglerande praktikerna, framförallt 
kopplade till megalitgravar, varit betydelsefulla i samhället. Över hela Europa 
under neolitikum finns en koppling mellan megalitgravar, dödshus och 
återbegravningar av den döde (Chapman 1981; Tilley 1996; Edmonds 1999). 
Under TN och MN används megalitgravarna, särskilt gånggrifterna, för att 
omvandla de gravlagda från individer till ett avindividualiserat kollektiv. I den 
rådande ideologin synliggörs och framhävs gruppen och förfäderna/gångna 
släkded framför individerna (jfr Thomas 1991; Tilley 1991a, 1996; Carlsson 
1998:39). Senneolitikum beskrivs ofta som utgångspunkten för en mental 
förändring, som startpunkten på den individualiserade krigarideologi många 
tycker sig se fullt utvecklad under loppet av bronsålder. Metall är i 
sammanhanget ett kraftfullt uttrycksmedel, ett medel genom vilket man skapar 
och upprätthåller sociala relationer (jfr Harrison 1980:164ff, Edmonds 
1995:138ff, 105ff, Vandkilde 1996:314ff, 1998, 2000:36f, Apel 2001b:336; 
Carlsson 2001:201). Hällkistan uppfattas vanligtvis inte utgöra samma ideologiska 
omvandlare som dosen och gånggriften, mycket på grund av kontinuitetsbrottet 
på 500 år mellan byggandet av gånggrifterna och hällkistorna. Den kollektiva 
hällkistan är en anomali i en alltmer individualiserad senneolitisk tillvaro (jfr 
Carlsson 2001:16). Hällkistan kan dock lika gärna uppfattas som en nyskapelse, 
och därmed en lämplig symbol för ett nytt samhälle och en ny ideologi (Carlsson 
2001:16). Senneolitikum kan uppfattas som ett samhälle mitt i förändringens tid, 
där man både knyter an till en äldre anfadersbaserad och kollektivistisk ideologi 
och samtidigt bryter med denna. D et individuella uttrycket ges en allt större roll 
under SN, en förändring som påbörjas redan under MNB i och med STY 
(Malmer 1962; Carlsson 1998:64f).

Hällkistan uppvisar i många fall samma mönster av en kroppsreglerande 
rituell praktik fokuserad kring sönderdelning och uppdelning av den döda 
kroppen genom olika komplicerade faser, som megalitgravarna från TN och 
MN. Jag har också tidigare (kapitel 5) diskuterat hur dödsritualen fortsätter och 
långsamt förändras, från MN till SN och vidare in i bronsålder. Ritualer kopplade 
till megalitgravstraditionen från MNA får därför på sätt och vis en obruten 
fortsättning in i SN, via dödshus och hällkis tor. D et finns således en stark



koppling mellan gravar och hus för de döda under hela neolitikum och in i 
bronsålder som tar sig lite olika uttryck under de olika tidsperioderna.

Återbegravningar i gånggifter kan också tolkas som ett bibehållande av 
kontakten med äldre tider. Seden att kremera den döde förekommer i 
förhållandevis hög utsträckning under SN och kan uppfattas som ett sätt att 
utplåna individen (jfr Carlsson 1998:42). Andra äldre traditioner man 
återupprättar, eller behåller kontakten m ed är traditionen att deponera offer i 
vatten, som i hög utsträckning upphörde vid MNA III. Intressant är också att 
man återkommer till de samlingsplatser för ackumulerade offerfynd man använt 
under MNA, ofta deponerar man i direkt anslutning till den äldre periodens 
offer. Offerintensiteten är också lik den under TNC-MNA I- II och MNB. Man 
väljer också att hålla fast vid delar av ett äldre regels sytem för hur föremål av 
metall får kombineras med andra föremål, som varit rådande under hela 
neolitikum (Karsten 1994:182ff; Carlsson 1998; Welinder 1998:202).

Den förändrade ideologin uttrycks genom andra medel än förut. Under MNB 
och i och med STY, men framförallt under SN, blir metallen alltmer ett 
uttrycksmedel frikopplat från det stränga regelsystem avseende utformning, 
användningsområden och deponering som rått under tidigare perioder. De 
neolitiska periodernas totala fokusering kring yxformen bryts i och med 
senneolitikums formvariation, och nya formuttryck tar vid, även om yxor 
fortsätter att vara viktiga. Perioden är neolitikums fyndrikaste period, med en 
betydande typvariation. Seden att deponera metall i gravar, startad under MNB, 
fortsätter under SN, även om många metallföremål återigen deponeras i vatten. 
D et är också i den senneolitiska gravkontexten som man väljer att deponera 
metall tillsammans med föremål av sten, precis som under MNB. Om  hällkistan 
skall uppfattas som en koppling till en äldre anfaderskult, utgör periodens mycket 
varierade gravskick med ensamgravar på gravfält ett synliggörande av individen 
och en markering av något nytt. D en individuella gravläggningen kontrasterar 
dock m ot markgravarnas anonyma yttre. D en senneolitiska bebyggelsen markerar 
en bebyggelseexpansion till nya områden och introduktionen av en ny 
boendeform — ensamgården, som i vissa områden kan uppfattas som av mer 
stationär karaktär. Andra tolkar bebyggelsestrukturen med grupper av långhus 
som en bybildning (Björhem & Säfvestad 1989; Karsten 1994:182ff; Vandkilde 
1996:315f; Carlsson 1998, 2001; Burenhult 1999:365ff).

Man kan göra tolkningen att under SN används den äldre tidens ideologiska 
uttrycksmedel, gravarna och offerritualema, inte längre för att uttrycka den i 
samhället rådande ideologin, utan för att uttrycka en återkoppling till en äldre 
an faders bas erad ideologi. Man använder gravar och offerritualer för att bibehålla 
en koppling till anfäder och släktskap från sedan länge svunna tider, där minnen 
från det förgångna vårdas och återupprättas, som en motvikt till det nya i 
förändringens tid. Istället finner man under perioden nya medel för att uttrycka 
den nya individualistiska ideologin. E n  delvis ny rituell kropps förändrande



praktik växer fram, där individer både markeras gentemot varandra och regleras i 
förhållande till varandra. Ritualerna riktas nu inte bara m ot de döda, utan även 
m ot de levande i samhället, och utgörs av olika övergångsritualer, som kan ha 
krävt en mer eller mindre omfattande fysisk markering på kroppen (kapitel 6). 
Den kroppsförändrande praktiken kan användas av individer för att markera sin 
egenart gentemot andra och för att manipulera och förändra sitt personliga 
uttryck i olika riktningar. Det finns de som tycker sig se att SN uttrycker en 
högre grad av social differentiering, och därför skall uppfattas som ett hierarkiskt 
organiserat samhälle. I ett sådant samhälle var den kroppsreglerande praktiken 
ett verkningsfullt redskap då man önskade reglera och styra individer och 
grupper i en viss rikting (Nordquist 2001).

Den kropp sreglerande praktiken, manifesterad genom de olika övergångs- 
ritualerna, kan ha varit ett sätt att förhålla sig till och hantera de förändringar 
samhället genomgick. Huden utgör den mest påtagliga kontaktytan mellan 
individen och omvärlden. I en tid när individen och individens fysiska och 
mentala möten med andra människor betonades på flera olika sätt, kan den egna 
kroppen ha blivit till en yta, genom vilken man kunde tänka kring sociala 
tillhörigheter av olika slag. Huden som gräns mellan individen och omgivningen, 
fungerade då som en metafor för m ötet mellan jaget och de andra, och kan ha 
varit den aspekt av kroppen som man uppfattade som socialt signifikant i den 
specifika sociala formationen. Liksom det var möjligt att förändra och 
manipulera tillvaron genom efterhärmningamas levnadsberättels er, var det därför 
möjligt att förändra vem man var, genom att manipulera den yta med vilken man 
avskiljde sig från omvärlden.

Att förstå flintdolken
Dolkformen är ingen direkt nyhet under senneolitikum. Dolkblad i flinta 
tillverkas så tidigt som under solutréen i Europa (23 000-18 000 f. Kr.). 
Dolkyxan är helt enkelt ett skaftat dolkblad och förekommer i Sverige under TN 
i flinta. D et är dock först under SN som man av någon anledning bestämmer sig 
för att dolkformen är tilltalande, så tilltalande att flintdolken idag uppfattas som 
en av senneolitikums ledartefakter. Inspiration till tillverkningen av flintdolkar i 
det senneolitiska samhället i Sverige kan ha kommit från grannområden, vilka 
tillverkade flintdolkar, men även från områden där metalldolken användes och 
cirkulerade. Även om föremål av metall blev allt vanligare under loppet av SN 
var de sannolikt i jämförelse med föremål av andra material, både ovanliga och 
förhållandevis få till antalet. En metalldolk var något som man förmodligen 
sällan hade tillfälle att komma i närheten av. D et enda mötet med en metalldolk 
kan för huvuddelen av befolkningen härröra från berättelser från någon eller 
några som faktiskt med egna ögon sett ett sådant metallföremål. Från 
senneolitikum har totalt nio stycken metalldolkar av olika slag påträffats i Skåne. 
Huvuddelen av metalldolkarna (7 st.) härrör dessutom från ett och samma



depåfynd, Pilefyndet från Tygelsjö socken i Skåne. Ändå får dolkformen en 
sådan genomslagskraft under senneolitikum, varför?

Jag har kopplat samman flintdolkarna med en kroppsreglerande praktik i 
form av olika övergångsritualer, där omhuggningen av dolken används för att 
aktivera dolken inför varje ny ritual (kapitel 5). Tanken är att flintdolken 
pånyttföds inför varje ny ritual, genom en omhuggning. Syftet är att göra dolken 
som ny, en slags rituell rening, som förberedelse och aktivering inför nästa 
användning (Conklin 2001:172, 177). D en rituella praktik i vilken flintdolken var 
aktiv, kan delas upp i två delar. Dels utgjordes den av en gravritual m ed starka 
kopplingar till den äldre megalitgravskulturens rituella praktik, där människor 
avindividualiserades genom det medvetna sönderdelandet av deras kroppar på 
olika sätt. Dels handlar det om en rad olika slags övergångsritualer som har det 
gemensamt att permanenta kroppsliga markeringar används för att markera 
individens inträde i en ny sfär.

Så varför valde man just flintdolken som redskap i den kropps förändrande 
rituella praktiken? Människor kommer i kontakt med dolkformen under 
inledningen av SN I, genom metalldolkar eller kanske genom dolkar och knivar 
av flinta i närområdet. Det är också möjligt att man direkt eller indirekt kommer i 
kontakt med klockbägarkulturens individualiserade identitet, där dolken intar en 
central position som ideologisk symbol och i det kontaktskapande utbytessystem 
som blivit allt viktigare (Harrison 1980:164ff; Edmonds 1995:138ff, 105ff; 
Vandkilde 1998, 2000:36f; Apel 2001b:336; Carlsson 2001:20f). Kontakter med 
klockbägarkulturen har också kunnat konstateras från Kastanjegården i Skåne 
(kapitel 4). Inhemska flintdolkar utformas utifrån de formmässiga förebilder man 
inspireras av, och dolken blir en symbol för den ideologiska omvandling man 
själv genomgår, där individuell markering och etablering och upprätthållande av 
externa relationer står i fokus (jfr Harrison 1980:164ff; Edmonds 1995:138ff, 
105ff; Vandkilde 1996:314ff, 1998, 2000:36f; Apel 2001b:336; Carlsson 
2001:20f).

Metalldolken som i många fall konstaterats som förlaga för flintdolken, är ett 
renodlat stickvapen. Flintdolken kan dock på grund av materialvalet aldrig utgöra 
ett stickvapen. Toppen på en flintdolk är aldrig särskilt vass, däremot är dess två 
eggavsnitt vassa, den har därför fungerat som en kniv med skärande egenskaper 
(Anthony 1996:48). Då metalldolken efterhärmas i flinta, möjliggör materialvalet 
att föremålets egenskaper förändras så att resultatet blir en kniv med två 
skärande eggar. Denna oförutsedda konsekvens kommer att uppmärksammas, 
och flintdolken ges en ny roll i den senneolitiska gravritualen. Den senneolitiska 
flintdolken tillverkas med andra ord från början med en viss avsikt, men väl 
etablerad i människors tillvaro kom den att återverka på människors tankar och 
handlingar och förändrade deras liv.

Dolken med sin accentuering av egenskaperna att skära sönder, sönderdela, 
dela upp och sticka hål på, fungerade också utmärkt som metafor för och verktyg



i dessa kroppsförändrande övergångsritualer. En övergångsritual innebär att 
vandra från ett tillstånd till ett annat, att separeras från den man varit och bli till 
något nytt. Denna mentala transformation är också påtaglig i dolkens 
karaktärsdrag; att skära itu, skala av, avgränsa och dela upp. Flintdolks formens 
framgång möjliggörs således genom att den anpassas och utvecklas i samklang 
med en existerande rituell tradition, vars betydelse är stadfäst genom en 
återkoppling till en tidigare existerande förfäderskult.

D en rituella praktiken kretsande kring gravritualen, kommer att utvecklas, där 
olika slags kropps förändrande övergångsritualer utformas. Den förändring som 
sker i den rituella sfären, är med andra ord inte möjlig annat än genom 
flintdolkens närvaro, samtidigt utgör den rituella traditionen en förutsättning för 
flintdolkens existens och ökande användning. D en rituella praktiken är 
gränsöverskridande och sammanlänkande på flera plan och fungerar som en länk 
i förändringen mellan två skilda ideologiska ställningstaganden. E n intressant 
frågeställning är varför man i Skandinavien väljer att inte tillverka metalldolkar, 
då det uppenbarligen finns ett stort behov av flintdolkar (jfr Vandkilde 
1996:315). Det kan vara för att man inte har något behov av metalldolkar i det 
senneolitiska samhället, då dessa dolkar på grund av sitt materialval i 
kombination med sin utformning var oanvändbara i de kropps förändrande 
rituella praktiker i vilka flintdolken gavs betydelse.

Mängden flintdolkar ökar successivt under loppet av SN I. Omhuggningen av 
flintdolkar synes ha varit som mest omfattande under slutet av SN I, då dolkar av 
typ III är mer omhuggna, än ej omhuggna. Typ III-dolkar är också kraftigare 
omhuggna än omhuggna dolkar av andra typer. Under SN II, från typ IV och 
framåt, sker en kraftfull minskning av antalet omhuggna flintdolkar och graden 
av omhuggning bland dessa. Detta kan man tolka som att de övergångsritualer 
där flintdolken använts, synes ha varit som mest omfattande under slutet av SN 
I, med en kraftfull etableringsfas strax innan. Nedgången av både omhuggna 
dolkar, hela dolkar och graden av omhuggning vid övergången till SN II, 
sammanfaller med en markant ökning av mängden metallföremål i Skandinavien 
(Vandkilde 1996:189, 207, 315). Den minskande mängden flintdolkar och 
omhuggna dolkar vid övergången till SN II, skall sannolikt sättas i samband med 
den kraftigt ökande mängden metall vid samma tidpunkt. Flintdolken kommer ju 
inte bara att användas i de kropps förändrande rituella praktikerna, utan ges också 
en roll i de för samhället allt viktigare kontaktnäten vilka etableras med andra 
områden (jfr Apel 2001b:340f; Carlsson 2001:21). Under loppet av SN övertas 
denna roll alltmer av metallföremål (Rasmussen 1990:40; Vandkilde 1996:16). 
Flintdolken utgör en efterhärmning av dolkar i metall och verkar på flera sätt i 
skapandet av en mental förståelse av en mångsidigt sammansatt 
förändringsprocess. Flintdolken kan i sin egenskap av ideologiomvandlare, 
därför uppfattas som en brygga i denna förändring (jfr Carlsson 2001:20). E tt 
nytt material stadfästs på allvar i människors liv och medvetande, en förändring



som sammanfaller med ett ideologiskt skifte. Då metallen ökar i mängd vid 
ingången till SN II, har flintdolken i viss utsträckning fullgjort sin uppgift, 
metallen är medve tandegjord för människorna. De kroppsförändrande 
övergångsritualema lever istället vidare genom att andra föremål inkorporeras i 
den rituella praktiken. Förändringarna under början av SN II kan möjligtvis även 
förstås i relation till att den ideologiska förändringen i riktning m ot ett alltmer 
individualiserat samhälle, passerat sin initialfas och därför inte heller krävde 
samma öppna manifestation. D etta skulle kunna innebära att de 
kroppsreglerande rituella praktikerna m ed sina kopplingar till både den äldre 
förfädersbaserade kollektivistiska ideologin och den nya individualistiska, gradvis 
upphör att vara betydelsefulla under loppet av SN II, varför även flintdolken blir 
mindre vanlig. E tt scenario är att det endast är i den an faders anknutna 
gravritualen som omhuggna flintdolkar förlorar sin betydelse, detta då vissa 
menar att den kropps förändrande ritualen faktiskt får en fortsättning in i 
bronsålder (Thedéen 2003). Utformningen av flintdolkama under SN II blir allt 
mer uppseendeväckande och spektakulär. Detta visar att flintdolkama 
fortfarande var viktiga, men kanske på andra sätt än förut.

Flintdolken som historieberdttare
E tt föremåls livsbiografi utgör en sammanhållen kunskap kring just det 
föremålets levnadsbana. En artefakt kunde delta i en rad olika, ibland 
motsägelsefulla aktiviteter och något av dessa händelser kom att häfta fast vid 
dem. Denna berättelse är intimt sammanbunden med föremålet självt och 
överlämnad tillsammans med föremålet då det byter ägare (jfr Kopytoff 1986). 
Här skulle man kunna jämföra livsbiografins betydelse för objektet, med 
signaturens för konstverket. Vilket konstverk som helst kan förses med vilken 
signatur som helst, utan kausalt eller annat nödvändigt samband med verkets 
egentliga konstnärliga ursprung. D et vill säga, en signatur kan förvandla en kopia 
till ett original (Wettre 1988:25f). På samma sätt som tror jag det förhåller sig 
med livsbiografin. Dessa berättelser om ursprung och levnadsbanor skapades för 
att motsvara befintliga behov i det lokala samhället — det vill säga, inte alltid i 
relation till vad som egentligen var faktiskt sant. De flintdolkar som cirkulerade 
kan ha försetts med egennamn och berättelser om ursprung, som sedan vandrade 
med dolken varhelst den tog vägen. G enom  att skapa en för tillfället passande 
livsbiografi för flintdolken förmår man i gruppen agera och reagera på det 
meningsinnehåll som är knutet till metalldolken.

D et man kan undra är om efterhärmningama och förlagorna berättade en och 
samma historia, och om denna historia i så fall var sann, eller helt enkelt 
påhittad? D et är möjligt att en efterhärmnings livsbiografi fungerade 
autenticerande, det vill säga, efterhärmningen blir på detta sätt förvandlad till ett 
original — en förlaga. Den nytülverkade flintdolken kunde ha försetts med en 
berättelse om mytiskt ursprung som därmed gjorde anspråk på sedan länge



stadfästa kontakter. Föremål används till att skapa kontakter och band mellan 
människor och områden, verkliga eller imaginära, och öppnade upp dörren för 
skapandet av mytiska släktskapsberättelser (jfr Edmonds 1999:37, 63f, 73, 128). 
Den lokalt tillverkade flintdolken vars berättelse interagerade med och agerade 
m ot metalldolkens, ledde således till skapandet av mer eller mindre riktiga eller 
konstruerade kopplingar mellan människor över tid och rum (jfr Mauss 1954; 
Lévi-Strauss 1972; Glørstad 2000:81 ff; Vandkilde 2000:29, 33). Människorna 
levde sin egen uppfattning om den nya empiriska verkligheten, genom att 
förändra den materiella kulturen. Dessa föremål, förlagorna och 
efterhärmningama, länkade individer och lokaliteter med varandra. Berättelserna 
kring ursprung och levnadsöden kopplade till dessa föremål kom att fungera som 
medium för en mental karta över världen, uttryckande de olika tids- och 
rumsdimensioner du ser dig själv förknippad med och relaterad till (jfr Edmonds 
1999:31).

Efterhärmningama kom att bli ett sätt för individer i gruppen att styra och 
transformera meningsinnehållet i dessa objekt med syftet att passa deras egna 
ändamål och strategier. En arena skapades, där olika individer kunde spela ut 
skilda sociala strategier genom att berätta historier (jfr Edm onds 1995:128f). 
Metalldolkarna och de efterhärmande flintdolkama, vilken livsbiografi dessa nu 
använde sig av, var verksamma i denna historieberättande verksamhet under 
senneolitikum i södra Skandinavien.

Sten och metall
Flinta och metall har olika egenskaper och borde därför ha olika funktionella 
användningsområden. Ändå skapas och poängteras en koppling mellan dessa två 
material genom efterhärmningama. Deras yttre formlikhet på vissa plan, skall 
dock inte tas för en liktydig funktion och meningsinnehåll. D et som gör att vi ser 
en likhet mellan två olika fenomen, när något övergår från att vara likt till att vara 
olikt är kulturspecifikt. Efterhärmningama antyder att den visuella variabeln är 
viktig, men till exempel SN visar prov på många efterhärmningar, där andra 
variabler än den visuella avgör kopplingen till metallförlagan (se kapitel 3). Under 
senneolitikum verkar också den sociala debatten mellan ett föremåls form och 
dess material, vara som mest påtaglig. Istället för att utgå från tanken på att varje 
material har sin särskilda form, uppvisar senneolitikum något som kanske bäst 
kan benämnas som en slags materialmaskerad. D et är ett spel där former och 
material paras ihop på helt nya sätt och där ett materials gränser tänjs till 
bristningsgränsen. Senneolitikums materialmaskerad skulle också kunna förklaras 
genom att man använder sig av den berömde mediaforskaren Marshall 
MacLuhans uttryck ” ...the  medium is the message.” (Macluhan 1960:9). Han 
menade med detta att användandet av ett kommunikationsmedium, vilket som 
helst, har en betydligt större påverkan på samhället, än det innehåll som 
kommuniceras. D et vill säga, blotta användandet av ett medium får världen,



bokstavligen, att förändras (Levinson 1999:4). För senneolitikums del skulle vi 
kunna säga att the mateńal is the message, det vill säga, en stor del av budskapet 
ligger i hur ett material appliceras på den utvalda föremåls formen. Förändringar i 
hur olika variabler kombineras ger upphov till nya innebörder hos artefakten. 
O m  man byter ut en eller flera variabler hos en artefakt, kan man manipulera 
dess innebörd i en viss riktning. D etta är också väl synligt under SN, där 
efterhärmningsprocessen blir mer varierad och mångfasetterad och där 
efterhärmningarna används för att aktivt manipulera och därmed förändra de 
efterhärmade föremålens begreppsvärld (kapitel 3). Föremåls formerna har varit 
kopplade till mentala begrepp; föremål, mentala begrepp och praktisk aktivitet är 
därmed intimt förbundna med varandra. Förändringar i föremåls världen 
signalerar därmed även att individerna förändrat sitt sätt att relatera till den 
omgivande världen. Förändringen i hur en viss form kopplas till en viss funktion, 
kan därmed vara både en konsekvens av och en förutsättning för förändringar i 
den kulturella begreppsvärlden (Magnusson Staaf 2000a:42ff).

Vanligtvis uppfattas metallen som m er föränderlig än sten, då den kan anta 
former som stenen inte kan härma, t. ex. spiralformer (t. ex. Carlsson 2001:12). I 
det senneolitiska samhället hade man troligtvis inte samma inställning till metall 
som till andra material, som flinta. Möjligt är också att man inledningsvis inte ens 
såg på metallen som ett material, existerande utanför sin form, som vi med 
lätthet gör idag då vi äger kunskapen om metallens möjlighet till formförändring. 
Som enbart ett material, var metallen därmed icke-existerande, den kunde inte 
existera utanför sin form, som till exempel ett råämne. Antalet 
föremålskategorier av koppar är också begränsat med hänsyn till materialets 
formbarhet (Magnusson Staaf 1996:77f, 2000:45).

När omarbetning och omsmältning av metallföremål blev vanligare, är svårt 
att svara på. Troligt är dock att flertalet människor var ovetande om  denna 
process långt in i senneolitikum. I delar av Skandinavien finns belägg för att man 
behärskat konsten att smälta ned metall så tidigt som under slutet av SN II och 
början av äldre bronsålder (Prescott 2000:213ff). Andra forskare menar dock att 
samtidigt med de första metallföremålen även följde kunskapen om metallurgi 
(Janzon 1986).

Jag tänker mig därför metallen under större delen av senneolitikum som 
oföränderlig och kontextbunden. Flintan eller bergarten blir då istället den 
föränderliga och kontextlösa. Flintan kan betydligt lättare än metall fås att ändra 
form. E n flintdolk kan huggas om, en flintdolk kan gå sönder, påverkas av värme 
och av vatten, men ändå vara möjlig att använda som en startpunkt för något 
nytt. Explosionen av nya men kortlivade föremåls former under senneolitikum, 
efterhärmningarna och de extremt drivna plastiska formerna, kan alltsammans 
uppfattas som en effekt av att den oföränderliga metallen ställs m ot flintan i 
människors medvetanden under förändringsprocessen. Flintan uppfattades som 
expansiv och föränderlig, kapabel att anta nästan vilka former som helst.



Metalldolken var kontextbunden i det att den var starkt förknippad med den 
berättelse om ursprung och levnadsbana som kopplades till den under resans 
gång, en berättelse som säkerligen byggdes på, men som i grunden var bestående 
— oföränderlig. Metalldolken kom aldrig att inkorporeras i människors liv på 
samma sätt som flintdolken, varför den inte var möjlig att frigöra från sin 
ursprungsberättelse. Flintdolken kan däremot ha uppfattats som kontextlös, i det 
att den på ett helt annat sätt kunde förses med vilken livshistoria eller 
ursprungsberättelse som helst; den blev till det man ville.

Flintdolkarna och metallen synes gång på gång föras samman och 
sammanblandas på en rad olika sätt av de människor som använde sig av dem. 
Flintdolkar av typ III och IV uppvisar sömmar på skaftet, sömmen förmodas ha 
formats med hjälp av en tryckstock med kopparspets. Trots att inga sådana 
metallföremål har konstaterats, styrker slitspårsanalyser och experimentella försök 
tesen om  metall som en nödvändighet för tillverkningen av de mest extrema 
dolkama (kapitel 4). Denna sammanblandning och upplösning av gränser står i 
skarp kontrast till hur föremål av metall och flinta faktiskt kombineras i olika 
sammanhang. De förekommer med några få undantag tillsammans enbart i 
gravsammanhang och på häMstningar, i övrigt väljer man att hålla dem strikt 
separerade från varandra, ett regelsystem som är verksamt under hela neolitikum. 
Då föremålsgruppernas gränser imploderade mot varandra, kanske det blev viktigt 
att på något plan hålla dem separerade, som en motvikt.

D et är en växelverkan av påverkan där inget material bestämmer över något 
annat. Snarare så leder deras interagerande till en transformation av samhällets 
begreppsvärld, en dialektik mellan subjekt och objekt. D en begreppsvärld som 
var kopplad till stenen som material kom att förändras. (Magnusson Staaf 
2000a:47). Föremålen vi skapar, förändrar hela tiden vårt sätt att se på världen, 
samtidigt som föremålen används av oss för att skapa vår värld och vår 
världsbild (Magnusson Staaf 2000a:48).
Under slutet av senneolitikum och början av äldre bronsålder förändrades med 
säkerhet denna relation mellan flinta och metall, i takt med att metallen kunde 
smältas om  och man började tillverka metallföremål även i de olika regionerna.

H ågkomst  -  senneolitiska föremålsformer under bronsålder
Den minskande andelen flintdolkar från SN II har tolkats som att 
metallföremålen blir allt mer betydelsefulla och tar över flintdolkamas roll under 
slutet av senneolitikum (Vandkilde 1996; Apel 2001b:274). Andelen föremål av 
sten och flinta är dock fortfarande omfattande under äldre bronsålder. Många för 
senneolitikum typiska flint- och bergartsföremål fortsätter att tillverkas och 
användas under äldre bronsålder. Vissa artefakttyper ges en ny utformning 
genom att de börjar tillverkas i metall, medan det även råder en stor 
återanvändning av senneolitiska artefakter. Detta gäller t. ex. flintdolkar, skäror,



eldslagningsstenar, knack-, mal-, slipstenar, pilspetsar, enkla skafthålsyxor 
(Lomborg 1959; Lekberg 1997; Vang Petersen 1999:135ff).

På något sätt så glöms detta ofta bort och uppfattas som en eftersläpning 
utan vidare betydelse. Sannolikt överbetonas metallens betydelse under 
senneolitikum, medan stenens betydelse under bronsålder, underskattas. Detta 
leder indirekt till att det är lättare att se en kontinuerlig fortsättning från 
senneolitikum in i äldre bronsålder, och ett större brott mellan mellan- och 
senneolitikum.

Föremål av sten tillverkade under bronsåldern saknar senneolitikums drivna 
plastiska formspråk. Det är dock vanligt att bronsålderns föremål av sten 
benämns som grova och ”simpla”, då de beskrivs utifrån den föregående 
periodens föremål (Magnusson Staaf 2000a:47). Flintföremålen under bronsålder 
ges inte samma specifika utformning som under senneolitikum. Flera 
föremåls former kanske ersätts m ed en föremåls form under bronsålder, som då 
har flera funktioner. Unders ökningar har visat att flintartefakter från bronsålder 
och järnålder är så enkelt utformade att de ofta förbises vid arkeologiska 
undersökningar (Magnusson Staaf 2000a:42).

D et är också vanligt att fragment av Amtdolkar påträffas på boplatser från 
äldre bronsålder. Sekundär användning av en artefakttyp under en period annan 
än artefaktens huvudsakliga uppfattas oftast som oproblematisk och nästan 
naturlig. D et blir självklart att gammalt skräp används på nytt.

Flintdolkama i sin ursprungliga tappning blir allt färre under loppet av äldre 
bronsålder. Den sista flintdolks typ en, typ VI, får en fortsättning in i den äldre 
bronsålderns period I. Flintdolkar huggs under bronsålder även ofta om till 
andra typer av föremål, t. ex. till eldslagningsstenar. Handtagsdelen på sena 
flintdolks typer från slutet av senneolitikum används också för eldslagning i en 
allt ökande utsträckning (Vang Petersen 1993:140). Eldslagningsstenar i flinta är 
relativt vanligt förekommande i den äldre bronsålderns man sgravar (Thedéen 
2003). Flintdolksformen får även en fortsättning in i bronsålder i form av små 
flathuggna miniatyrdolkar, där ett flertal uppvisar spår av att ha använts som 
eldslagningssten. De är tillverkade under bronsålder och utformas som små 
dolkar, m en där själva handtagsdelen används för eldslagning. Miniatyrdolkar 
använda som eldslagningssten förekommer inte i slutna senneolitiska fynd och 
de enda eldslagningsstenar som kunnat ges en säker datering till SN är olika slags 
avslag (Lomborg 1959:159f, 164). D et är alltså skaftdelen som används vid 
eldslagningen, något som fyndet från Hvidegaard, i Lyngby, Danmark visar. D et 
är en eldslagnings flinta med en på bladdelen fastsydd läderskida. Från 
senneolitikum förekommer inga flathuggna elds lagnings flin tor, endast flintspån 
och avslag synes ha använts. Eldslagningsstenar från senneolitikum verkar 
överhuvudtaget inte vara kopplade till flintdolksformen (Montelius 1924:66ff; 
Lomborg 1959:158ff; Vang Petersen 1999:140).



Varför har man i så hög utsträckning valt att på olika sätt återanvända 
flintdolks formen? Vad var det egentligen tillåtet att göra med en flintdolk under 
bronsåldern — vilken grammatik styr användandet av flintdolks formen? Minnet 
av den formföränderliga flintdolken synes fortfarande vara levande under äldre 
bronsålder. Eldslagnings stenarna och miniatyrdolkama uppvisar dessutom en 
bibehållen och vidareutvecklad koppling till elden. Flintdolks formens olika 
skepnader under bronsålder kan uppfattas som ett sätt att behålla kopplingen till 
perioden före. Genom  att bibehålla flintdolks formen, om än i delvis andra 
skepnader, bibehålls möjligen även den symboliska kopplingen till de 
kroppsreglerande rituella praktikerna från senneolitikum. Susanne Thedéen 
föreslår att kropps förändrande rituella praktiker liknande de från senneolitikum, 
även utövas under bronsålder. H on kopplar föremålsuppsättningar m ed rakkniv, 
pincett, dolk och dubbelknapp från äldre och yngre bronsålder, till olika 
övergångsritualer. Under yngre bronsålder kompletteras föremålsupp sättningen 
med nålar (Thedéen 2003:97ff, i tryck; jfr även Edmonds 1999:123).

O m  efterhärmningama kan förstås som ett sätt att föra in metall i neolitikum, 
kan man fråga sig om inte den envisa förekomsten av vissa stenåldersartefakter 
och former i bronsålder även kan förstås som ett sätt att bibehålla, eller 
levandehålla en stenanvändning i ett alltmer metallanvändande samhälle.

D et finns belägg för att den tidigaste metallhanteringen under slutet av SN II 
och början av äldre bronsålder i Skandinavien, sker i periferin, på platser annars 
associerade med jakt, fiske och betande djur. På dessa platser återfinns även 
föremål av stenålderskaraktär, begravda människor och rödockra (Prescott 
2000:213ff). D et finns därför all anledning att tro att metallhanteringen i södra 
Sverige, inledningsvis var starkt ritualis erad, med en betoning av kopplingen till 
en tidigare neoli tisk tillvaro. Intressant är att det under slutet av T N  finns det 
belägg för att framställningen av metallföremål skett i ett rituellt sammanhang. 
Nästan alla påvisbara spår av trattbägarkulturens metallframställning i 
Mellaneuropa, härrör t. ex. från höj dboplats er eller befästa anläggningar (Klassen 
2000:310)

Epilog

I min avhandling har jag haft som utgångspunkt att förhistorien, liksom 
verkligheten idag, kan berättas på flera olika sätt och genom flera olika historier. 
Jag har önskat sätta fokus på berättandet som en process, där historiens början, 
mitt och slut är förhandlingsbara. Att fokusera på berättandet, den narrativa 
processen, ger också utrymme för möjligheten att vidga texten genom 
användandet av olika former för berättande. E tt och samma händelseförlopp 
kommer så att skildras genom olika narrativa uttryckssätt (jfr Edmonds 
1999:160f; Gill 2003:1 Iff; Sundström 2003:33ff).



O m  det som jag presenterat ovan, kan förstås som en slags berättelse, vill jag här 
nedan berätta samma historia på ett annat sätt, med andra ord, och med 
utgångspunkt från hur förändringen kan ha tett sig ur den enskilda människans 
perspektiv under senneolitikum. D et är min förhoppning att denna berättelse 
fungerar som ett komplement till den berättelse du redan fått dig till livs.

D e t var en  gång ett litet hus som  låg i en  sto r skog.
E n  dolk av  m etall var här något ovanligt och unikt, något du  kanske aldrig hade tillfälle 
a tt ha i d in  ägo, eller ens vila din blick på. O m  du  någonsin  i d itt liv såg en sådan dolk, 
eller ens kunde låta dess svala tyngd vila i din hand , skulle du behålla m innesbilden av 
den  i ditt huvud  för evigt.

K anske h a r du fått vetskap om  dolken av glänsande m etall genom  hörsägen, har dess 
rykte färdats längre och snabbare än dolken själv har gjort? K anske äger du  kunskapen 
om  sådana föremåls existens genom  en o fa ttbar saga du  en gång fick berättad  fö r dig, 
sittandes u nder stjärnorna vid elden som  barn? B erättelsen om  dolken tar sin början  i en 
avlägsen tid  på en avlägsen plats, där ingen levande m änniska satt sin fot. M ytiskt 
glänsande och ouppnåeligt avlägsen fram står dess u rsp rung  och levnadsvärld, en saga 
överläm nad tillsam mans m ed dolken, eller tillsam m ans m ed  föreställningen av dolken.

Söm nlös, dröm lös, mållös blir du, då m innesbilden av denna dolk börjar leva sitt eget liv i 
d itt huvud. Bilden i d itt inre är fram sprungen u r hågkom sten av ett tidigare m öte, oavsett 
h u r det m ö te t gått till. U tifrån denna m entala bild  av en m etalldolk du bär i d itt inre, 
kanske du  försöker efterlikna bilden av den. D en  otillgängliga och oföränderliga dolken 
av m etall om vandlas i dina händer till föränderlig  sten, på sam m a gång återgiven m ed 
fotografisk skärpa, m en  sam tidigt m anipulerad, transform erad , fö rändrad och 
förvanskad, u tby tt och  bortbytt. E n  m ytiskt klingande berättelse om  ursprung och 
levnadsöden skapas så för dolken av sten, sam m anvävd av m änniskorna som lever och 
bo r i det lilla huset i den stora skogen.

D olken av sten genom går på detta sätt en m etam orfos och förvandlas från förem ål, till 
en föreställning om  en allestädes närvarande frånvaro , kom m en från landet som  icke är. 
K anske dessa förem ål, dolken av sten och do lken  av metall, länkade individer och 
lokaliteter m ed  varandra. Berättelserna kring u rsp rung  och levnadsöden länkade till dessa 
förem ål kom  att fungera som  en m ental karta över världen, uttryckande en själslig resa. 
E n  karta som  visar platsen där du  befinner dig och  p latserna där du  redan varit, i riktiga 
livet, eller kanske enbart genom  en m ental resa. K artan  visar också vägen till p latsen  m o t 
vilken du  är på väg, eller kanske hellre, vägen till p la tsen  m o t vilken du önskar a tt du  var 
på väg.

D olken  av sten i din hand är ingen dolk, det är en  ingångs skylt till paradiset, e tt d järvt 
beslut, d e t är ett språng i frihet och självet, en önskan  och  en längtan sam m anbundet i 
ett. D e t är en p o rt öppen  m ot alla fyra väderstrecken.

Inspiration till denna text är till viss del hämtad från Edith Södergrans dikter



Kapitel 8

Summary

The telling of a Late Neolithic story

Stone and Metal 
in Southern Sweden 2350-1700 BC

This thesis discusses aspects o f how the Late Neolithic society in southern 
Sweden changed through the use o f metal. Particular focus is on how the 
different categories o f the material culture were utilized in this process — the Late 
Neolithic flint daggers and objects o f stone imitating objects of metal.

The archaeological concept o f culture has affected our view o f die Late 
Neolithic period. Our view of the Late Neolithic is dependent on how the 
culture groups of the Neolithic are portrayed. In turn, this has caused our 
perception of the Late Neolithic to vary between the extremes of unity and 
variation. In other words, our view of the Late Neolithic changes, depending on 
which starting-point we choose. The asymmetric relation between on one hand 
the Late Neolithic and on the other the Middle and Early Neolithic periods, is a 
result o f the material culture being forced into a cultural concept whose existence 
can itself be questioned.

The primary phase of metal which in Sweden occurs in the Early Neolithic, I 
choose to term the introduction o f metal. The number of metal objects 
decreases severely as we move into the Middle Neolithic. I have chosen to term 
the increase in metal objects as we enter the Late Neolithic a réintroduction o f 
metal. The paired concepts of introduction and réintroduction focuses our 
attention on how the presence o f metal exhibits quantitative and qualitative 
differences, yet still can be perceived as a partly connected phenomena. The 
presence o f metal in the Late Neolithic society is discussed and explicated by the 
correlation of metal objects to objects imitating metal.

Im portant to our understanding o f the introduction and réintroduction of 
metal is the questions raised by the presence of metal imitating objects present 
during most of the Neolithic. Imitations have generally been perceived as the 
copying in stone of metal objects that render status, but which one could not 
acquire. An artefact becomes an imitation by resembling certain qualities o f the 
original — form, function, surface, colour or a combination o f these qualities. The 
act o f imitation is not perceived as a passive copying of an object, but as a 
continuing dialogue between artefacts. These imitations are viewed as filling a 
function wherein they help to prepare society to express social and political



processes in a different material, as a way to meet and relate to the new world
view that the metal objects implied through their existence.

The flint dagger is one o f the m ost prominent o f the imitations present in the 
Late Neolithic. Flint daggers are recovered from graves, settlements, and found 
as votive finds and stray finds. The majority of flint daggers found in Sweden 
and Norway are stray finds. Most flint daggers whose find context is known have 
been recovered from graves.

The presence o f flint daggers and their varying quality in different find 
contexts has often been interpreted as proof o f a male elite and a stratified 
society during the Late Neolithic. The connection between men and flint daggers 
is, however, a very weak one in Sweden, and often the supposed connection is 
used in circular arguments wherein one refers to the male dagger, and then 
proceeds to argue similar connections in other contexts.

The flint dagger material has often been used to divide the Late Neolithic in 
Scandinavia chronologically. Flint dagger chronology is sometimes perceived as 
expressing not only temporal differences, but also spatial and social ones. 
Another tendency in archaeological research on flint daggers is to interpret the 
flint daggers as evidence of craft specialization.

Typological classification of flint daggers is primarily based on the shape o f 
the handle. This is due to the handle often being more stylistically varied than the 
blade, but also to the prevalence o f resharpened daggers. The resharpening o f a 
flint dagger causes the blade thickness and the length of the blade to decrease, 
whereas the handle remains basically unchanged. When resharpened daggers are 
discussed in research it is generally assumed that resharpening takes place solely 
for practical reasons. Resharpened flint daggers are generally not interpreted as 
prestige objects, instead they are thought o f as being less valuable than non 
resharpened daggers. The causes for resharpening and the use o f flint daggers in 
every day life in the Late Neolithic society are questions often simply left 
unconsidered.

Since the resharpening o f flint daggers has not been satisfactorily discussed in 
archaeological research hitherto, it has been o f importance for me to inquire into 
the role o f the flint daggers and the resharpening o f the daggers in Late Neolithic 
society. Initially, I established that a significant number of flint daggers recovered 
as stray finds are resharpened. By studying how resharpened and non
resharpened flint daggers vary according to type and context o f deposition I was 
able to conclude certain differences regarding the different types o f flint daggers. 
I also analysed which flint dagger types seemed to have been subjected to a 
greater degree of resharpening by measuring the blade length as compared to the 
handle and total length o f the dagger. I was able to conclude that:



* Flint daggers, both resharpened and non-resharpened, are deposited primarily 
as stray finds, secondly as grave finds and lastiy as votive finds. Resharpened 
flint daggers show a stronger correlation to stray finds than non-resharpened 
flint daggers.

* By comparison to non-resharpened daggers, resharpened daggers are not 
commonly found in graves, and rarely found as votive offerings.

* Resharpened daggers from a votive offering are primarily found deposited by 
themselves, or possibly together with a flint sickle and generally in association 
with water.

* Non-resharpened flint daggers from a votive offering seem to have been 
deposited together with other objects, preferably flint sickles, in water or on 
land, then in connection to large stones.

* Metal objects are not deposited together with flint daggers. In fact, metal 
objects are only found together with objects o f non-metallic origin in graves.

* Preferably, only non-resharpened flint daggers o f high quality are deposited in 
graves.

* The longer the gallery grave, the more likely it is to find a large amount of 
high-quality, non-resharpened flint daggers present. Resharpened flint 
daggers do not exhibit the same trend, their numbers varying littie with the 
length o f the gallery grave.

* Flint daggers in graves are deposited primarily in gallery graves. Flint daggers 
are less common in earth graves and rare in graves from cemeteries.

* Production areas or areas in the vicinity o f these, exhibit a greater number o f 
non-resharpened daggers.

* Type III daggers exhibit a generally high incidence o f resharpening, regardless 
o f find context. Hence, activities which require resharpening o f flint daggers 
can be assumed to have been most prevalent during the middle part of the 
Late Neolithic, more daggers are resharpened compared to earlier, and 
resharpening is done to a greater extent then either earlier or later.

The difference in deposition context between resharpened and non-resharpened
daggers lends added weight to the idea that the two types seem to relate to
different societal spheres of significance in society.



It is suggested that the flint daggers were used in varying forms o f ritual body 
modification practices, as tools for alteration of bodily appearance. These rituals 
can be termed passage rituals — rituals connected to the individual’s journey 
through her life-cycle, thus centred around the major changes in life, such as 
birth, puberty, marriage, child bearing and death.

W hen resharpened daggers are viewed as tools in ritual body modification 
practices, the act o f resharpening is explained. The primary reason for 
resharpening is then not to create a new tool when a blade has broken or 
become dull but forms a part o f the ritual practice. The resharpening o f the 
dagger blade is then to be understood as a ceremonial resharpening, a ritual 
remaking o f the dagger.

There is evidence that suggests that in Late Neolithic society the treatment o f 
the corpse in mortuary practices was subjected to several different stages o f 
disarticulation, ritual removing an d /o r resorting of existing osteological remains. 
There are several anthropological parallels o f multi-stage burial practices evident 
in other cultures. There is a multiplicity o f variations, but a recurring theme is 
that the first burial is temporary, after which one returns to cleanse the bones 
which then are reinterred at a new location. During multi-stage burial, the corpse 
is subjected to decomposition process for a limited time span. A subsequent 
decarnation is undertaken to expose as much of the skeletal remains as possible. 
The body is then returned to the socially defined order o f things, and finally 
interred in a permanent grave.

Mortuary houses is a phenomena that becomes prevalent during the course 
o f the Bronze Age, a practice for which evidence exists already during the Early 
Neolithic. The mortuary house tradition during the Late Neolithic is, however, 
somewhat less documented. Graves, mortuary houses and places for decamation 
have probably been focal points for rituals connected to the period between a 
person’s death and her final interrement during the Late Neolithic.

I have compiled structures that to some degree display one or several o f the 
differing phases o f the mortuary ritual. The analysis consists o f two parts, one 
where the mortuary houses o f the Late Neolithic are presented, and another in 
which places o f decarnation and remains connected to the mortuary ritual are 
presented.

It is possible to draw certain conclusions from the source material. The 
mortuary house of the Late Neolithic seems to have consisted o f posts, 
supporting a roof, with no walls. Along or adjacent to the post-holes, a furrow is 
often found, containing depositions with varying fills. In the mortuary house, or 
in it’s immediate vicinity, more pits, furrows and depositions can be found. 
Sometimes the skeletal remains from the mortuary house or its vicinity have 
been sorted, resulting in the absence o f certain bones and /or the abundance o f 
others. The mortuary house can also be roofless, consisting o f merely a wall or



screen like construction. Posts can also have been arranged in rows, thus 
forming an area o f seclusion.

Places o f decamation consist o f a structure or a location used as if  it were a 
m ortuary house. There is reason to believe that gallery graves have been used for 
some o f the practices otherwise performed in the mortuary house, for example 
decomposition, decarnation and ritual removing and /o r sorting o f existing 
skeletal remains.

It is also probable that places o f less permanent character than the mortuary 
house have been used in these rituals. These locations then act as places o f 
decarnation. Just as the mortuary house, the decarnation place can be used for 
burial.

The mortuary houses and the decarnation places are the localities in which 
the liminal phase takes place. The design comprised o f outer and inner walls, 
screens, roofs, ceilings, floors, thresholds, entrances/exits, posts and room 
dividers, works as elements o f exclusion and inclusion during the liminal phase. 
The mortuary house and the decamation place may bee regarded as a no m an’s 
land, secluded and governed by rules that seize to exist outside its outer 
boundary.

The flint dagger has probably been used in passage rituals other than the 
mortuary ritual. Passage rituals in many cultures imply a more or less permanent 
modification o f the human body, by cutting, separating, tattooing, piercing and 
branding. Knives o f different kinds have also been the tool o f choice for 
different initiation rites in many cultures. It is not unreasonable to presume that 
the passage rituals of the Late Neolithic also required a sharp tool, such as the 
flint dagger.

I contend there is a connection between flint daggers deposited as 
unassociated stray finds and different kinds o f passage rituals. It seems highly 
improbable that an overwhelming majority o f the flint daggers were lost or 
simply thrown away in the Late Neolithic. Instead, many o f the flint daggers 
recovered as stray finds may have been deposited after being used in different 
passage rituals, o f which many take place in the landscape. This might shed light 
on why many flint daggers deposited as stray finds are resharpened and why flint 
daggers predominantly occur as stray finds.

The flint dagger are a key part in ritual body modification practices during the 
Late Neolithic and functions as a material metaphor for the essence o f the Late 
Neolithic ritual passages — to pass from one state to another, to be separated, to 
leave behind what one was and to become something new. This mental 
transformation is materialised in the dagger, which cuts apart, peals away, limits 
and separates. Man can change and be changed through the use o f the dagger. 
The dagger links and separates at the same time.

The Late Neolithic can be perceived as a society in the midst o f change, 
where one both connects to an older ancestral ideology based on communal



rituals whilst at the same time embracing a more individualised ideology. The 
individual expression is given a more prominent role during the Late Neolithic. 
The gallery graves often displays the same pattern of separation and 
disarticulation of the body as the megalithic graves o f the Early and Middle 
Neolithic. Rituals associated with the megalithic graves can therefore be 
considered to show an unbroken continuation into the Late Neolithic.

If  the gallery grave should be considered a continuation o f an ancestral 
ideology, then the varied burial customs o f the Late Neolithic with its cemeteries 
o f individual earth graves, could be regarded as the marking o f a new  ideology. 
The individualised design of the interior of the grave contrasts with the earth 
graves anonymous exterior.

During the Late Neolithic the gallery graves, mortuary houses and votive 
offerings, were used to maintain a connection to the older ancestral ideology, 
where memories of the past were re-established and restored, as a counterweight 
to the turbulent changes in society. At the same time a new ideology was 
expressed through a ritual body modification practice wherein the ritual practice 
works both as societal regulator and as a way for individuals to  express 
themselves in relation to others. The rituals are now not only directed towards 
the dead, but also towards the living. The passage rituals probably have 
comprised o f different forms o f body modification.

The ritual body modification practices may have been a way for individuals to 
relate to the changes in society. The skin o f a human being is the m ost tangible 
mode o f contact between the individual and the surrounding world. In a time 
when the individual, and the individuaFs physical and mental interaction with 
other humans was emphasized in many ways, the body functioned as a surface, 
through which one could express social relations. The skin works as a metaphor 
for encounters between the individual and the surrounding world. As it was 
possible to change and manipulate the existence through the use o f imitations, it 
was possible to change who you were by manipulating the surface with which 
you delimit yourself from the world.

The passage rituals in which the flint daggers are used seem to have been as 
most dominant towards the end o f the second half o f the Late Neolithic. The 
decrease in both the number o f the resharpened and the non-resharpened flint 
daggers, as well the degree o f resharpening during the transition into the second 
half o f the Late Neolithic, coincides with a marked increase in the amount o f 
metal in Scandinavia. The flint daggers are not only used in the ritual body 
modification practices, but also plays a part in the relations o f reciprocity 
involving the exchange o f valuables. During the course o f the Late Neolithic this 
role is taken over by objects o f metal. The flint dagger is to be perceived as a 
imitation of the metal dagger and as such acts in the creation o f a mental 
understanding of a varied and complex transformational process. As the 
presence of metal increases during the second half of the Late Neolithic, the flint



dagger can be said to have played out its role as metal becomes a integral part o f 
the world-view. Ritual body modification practices persists through the 
incorporation o f other objects during the Bronze Age. The changes during the 
second half o f the Late Neolithic can be perceived as a reaction to the ideological 
transformation o f society having passed its initial phase and hence no longer 
requires an overt manifestation. This might imply that the ritual body 
modification practices, with their connection to both the older ancestral ideology 
and to the individualized one, gradually begins to loose its importance during the 
second half o f the Late Neolithic. One possible scenario is that the resharpened 
flint daggers only looses its importance in the ancestor based mortuary rituals, as 
some argue that the ritual body modification practices continue into the Bronze 
Age. The design of the flint daggers become increasingly flamboyant and 
spectacular during the second half o f the Late Neolithic. The flint daggers seem 
still to have been important, but quite possibly in a different manner than before.

The daggers decreased in amount during the course o f the transition into the 
Early Bronze Age, while the flint dagger shape remain in use. Why is the flint 
dagger shape reused in different ways — what rules seem to govern the use o f a 
flint dagger? The memory of the shape shifting flint dagger appear to be vivid 
during the Early Bronze Age. The different appearances o f the flint dagger shape 
during the Early Bronze Age is apprehended as a way to relate to the preceding 
period. By holding onto the shape o f the flint dagger, even in a transformed 
state, a symbolic connection to the ritual body modification practices from the 
Late Neolithic is preserved.
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Appendix I

Flintdolkar i Skåne
D en  diskussion kring de om huggna flintdolkarna som  förs i kapitel 4 är baserad  på 
resultat vilka redovisas i katalogform  här nedan.

Källmaterial, representativitet,
K ällm aterialet utgörs av det sam lade lösfyndsm aterialet av flintdolkar från  Skåne som  
finns tillgängligt i H istoriska m useets m agasin i Stockholm  (808 st.). A v  dessa har 210 
flintdolkar ej typbestäm ts då de varit fragm enterade (se K atalog; F lin tdo lkar -  blad- 
/ skaftdelar). N edan  redovisas övriga flintdolkar, sam m anlagt 598 stycken. D å  m an 
använder sig av lösfyndsm aterial brukar ofta materialets representativ itet ifrågasättas. Jag 
anser ändå att de m önster som  fram träder i m aterialet to rde reflektera en förhistorisk 
verklighet.

F lintdolksm aterialet återfinns i m agasinet tillsam mans m ed  andra lö sfunna förem ål 
från hela neolitikum  i Skåne, vilka rapporterats in  till SH M  i S tockholm  och  slutligen 
m agasinerats här. V id tiden för genom gången av källm aterialet var d e t neoli tiska 
lösfyndsm aterialet m agasinerat i V ästra Stallet, SHM . D e t uttalade syftet m ed  
genom gången av flintdolksm aterialet har varit att undersöka huruvida det är möjligt att 
m äta om huggnings frekvensen i källmaterialet. F ö r a tt genom föra m ätningen h a r jag först 
typbestäm t alla flintdolkar i m aterialet. U ndantag  har gjorts fö r vissa typer av dolkar; 
m iniatyrdolkar, dolkar ej möjliga att någorlunda säkert typbestäm m a, dolkar m ed  fler än 
två fyndorter angivna, förarbeten , kraftigt fragm enterade dolkar, dolkar fö r vilka enbart 
häradet angetts som  fyndort, liksom  de dolkar vars fyndort är helt okänd. D essa har ej 
m edtagits i katalogen. D o lkar vars spets är de t enda som  saknas, har dock typbestäm m ts 
och m edtagits i katalogen, fö rutsatt a tt skadan är begränsad till den y ttersta spetsen på 
dolken. D etta  är en täm ligen vanlig skada i materialet. D ock  har jag dokum entera t antalet 
fragm enterade dolkar, vilka låtit sig indelas i en blad- respektive en hand tagsgrupp . D etta  
anges även i katalogen.

D e typbestäm da dolkarna har sedan bedöm ts vara om huggna eller ej om huggna. E n  
dolk har getts beteckningen om huggen om  den  huggits om  av en person  som  inte till 
fullo behärskar den bifaciala tekniken. D etta  visar sig på flera sätt, b land annat bladdelen 
skiljer sig väsentligt åt avseende både form  och  p ropo rtion  i förhållande till skaftdelen. 
V idare får dolken en påtaglig form  och ytkvalitet genom  den sekundära ytretuscheringen 
den u tsatts för, vilken skiljer sig åt från det som  blir resultatet om  en flintsm ed m ed 
kunskap om  tekniken huggit om  dolken. Jag  har varit m ycket restriktiv avseende att 
bedöm a en dolk som  om huggen, vid m insta tvekan har dolken förts till g ruppen ej 
omhuggna.

Jag  har sedan för de dolkar vilka konstaterats vara om huggna, även försökt att m äta 
graden av om huggning (kolum nen blad-, skaft- och totallängd) för a tt få fram  ett 
om huggningsindex. O m huggm ngsindex (se kapitel 4) utgörs helt enkelt av dolkbladets 
procentuella andel av totallängden, ju lägre siffra, desto kortare  blad i relation till 
totallängden. Ju  kortare blad  en dolk uppvisar, desto  större om huggningsgrad föreligger,



d. v. s. en dolk m ed ett kort blad har troligtvis huggits om  fler gånger än en do lk  m ed  e tt 
längre blad. Möjliga felkällor vid en sådan jäm förelse skulle möjligtvis kunna utgöras av 
att olika flintdolkar till viss del har olika relation  m ellan bladlängd och skaftlängd. E tt  
k o rt blad skulle även kunna vara resultatet av en eller ett fåtal kraftiga om huggningar 
istället för e tt flertal om huggningar, kanske skillnaden m ellan en om huggning u tfö rd  av 
en person  som  är kunnig i bifacial teknik, och  en  som  in te  är det.

M ätningen av om huggningsgraden har gått till så a tt jag m ed hjälp av ett digitalt 
skjutm ått m ätt skaftets längd i förhållande till b ladets. E n  förutsättn ing fö r en sådan 
m ätning är att m an okulärt kan avgöra var skaftet slutar och  bladet börjar. D e tta  kan vara 
vanskligt avseende vissa typer, då endast dolktyp III  B -F, IV  A -F och V I C uppv isar en 
skarp gräns för övergången mellan b lad  och fäste. O m huggningsgraden för övriga dolkar 
har därför angivits m ed utgångspunkt från den  p u n k t på skaftet där om retusheringen  har 
påbörjats. Vissa om huggna dolktyper är svårare a tt typbestäm m a än andra, särskilt gäller 
detta  dolktyperna II A -В och V I A -В. D å b ladet ej längre fungerar som  typskiljande är 
handtagsdelen hos dessa båda typer ibland svåra a tt avgränsa från varandra. D olk typ  V I 
kan vidare vara svår att avgränsa m o t avbru tna och  om huggna dolkblad som  eventuellt 
avsetts att användas som  eldslagningsflinta. E n  stö rre  källa till felm arginal föreligger 
säkert därm ed inom  dessa g rupper avseende typbestäm m ningen. Ö verhuvudtaget u tgår 
typbestäm m ningen av flintdolkam a i hög  u tsträckning  från bladets u tform ning. F ö r de 
om huggna dolkarna föreligger därm ed överlag säkerligen en större felmarginal avseende 
typbestäm m ningen, än för de ej om huggna dolkarna.

Kommentar t
N edanstående kataloger är u tfo rm ade utifrån  den  in form ation  jag velat åskådliggöra i de t 
av mig utvalda källmaterialet. K atalogen över de lös funna flintdolkam a är indelad i olika 
kolum ner; num m er (föremålets löpnum m er i katalogen), socken, inventarienum m er, 
dolktyp, kom m entar, kvalitet, sam t om huggningsgrad (bladlängd, skaftlängd, totallängd). 
Sockennam net är det sockennam n som  angetts i SHM :s samlingar m ed  ett fåtal 
undantag. Ibland anges två socknar som  fyndort, detta har då angetts i katalogen, 
m arkerat genom  och/eller, beroende på vad som  angetts i m agasinförteckningen. 
A sterisk (*) efter sockennam net i katalogen m arkerar a tt sockennam net ej å terfunnits i 
A TA :s sockenlista. Förm odligen är detta  socknar som  försvunnit genom  att upp tas i 
grannsocknarna. Stavningen av sockennam nen skiljer sig ibland mellan ATA:s sockenlista 
och m agasinförteckningen, förm odligen beroende  på gam m alstavning, eller ren 
felstavning. I katalogen används då stavningen från sockenlistan, dock har den 
ursprungliga stavningen av sockennam net från  m agasinförteckningen noterats i 
kom m entarfältet. H ar fler än två socknar angetts som  fyndort i m agasinförteckningen, 
har förem ålet ej m edtagits i katalogen. Inven tarienum ret hänvisar till inventarienum m er 
angivet i SHM:s samlingar. D olktyperna som  angetts utgörs enbart av huvudtyperna (I- 
VI). U ndertyperna har därm ed ej angetts i katalogen. K om m entarfälte t anger 
ursprungliga kom m entarer i SHM:s sam lingar som  ansetts relevanta i förhållande till 
förem ålet (ofta rörande fyndkontexten). D essa är m arkerade, om givna av asterisker (*). 
K om m entarer om  förem ålet u tan  om givande asterisker, är m ina egna noteringar, och rö r 
ofta förem ålets utseende. E tt x  i kom m entarfälte t avser en om huggen dolk där spetsen 
gått av. D e  siffror som  anger om huggningsgraden är därm ed m indre tillförlitliga fö r de



dolkar vars spets är avbruten. I kvalitetskolum nen anges huruvida dolken är om huggen 
eller ej, där A  avser om huggen, och B avser icke om huggen.

D ärefte r följer en m indra katalog innehållande de fragm enterade dolkar jag stö tt på i 
magasinet. D essa har delats in  i blad- respektive skaftdelar. F ö r dessa har ej dolktyp 
angetts. F ö r läsningen av katalogen gäller sam m a förklaringar som  ovan.

Katalog; Lösfunna flintdolkar i Skåne

15 ; ' DolKty I Komm entarer j Kvalitet j Bladł I S k a ft I Totali |
1 Anderslöv 2549 III в

2 Andrarum 2791:20 III В ....

; ........... !
3 Annelöv 3765 III A 7,1

I
г... .....6 13,1

4 Barkakra 10054:18 III A 10,2
I

8,5 18,7

5 Barkåkra 10054:290 II ; В

6 Barkåkra 10054:304 III в

7 Barkakra 10054 277 III
p _ _

9 6 Η ’6,5
i

16,1

8 B arsebäck 3050 III X A 8,7 5,4 14,1

9 B arsebäck ļ 3050 : VI
1

A 5,8 5 10,8

Г.....10 • B arsebäck 3050 III в ........

: 11 ; B arsebäck 3050 1 B
i

12 ; B arsebäck ; 3050 I1 в

! 13I B arsebäck 3050 V A 7,5 : 5,4 12,9;

14 i B arsebäck 3050 II B

1.....15 B arsebäck 3050 III B

7,2l 16 B arsebäck ¡ 3050 III A 4,3:: 11,5

¡..... 17 B arsebäck 3050 III A 8,2 6 : 14,2;

ļ 18 ! B arsebäck 3050 III в ................. ; :

1....19 B arsebäck 3050......... ...... Iill...... В I ¡ j
! 20 B arsebäck 3050 V в

21 B arsebäck 3050 1 IV "  ! А 7 , 9 5 , 9 П Щ 1

22 B arsebäck 3050 V В
I

Г  23 B arsebäck 3050 Mil А 5,4 3,6

м-см B arsebäck 3 0 5 0 .............. II А..... .  5,2 i. . 5,8 11

: 25 B arsebäck 3050 III А . . 8,4 i 5,21 13,6:



26 B arsebäck 2918 VI ¡A 9,3 5,9 1 5 2

27 B arsebäck 3050 II в

28 B arsebäck 3050 I в
............................................I ....... . I .........

29 B arsebäck 3050 III X IA 4,7 8,6 13,3

30 Barsebäck 3050 I ¡B
i................. I ... i

31 B arsebäck 3050 VI (A 7,8 I 4,3 12,1

32 B arsebäck 14265:750 III A 8,9ÌI !
[ ~ 9 17,9

33 Barsebäck 2918 IV ¡в I \\
34 Barsebäck 2918 V

l B
35 B arsebäck 2918 V IB

i I ! I
36 Barsebäck 2918 V в

37 B arsebäck 2918 V
l B

38 B arsebäck 2918 V ! A 6,5 f 4,1 10,6

; 39 Barsebäck 2918 III в

40 Barsebäck 2918 ........ ‘Ί III I a 4,5 4,1 8,6
I

I 41 Barsebäck 2918 III I a 6,6
I !

I 5,6 ' 12,2

42 Barsebäck 2918 VI I a
р _

‘ 14,1

43 Barsebäck 3050 I I IB I

I 44 B arsebäck 3050 I Г  — ™— —  B . .

i ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L  !
i 45 Barsebäck 3050 I A 8,5 4,4: 12,9

j 46 Barsebäck 3050 II I A 9 7,6 : 16,6
!

I 47 Barsebäck 3050 Ml A 6,9 I 8,3 15,2!

I 48 Barsebäck 3050 Ml I B

49 Barsebäck 3050 II в

I 50 Barsebäck 3050 VI i в ¡

51 Barsebäck 3050 ¡II в

;. . . . 5 2 Billeberga 14024:78 VI в

53 Bodarp 2549 VI в

; 54 Bodarp 2548 IV в Г . . . . . . . . i

. . . 55 Bodarp 2549 VI I a 11 7 \ 18 !

I 56 Borgeby 2918 II I i в



57 Borgeby 14265:1059 VI B j
I

58 Borrby 2548 II A 8 4 r ~ 6 l 14 4

59 Borrby 8836:8 II
a

5,8 5 1 0 8

60 Bosjökloster 14265:1227 IV *Klinta* A 9,2 5,5 14,7 :

61 Bosjökloster 14265:141 III *Sätofta ägor* A” ... ™ 1 Г .. .....6,9 6,2 13,i l

62 Bosjökloster 3317:75 V *Sätofta ägor*
« _

!
9,1 3,3 12,4

63 Bosjökloster 14265:1446 III *Klinta* A .....8,4 I 4,5 12,9

64 Bosjökloster
................
8722:465 VI B

; 65 Bosjökloster 14265:1225 V B I i

; 66 Bosjökloster 14265:801 III *På den torrlagda 
stranden av Ringsjön*

A 6,9;I 9,1 ........16

67 Bosjökloster 14265:1448 V B

: 68 Bosjökloster 14265:1228 III *Klinta* 9 8,2 17,2

: 69 Bosjökloster 14265.1423 II B

i 70 Bosjökloster 14265-763 II *Boo* IA ......6,6 ...  5 11,6

ļ...71 Bosjökloster 14265:754 III *Pinan* A 6,9
Î

.....5,3 12,2

Γ 7 2 ; Bosjökloster 14265:1447 II *Klinta* A 6,6 3,6
_ _

~  73 Bosjökloster och 
Gudmundtorp

1 4 2 6 5 Ϊ7 3 5 Π Гм” *Finnhult* A 5,7 î 7 ·2 12,9

74 Bosjökloster och 
Gudmundtorp

14265:765 III *Finnhult* X Г “ 7,8 Г  '" i\
I . . . . .  . I

: 1 4 , 8

75 Bosjökloster och 
Gudmundtorp

14265:713 VI B i
I !

76 Bossie * 1374:5
.
¡V
I

i в
I

I
I i

I 77 Brågarp 2549 VI B
I

' ..........1! ....... ]

! 78 Brösarp 10926.38 IV
I

A 9,2
l

6.6 I 15,8

Г ... 79 i Bårslöv 2110 IV ! Bårlöv(s) i 
; magasinförteckning

B
I i

I 80 ; Bårslöv 12569 :i I Bårlöv(s) i 
I m agasinförteckning

B I !
i

; .........

ļ 81 Börringe 1374Ύ14 ¡I B ļ ;

82 Börringe 2548 III B I
83 Börringe 3036 196 IV B !

: 84 Börringe 3036:197 IV A 7 5 6,3 ....13,8

ļ 85 I Bösarp 2549 IIV B

ļ 86 [ Bösarp 3036 91
i..........................

II B
:

ļ.. 87 ; Ekeby 13622a:19 V B i
i



' 88 :Ekeby 13622a: 18
i

I

89 Eskiltorp * 2549 II

90 Eslöv 7577:284 II в  j

91 Eslöv 9822:496 III A 8,8 ! .....6,4 I'.....1 5  2  ļ

92 Eslöv 9822:493 III в

93 Fjälie 2918 III в Í

: 94 Fjälie 3765 III A 7,6 6,6 14,2 j

ļ 95 Fjälkestad 23707:1 III в

i i

96 Fjälkinge 1453:35 VI в ;................ I

97 Frillestad 13485:7 II в

ļ 98 Fru Alstad 2918 V в

99 Fru Alstad 2918 II В .. . h.... ..........;

ļ 100 Fru Alstad 2918 VI в i ļ

: ι ο ί Fuglie 2110 IV в

! 102;i Fuglie 2549 III А 5,2 7 3 12,5 I

! 103 Fuglie eller 
I Skivarp

2548
ļ

III в

Г 104 Fulltofta 11495:830 V
р _ _ _

I " 7,9 14,4

. 105 Färlöv 2109 1998 II в

f  106 i Färlöv 8966.177 [ I V А 8,5 4,6 13,1 .

I 107 Förslöv 10054:49 IV А 8,9 5,6 ; 14,5

108 G enarp eller 
I Ö stra

14265:1580 III А 11,9 8,6 ; 20,5

Г log ! Gislöv 8722:346 V А ....8,9 6,2 :..15,1

I 110 . Gislöv 3036-45 [III А 9,9 7,6 17·<
I 111 : Gislöv I16768 II в ļ I

Г..112 I G ladsax 2109:232 [III в

j 113 i Glemminge 2109:1786 IVI в
!....

i 114 i Glemminge 2109:821 [V в

: 115 : Glemminge 2109 1532 in в

ļ 116 : Glemminge 2109:1734 till в

; 117 I Glemminge 2109:1785 Vi в

; 118 i Glemminge 2109:1787 III в

I



119 Glemminge 2109:1788 II в I

120 Glemminge 2109.1543 III
_  ļ

~ 6,1 ! 6,2 12,3

121 Glimåkra 8966.16214 VI ' b ~ ~ “1

; 122 Glostorp 3036:61 VI в

! 123 Glostorp 7577:284 VI
I i

ļ 124 Glumslöv 1484 A 6,6 ! 8,1 : 1 4 ,7 1

ļ 125 Glumslöv 8853:264 VI в

: 126 Glumslöv 2918 V X A ......7,6 ..... 5,6 : 13,2
i i

: 127 Glumslöv 2109:826 VI в
ļ i

i 128 Grevie 10054:185 I в

: 129 Grevie 10054:69 VI A 5,9 5,5 I 11,4

; 130 Grevie 13622a: 16 I A 9,3 ; 4,5 13,8

I 131 Grevie 2549 III A ... 6,7 6,9 13,6

ļ 132 Grevie 2549 III в.....

133 Gudmundtorp 14265:1770 | II В

134 Gudm undtorp 14265:273 V в
ļ I I

135 I Gudm undtorp 14265.254 III A
.... 87

Г  8,8 17 5
I !

i 136 : Gudmundtorp 14265:382 I VI 1A 4,8 ; 5 ,з 10,1

M 3 7 Gum losa 4065 'V в .................¡г ....

: 138 I G ustav Adolf 23814:111308 III A 8,6 8 6 17,2

: 139 i Gylle 2549 II A 9,1 8 2 17,3

ļ 140 : G årdstånga 14265:257
P !

В

I 141 i Gärdslöv 1374:24 II A 9,1 I 6,5

1...142 Gärdslöv eller 
Kristianstad

7577:284 ļv В

I 143 Gärdslöv eller 
I Kristianstad

7577:282
\

III В

I 144 i G ässie 2548 II В

1 145 I G ässie 2548 (II В I

146 Görslöv 2109 (I В

147 ; Görslöv 2548 I В

ļ 148 I Görslöv 7577:289 I А i  8,1 6,3 14,4

! 149 ! Hammarlöv 2549 II А 7,6 ' 6,6 14,2



150; Hammarlöv 2548 VI i B

151 ì Hammarlöv 2548
I
V B 1

152 Hammarlöv 2549 VI в . . . . . . . . 1 j
; 153; Hammarlöv 2549 I в.. ” "“ 1 i I
; 154! H annas 2109:830 VI B '

i 155! H edeskoga 2791:136 III B 11
I 156; Helsingborg 14182:14 II Hälsingborg i 

m agasinförteckning
B

I 157 Helsingborg 2548 II *Raus mosse* 
Hälsingborg i

A 11,7 6,3 j 18

; 158! Helsingborg 8970:41 VI Hälsingborg i 
magasinförteckning

B

159 Helsingborg 8970:44 I Hälsingborg i 
magasinförteckning

A 6,9 ..... 5,8! 12,7

; 160 Helsingborg 8970:39 I Hälsingborg i 
m agasinförteckning

A 16,5 7,9 24,4

: 161 Helsingborg 13282.4 III Hälsingborg i 
magasinförteckning

B

[ 162 Helsingborg 14182:13 III Hälsingborg i 
; m agasinförteckning

B
_  ____ !

; 163 Helsingborg 17343.170 VI Hälsingborg i 
: m agasinförteckning

B

; 164 Helsingborg 13282:2 III Hälsingborg i 
m agasinforteckning x

A 6,9 ;.....5,4 : 12,3

' 165 Hem m esdynge 2109-287 II
I

A j... ...  8 "" 5,8 13,8

ļ 166 Hem m esdynge 2109:289 II A 8,2 1,6
I ;

9,8

167 H em m esdynge 2109:446 II A .. 7,8 6,7
! :

14 5

168 Hjärnarp 21437: Lll II ! A j 10,9 I 4,2 ; 15,1

169 Hjärrås* 8966:166 (.il B

170 ! Hofterup 3765 VI B

[ _ J
! 171 Hofterup 13378:34 VI B

ļ 172 Huaröd 3317-73
i. . . . . . .

V A..... 9,2 7,2 16,4

173 Huaröd 11949:2
I

VI A 4,5
i

6,2 j 10,7

i 174 Huaröd 123707: IJ VI A 6,9 6,1 13!
t i \ \

í 175 Hurva 14265:410 I ' A 6,3 5 5 Ì 11,8

176 Hurva 14265 256 !ll B

177 Hurva 14265 999
j..........................

¡V B ļ.............

! 178 ! Hyby 14265:779 II A 8.7 4,7

1............
I 13,4

i 179 Håslöv 2549 II !Ä..... 14,5 I 6,7 : 21,2

; 180 Håstad 2918 I B



181 H ástad 2549 I В ļ

182 H ástad 2549 VI В
ļ

t
\__!

; 183 Hällestad 14265:790 VI

i 184 Härslöv 13485:15 II А 12,1 9,4 21,5

ļ 185 H ässleholm 5445:123 III В
j

j 186 Hässleholm 5445:124 V В I

: 187 H ässleholm 5445:122 V I -  : IГ Г “

i 188 Högestad
.....

1374:B:5 III в

i 189 Högestad 17343:53 VI в

i 190 Höja 23707: IJ IV А 7 9,4 16,4

I 191 Hököpinge 2548 II В
I . . . . . . .

192 Hörby 25321:8:787 IV А 6,3 ! 4,9:I
1 1 , 2  ;

I 193 Hörja 2548 III В i

I 194 Hörup 2548 III А 7,9 8,2 .... 16,T I

I 195 : Hörup 2548 VI А.... . 7 , 4 7,8 ; 1 5 ,2 1

I 196 I Höör 9170:1072 VI В

197 ; Höör 3317:72 IV А 1 1 , 1 7 18,1

198 ; Ingelstorp 2109.9 IV X А 4,7 I 8,9 13,6

H Ï 9 9 Ingelstorp 2109:207 II В

; 200 ! Ingelstorp 2791:186 II
I

А ; 7 7,1 14,1

201 ! Ingelstorp eller 
I N osaby

2549 ■V " в “ '. I
: 202 Ivetofta 9884:247 II В I
; 203 Kiaby 25321:8:797 III

_ _ _  . . . . . . !
*Oppmannasjön* x А 8,7 7,9

!

16 6

ί 204 Knisslinge * 8966:183 VI
I

В
I

205 I Knisslinge * 8966:164 IV : *Bivaröds mölla, i den 
förbiflytande ån* Vackert

А 13,6 8,6 22,2

: 206 ; Knisslinge * 8966:175 IV А 6 4 * 6,5 12,9

: 207 i Knisslinge * 8966:168 III А 7,7 ¡  7,4 15,1

I  208 I Kristianstad 2109:1966 II В

I 209 ļ Kristianstad 3121:1 IV В ļ
i 210 : Kristianstad 19364 VI В

: 211 ; Kristianstad 12109:1077 VI А 8 5,3 13,3



212; Kverrestad 8722:393 II ļ X A 9.7 17,8

213 Kvistofta 13378:15 II в

214; Källstorp 3691 III в

: 215 Källstorp 2791:68 VI ļ в i

! 216 Källstorp 3691 II A 10,1 4,2 14,3

I 217 Källstorp 3691 II A 7,3 6 13,3

218 Källstorp 3691 V в

I 219 Källstorp 3691 II A 7,5 4,4 11,9

; 220 Källstorp 3691 VI в

ļ 221 Källstorp 2791:69 VI в

! 222 Källstorp 2791:70 I A 4,8 9,7 14,51

ļ 223 Källstorp 2791:67 II A 9,9 8,4 18,3

224 Källstorp 2109:799 I A 9,6 10 19,6

; 225 Källstorp 2109:451 II В

ļ 226 : Källstorp 2109:449 VI A 6  3 7,1 1 3 4
ļ

227 Källstorp 'l 3 7 4 k a 3 9 ~ | VI : В '

p _
i Källstorp 2 1 0 9 * 2 0  "1 IV в

229 Källstorp 2109:419 V в I

230 Källstorp 3691 III в
!... \

ļ..231 Källstorp 3691 VI А 6 5,8 11 8

; 232 I Källstorp [3691 III А ļ 10 ; 6,7 I 16,7

; 233 I Källstorp 3691 II А 5,7 ļ 4,6 ( 10,3
I

\ 234 ; Källstorp 1374:a40
I

VI I a 9,9 ļ 4,2 I 14,1 ;

: 235 : Kävlinge 11699:12 VI А 5,7 3,6 9,3

236 Köpinge 7577:290 V Гв.....

: 237 : Köpinge 7577:291
i.................

II А 10 5,5 [ 15,5

; 238 ; Köpinge 7577:290 II В ! "

239 ; Köpinge 9822:498 IV В

240 I Köpinge 2109:1542 II В
I

ļ 241 ; Köpinge 7577:286 II А 8,9 ί 5,6 14 5

I 242 i Lackalänga 2548

I......................
II А 7,4 5 1 2 4



243 Lackalanga 2548 I B !5

244 Lilla Bedinge * 14265:392 II 1 8,3 I 7,5

245 Lilla B edinge * 14265:393 III A 6,9 6,4

246 Lilla eller Stora 
Slågarp

1374Ύ27 III Fram sida och platt 
baksida

¡B

247 Lilla eller Stora 
S lågarp

1374Ύ26 I B

248 Lilla Slågarp 2549 VI B i

249 Lilla Slågarp 2549 III B

250 Lilla S lågarp 2549 VI B

251 Lomma 2918 IV B

252 Lomma 6815:269 II B
I

253 Lund 28146:1 III
...

; B
I

i

254 Lund 14265:1942 νι O m arbetad A 4,6 i..... m 8 2

255 Lund 14265:1943 VI Platt baksida A 7,2 Г “'з л ' ... 11 ;

256 Lund 2548 VI B

: 257 : Lund 10039:66 V B
f

258 : Lund 2548 in A 1 6,8 9 15,8

259 i Lund 2109:324 III A ~ 7 9 2
I i

16,2

260 Lund 1453:16 IV B

261 Lund 1453:443 V B \
262 ; Lund 2548 V B

263 i Lund 2109:326 II B I i

264 ; Lund 2109:325 II B

i 26b : Lund 1453:435 V A 7,1 : 5,8 1 2 9

; 266 ; Lyby 14265:983 | ni.......... ; B

! 267; Lyby 14265:1244 ;V X A 6,6 6,9; 1 3 ,5 1

; 268 Lyby 14265:812 :VI A 6 ,9 : ......5 .... 11,9

: 269: Lyby 11094:4 VI A 8,3 9,7 18

: 270: Lyby

:............. .....................!

14265:702 ;VI A 7,8 9,2 17;

271 i Lyngsjö
i l8966:182 VI B

272; Löddeköpinge 3765 VI B ; l
273; Löddeköpinge | 3765 V B



274 Löddeköpinge 9170:1071 II
— I 68

.....8 14,8
I i

275 Löderup 2548 VI в

276 Löderup 2 109772 III
_ _ _ ļ

!
5 6 6,2 11 8

277 Löderup 2548 V В

278 Löderup 2548 III в  i

279 Löderup 2548 V *H agestads m osse* À 10,1 8,5 18,6

280 Löderup 14265:1066 II A 8,1 5,7 13,8

ļ 281 Löderup 2548 III A 8,6 7,1 15,7

: 282 Löderup 2791:206 II A 5,6 8 1 3 6

I 283 Löderup 2548 VI В

; 284 Löderup 2548 VI A 7 5,1 12,1

285 Löderup 2548 IV В

286 Löderup 14265:1064 VI В
1 _ ... ..J

ļ 287 Löderup 14265:1065 III В

! 288 i Löderup 2791:124 ļ[ Г  Ί

: 289 Löderup 2548 VI A 7,1 5,9 ...  13

290 Löderup 2548 I В

291 Löderup 2548 VI A
84

6 1 14,5

292 Löderup 2548 III
p _ _

~ 9 \ 4,3 1 3 3

¡ 293 Malmö 1304:25:183
2

II A 11 7,9 1 8 9

i 294 Malmö 15342:177 I В

i 295 i Malmö 15342:178 v A... ....7,2 : 6,7 13,91

; 296 I Malmö 15342:179 I В

! 297 I Malmö 7591 104 VI 7,1
!

6,6 : 13,7

! 298 ; Malmö 1304:21:183
2

II В

; 299 : Malmö 3217:31 VI В i

: зоо I Malmö 1304.22:183
2

I v i В

I 301 I Malmö 2549 VI
I

в

: 302 ; Malmö 2109:841 ¡VI в I

;. зоз Malmö 2109-393 VI в
i j

i 304 ■ Malmö 2109:156 III
I. . . . . . . ...

В



305 M almö 2109:142 IV A 6,6
I j

7,5 :
i

14,1

306 M almö 2549 V B

307 Malmö 2109:395 II B h — " 1

308 Malmö 2548 III A 9,6 :...8,7 18,3

309 Malmö 2549 III A 7,5 5,3 12,8

; 310 M ellan-Grevie 2549 IV Platt baksida och söm  
fram

A 12,3 7 19,3

I 311 Mellan-Grevie 2549 VI A 7,9 ; 6,2 14·1

; 312 M ellan-Grevie 8102:B:6 VI A 7,6
ļ :

6,1 i: 1 3 ,7 1

313 M unkarp 3317:74
v

B
1..................:

ļ 314 Nevishög 11495:831 VI B

ļ 315 Norra eller 
S ödra  Sandby

2548 A 1 10 : 6,9 16,9:

ļ 316 Norra Nöbbelöv
..... ......... .
14280:55 V A . . I . . . . . . . . . . . 8 6,5 14,5

317 Norra Strö 8966:179 VI B ! Ί
I ! 
Í !

ļ 318 Norra Äsum 17343:138 III Ä ! " . . . . 7.3
ļ

. . . . . . . 14:

f  319 N osaby 17343:75 V
!

B
I

f  320 I Nymö 23707:1 Ili A ! 5 5 9

321 Nymö 23707:1 II B !

Г  322' Nymö 23707:1 III" J — — . . . . 4 7,3 11,3

Г 3 2 3 N äsum 11094:30 ļ v B ļ

; 324 Ottarp 2548 VI B

ļ 325 ; Ravlunda 2548 V Vackert exem plar B П . . . . . . . . . . . .

I 326 Ravlunda 2549 I ' " X A 7 I 6,7 i 13,7

! 327 j Rinkaby 2314:VI!:305 !" B i

; 328 Rya 6815:97 Il |A 9,3
I Í 8

:
i 1 7 ,3 1

329 Räng 1304:34:182 III 
8

B

I 330 Räng eller 
j Stävie

13675:19 VI B !

ļ 331 ! Sankt Ibb 2548 V B

сосо ; Sankt Olof 10039:91
i

II A I 9,6 6,1 15,7 i

I 333 ! Saxtorp 137373:9
I

VI B I : !
334 ; Saxtorp 7577:284

i
VI B j . . . . . . . . . . . . :

i i
: 335 i Sim rishamn 1705 III

I.......
B ! I

! I



336

337

Sjörup 9822:110:49
0

III В

h— — I
Skarhult 8966:180 II В :................. 1

i

338 Skarhult 14265:871 III A- 10,1 Г ~  7 17,1

339 Skegrie 11495:832 VI A 9,2 7,1 : 16,3

340 Skegrie 2548 II В

; 341 Skegrie 2549 VI A 7,3 5,8 : 13,1 :

: 342 Skegrie 2549 III A 9,1 Г 6,8 ; 15,91

343 Skegrie 2549 III В
ļ i

: 344 Skepparslöv 8966:160 V : Skepparlöv i m agasin В I j 

I 1 3 ,1 1: 345 Skepparslöv 25321:6:758 VI i Skepparlöv i m agasin A ..... .....7,9 ......5,2

; 346 Skivarp 2549 VI В i

: 347 Skivarp 3765 III в........ .....““1

: 348 Skivarp 2791:99 I A 12,3 Г ...5,8 I 18,1

349 Skurup 2109:48 VI В

350 : Skurup 2109:257 IIIļ В

'"'"'35?; Skurup 2109:47 Il ........ А- 9,5 13,1

352 : Skurup 2109:46 IV I V ackert exem plar (IV F) Га ~ qJ iГ ""'Щ 14,6

353 Skårby 1985:23:185
2

III I в

354 Skårby 1985:23:185
9

III в

355 i Siimminge 2548 II А 7,9 5,8 13,7!

356 I Siimminge 2548 VI
I

А 8,7 6,2 14,9 I

ļ 357 I Sm edstorp 2109.1214 III А 7,6 7,8 15,4;

I 358 ļ Sm edstorp j 9822:485 V, А 5,9 6 I 11,9

; 359 I Sm edstorp 9822:455 VI В

: 360 I Sm edstorp 9822:492 IV В

; 361 j Sm edstorp 9822:489 III
Í

В

; 362 : Sm edstorp 9822:517 Ml А 8,2; 4,6: 13,8

î 363 Sm edstorp 9822:518 II
I

А 8,9 Г 4,4 13,3

ļ 364 Sm edstorp 9822:484 VI А 6,3 7,6 13,9

I 365 i Sm edstorp 9822:483 III А 8,8 6 5 Í.....15,3

: 366 i Sm edstorp 9822:477



367 Solberga 3765 V A 8,3 Г 1 1 7 1

368 Solberga 8466:11:21 VI B

369 Solberga 8466:11:22 VI в................]

370 Solberga eller 
Örsjö

3765 III в ..... .........1

371 Solberga och 
Örsjö

3765 VI B
I

i 372 S tehag 14265:806 V Vackert ex. *Vid 
fördjupningen av Rönne

A 7,1 7,4 1 4 ,5 1

373 Stehag 14265:804 VI B I Ì
I

: 374 Stiby 8966:167 III B

; 375 Stora Harrie 2918 VI B

: 376 Stora H errestad 2548 V B

I 377 Stora Köpinge 2791:299 III B

i 378 Stora Köpinge 2791 319:32 
0

II B
I  i

I 379 Stora Råby 2918 III A 9,6 5,8 15,4 I

I 380 Stora Råby 2918 I A 13 8 : 5,8 19,6

1...381 : Stora Slågarp 2549 VI B

382 Stora S lågarp ! 2549
i  ii.........................

V I .... B

383 i Stora S lågarp 12549 VI A 9,3 5 14,3

384 i Stora Slågarp 2549 ...........1 VI i B I

Г 3 8 5 : Stora S lågarp 2549
;

VI B ii
I

Г  386 : Stora S lågarp 2549 V B
ļ

387 i Stångby ¡14265:1273 II

388 I Stångby Fl 4265:1271 III Mycket kraftigt 
I om huggen

A 5,8 8 7 i 14,5

389 Stång by 14265:1272
i

VI "■ 1B

ļ 390 Stång by ^28174
:

II B
\ Ī

: 391 I S tång by i 2548
¡ .

III B

i 392 i Stāvie ¡2109:1646 VI B I I !

ļ . . 393 : Stāvie 2549
I......................... .

VI
I

B
I.......  j

: 394 S tā v ie .... j 2548 ¡V . . . . A 9,6 : 3,9 13,5

395 i Stāvie ¡2548 VI B

I 396 i Stāvie ¡2109:1643 II i *Höjs mölla* I A 1 0 6 ļ 5,5 I 1 6 .1 1

i 397 i Stāvie 2109:1642 II. . . . B



398 Stāvie 2109:1650 IV I *Höjs molla* A I 6,7 6 j —щ
399 Stāvie 2109:1645 ; III Τ ' "  ļ ļ

оо

S tāvie 2109:1640 V в 1

401 Stāvie 2109:1638 III в

402 Stāvie 2109:1637 III в i1
i 403 Stāvie 2109:1635 VI в

j
: 404 Stövelstorp * 17343:165 VI А 7/Л . . . 5,3 Ï3 i

; 405 Stövelstorp * 17343:166 II X А 10,3 4,5 14,8!

406 Svedala 2918 v i В

: 407 Svedala 2549 I В

i 408 2549 III

ļ 409 Svedala 2549 III В

410 Svedala 2549 IV Omgjord, funktionen 
ändrad

А . “ — | 6 7,1 13,1

; 411 Svedala 2918 VI В

I'. 412 i Svedala 2791:89 VI .. В

413 Svenstorp 3765 VI Platt baksida А 7,4 4,5 11,9

414 Svenstorp 3765 В

415 Svenstorp 2109:255 II А 9,3 Г ' б Т 1 5 ,4 1
i 416 ; Svenstorp 2791:4 VI X А 7,1 ; 5,6 12,7

I 417 ;s ä b y 10775 V А 8,9 I 8 " 16,9 ļ
418 i Särslöv 7577:289 ¡VI ÌA..... 9 2 ¡".... 6,4

4,5

ļ 15,6 

1 5 4ļ 419 Särslöv 7577:286 II
I

*Särslövs torvm osse* А 9,9

i 420 Södervidinge 2918 I А 9,4 7,4 16 8
I i

421 Södervidinge 2548 VI А 8,1 7,6 ! 15,7

: 422 i Södervidinge 7577:286 V А 9,7 6,8 16,5
ļ I

î..423 Södervidinge 2548 IVI В
I

f 424 ! Södra Mellby 9822:516 I А 10,3 I 2,9 ! 13,2

425 I Södra Mellby 9822:481a III В ļ
ļ 426 ! Södra Rörum 14265:1028 VI В

¡
[..427 I Södra Sandby 12309.4 " В

428 i Södra Sandby 12309:3 III А 7,9 6,8 i 14 ,7 ;



429 Södra Áby 2918
I
Ill B i

_ _
430 Södra Åkarp ļ

i
2549 III A  ļ ' 7,2 ~ Ķ $

431 Sövde 1453:141 VI B

432
........

Sövestad 13341:60 III A 9,8 7,5 17,3

I 433 Sövestad 13341:62 V A  . . . . " '" '1 8 4,9 12,9

! 434 Sövestad 13341:61 I A 10,4 6,7 17,1

: 435 S övestad
.........................
13341:75 III Д — ’•"• '•""1  

...................... ?
9,2 ..... 7,7 16,9 j

: 436 Sövestad 13341:59 V A 9,9 7,1 ¡ 1 7 1

; 437 Sövestad 13341:58 II B

i 438 Sövestad 13341:63 VI в

ļ 439 Sövestad 13341:57 II B

440 Torrlösa 14265:592 VI в. ...... 1

ļ 441 Torrlösa 14265:565 II A 9,4 3,6 13

: 442 Torrlösa 14265:615 V A 9 : 6,6
I

' 15,6

f..443 Tosterup 2109:1819 III........ *Funnen i en  torvm osse* | A . . . 9,2 6,7 15,9

444 Tosterup 2109:1819 Ill *Funnen i en torvm osse* A 6,4 C T , 2
_ _

I 445 T ranås 1374:48 III X A l 4 · 5 3,8 8 3

: 446 T ranås 1374:47 III I х A 5,7 6,1 11,8

447 Trelleborg 7577:291
. . . . . .

Trälleborg i 
j magasinförteckning

B ¡

: 448 Trelleborg 2548 1 Trälleborg i 
j magasinförteckning

B ļ . . . . . . . . . . . .
I...........

ļ

I . . 449 Trelleborg 2548 III : Trälleborg i 
; magasinförteckning

: B ì . . . . . . . . . .:

! 450 Trelleborg 2549 II : Trälleborg i 
! magasinförteckning

:B î . . . . . . . . . .

451 Trelleborg 2549 III *Vid Albäck* Trälleborg i 
1 magasinförteckning

A 7,4 7,5
i. . . . . . . . . . .

14,9

; 452 ; Trelleborg 2549 V 1 Trälleborg i 
I magasinförteckning

B

ļ 453 Trolle-Ljungby 23707:1:112 V B

; 454 Tullstorp 2791:167 VI B ¡

455 Tygelsjö 2548 III j Mycket stort exem plar B i
I

; 456 Vallby 17343:116 II
1

A 6,8
I

5,6 12,4

; 457 Vallby 17343:115 VI
1

B

458 Vallby 17343:114 III B ļ
I ,

459 Valleberga 2791:239

i...... .............
VI B : I



460 Valleberga 8960 IV A 8,2 г....щ ...14,7

461
.................

Valleberga 3414:107 HI j
_ „ _ , ļ

8,8 Г  8,5 17,3

462 Valleberga 2109:1822 Ί 4,7 14,2

463 Valleberga 2548 I В

464 Valleberga 2791:276 V А 7,2 Г"..7,5 Г 14,71

465 Valleberga 2109:658 III В

Г 5 7466 Valleberga 2109:89 II А ......... 9,8 15,51

467 Valleberga 2109:398 VI В

I 468 Valleberga 2109:88 I В

: 469 Valleberga 2109:399 VI В

¡ 470 Valleberga 2109:108 11 X А 9,6 5,3 14 9

: 471 Valleberga 2109:109 III А 7,5 5,9 13,4

i 472 V alleberga 2109:115 VI \ в ~ I I

i 473 Valleberga 2109:397 νι А ...
I j

i 474 Valleberga 2109:2000 ¡III Ia 5,3 6 9 1 2 2

475 Vallkärra 8966:162 ¡V в

476 Vallkärra 1985:13:184
7

ļ II i *1 en m o sse  vid Vallkärra 
by*

А ' 'Ί ļ 13 Г 6 -3 19,3

Г 477 : Vallkärra 8722:335 III X А 6,7 ' 7,3 1 4 1

: 478 Veberód 2549 IV.. В ļ .... . '1

479 : Veberöd 2918 VI в.......

I 480 i Vedby 13198 1 IV В

¡...481' Vellinge 2549 1 В

1...482" ; Vellinge 2549 II в

; 483 Vellinge 2549 III А 5,1 6,3 :¡.....11 л :

¡ 484 ¡Vellinge 2549 II А 12,4 - 6,3 ļ.....18,7

485 ¡Villie 2548 V В

: 486 Villie 1374:a16 II : А 12,4 4,9 : 17,3

i 487 1 Villie 2548 M u

1 i

X А 7,5 8 15,5

488 í Visseltofta 9822:453 VI в

¡ 4 8 9 ; Visseltofta 17343:124 IV А 8,5 6,9 15,4

; 490 : Vitaby 9822:529 VI в



491 Vitaby 9822:464 V в I

492 Vitaby 2791.204 III A 6 9 6,9 ....13,8

493 Vitaby 22985 IV ß— ļ

494 Vittskövle 10775 VI A 7,4 ~ qJ 1 3 ,5 1

495 V ånga 8966:211 I в
i

496 Vä 8049:1 VI в 1

! 497 V ästra Alstad 2549 III А 8 8,1 16,1

: 498 V ästra Alstad 2549 I в ļ i

499 V ästra eller 
Ö stra Hoby

................
2549 I в

I 500 V ästra eller 
Ö stra Hoby

17343:44 II А 9 4,4 13,4

: 501 V ästra eller 
Ö stra Ka ra by

7577:282 V

502 V ästra eller 
Ö stra Karaby

7577:286 VI А 9,4 5,5 I 14,9

: 503 V ästra eller 
Ö stra Karaby

7577:284 V в

! 504 V ästra eller 
Ö stra Tommarp

2548 I а "'"""'" 11"'"'..  10,4 ~ 7 А 17,8

: 505 i V ästra eller 
Ö stra Tom marp

2549 “ “ j ïï..... в

[ 5 0 6 V ästra eller 
Östra

¡2791:105 Ill А 5,5 9,3 14 8

Γ '507 i V ästra eller 
i Östra

2791:103 II в

; 508 Västra eller 
Ö stra

2791· 104 III А 7,8 , 7,4 H l5 ¡ 2 ]

509 Västra eller 
Ö stra

2548 IV В ļ I '

( 510 : V ästra eller 
: Östra

2548 VI А [... 6,9 I'....4 '6 11,5

I 511 I V ästra eller 
Östra

2548 VI В

I 512 I V ästra eller 
; Östra

2548 VI В I
Ì ί

! 513 V ästra eller 
; Östra

2548 V в

ļ 514 ; V ästra eller 
Östra

3036:10 HI А 7,1 ļ 6,3 1 3 4

515 ; V ästra Hoby 14265:1062 i I
I

В
I

ļ 516 ; Västra Hoby (1453:418 II А 8,6 4,2 ļ 12,8

; 517 ; V ästra Hoby 1453:416 VI В
i .. \

ļ 518 i V ästra Ingelstad 2549 VI В [...........

i 519 Västra Ingelstad 2918 VI А 10,9 ; 4,6 ! 15,5

; 520 i Västra Ingelstad 28191:4 III А 6,2 5,5 1 1 ,7 1

: 521 ; Västra Karaby 10039:92 VI А 6,6 5,3 I 11,9



522 V ästra Karaby 2548 VI 'β— '— η
i
— ļ

523 V ästra Karaby 2548 III 7 Г ~  ļ 8,1
_ _

" " 1 < б

524 V ästra Karaby 2548 III A I 8 9 6,2 15,1

525 V ästra Karaby 10039:67 VI В
I

CDCMЮ

V ästra Karaby 10039:79 I в
ļ

527 V ästra Karaby 10039:68 V А 9,5 6,5 16
I . . . . . . I

528 Västra Karaby 10039:83 VI В
. j

I . . . . .  I
529 Västra Karaby 10039:86 VI В

530 V ästra Karaby 10039:69 III А 4,2 4,6 ļ 8 ,8 1

531 Västra Karaby 10039:84 VI В

532 V ästra Karaby 10039:80 I В
...... . , , .....II _

i..............

: 533 Västra Karup 10054:267 VI В
μ,„._... .

534 Västra Karup 10054:213 I
ļ

: 535 Västra Karup 7331:898 I в
I_ _ _ _ _ \

536 V ästra Karup 10054:75 ] III в .. ...... ................1

537 V ästra Karup 10054:257 V в

538 Västra Karup
— — — —

II А 8,6 5 4 14l

i 539 i V ästra Karup 10054:170 II А 7,9 I 4,2 12 1

оЮ
: V ästra Karup 10054:198 I

I
А 9 5 3 14,3

; 541 V ästra Karup 10054:222 V В

542 Västra Lyngby * 25321:6:814 II А 7,6 4,1 11,7

i 543 Västra Strö 14024:122 I А 9,6 4,5 ί 14,1

; 544 : Västra 
I Sönnarslöv

13198:17 V V ästra Sönneslöv  i 
m agasinförteckning

; В

i 545 I Västra Tom marp 2548 |i В
I .

I 546 i Ystad 3391 ¡III I a 7,4 4,6 12

ļ 547 Ystad 3391 V в I'. . . . . . . ;

j 548 Ystad 1229 I III в I I

ļ 549 : Ystad 1229 II I х IА 8,8 4,9 13,7

j 550 Ystad 1229 III В

i 551 Ystad 1374:62 III А 7 2,3 9,3 ļ

552 Ystad 2109.-97K II В



553 iYstad 2109:1154 II A— 1 8 9 6 9

_ _

_ _ ļ

554 iYstad 3391
i
II A 5,9

_ _
11,6

_ _
555 Ystad 3391 II A 8,3

556; Y stad 3391
j
V B

557: Y stad 3391 V A 8 5,2 13,2

558 Ystad 3391 V B

; 559 Ystad
.........................................

3437 V A 7,8 5,9 13,7

560 Ystad 3437 I B

; s e i Ystad 4903:b IV Vackert exem plar B

: 562 Ahus 17343:134 VI A 8,4 I 5 13,4

j 563 Ahus 23814.VIII30
3

VI B

L. . . . . . J I . . . . . .
564 Öja 13732:1 VI B

i .........................

:

L . . . . . . . . [

: 565 Oja 1374:a29 II B I

i 566 Örja
..................

13732:1 VI B i
I!.......

f 567 Örja 13732:1 ......!fili..... B i

568 Ôrtofta 14265:1457 j II A 8,8 I 7,2 16

_ _
Östersiöv 8966:190 и в ..... i I

570 Ö sterslöv 4115 .. VI B

i 571 Ö sterslöv 4115 p r ~ \
\

í 572 Österslöv 4115 I A 10,9 7,7 18,6

“ 573 Ö sterslöv 4115 I B

f 574 I Österslöv 14976 " B
! i

575 I Ö sterslöv 25321:6:817 III A 8,4 6,3 1 4 ,7 1

; 576 Ö stra Grevie 2549 VI I B ļ
!

\
I

; 577 Ö stra Grevie 2549 VI B j.................
I

! 578 Ö stra Grevie 2549 VI
t ..

Ä........... 8,5 7,2 15,7

I 579 ; Ö stra Göinge * 11094:27 II B
!

; 580 Ö stra  H errestad 2109:1562 III

L . . . . .
B I

t
I 581 I Ö stra  Herrestad 8722:400

)
II A I 7,7

[.....3,1 10,8

582 : O stra  Herrestad : 11112:24
!

V A 10,1 1 5,1 15,6

! 583 ¡ Ö stra Ingelstad 14265.231j j l A 8.2 Í  9,5?i
17,7



584 Östra Strö 14265:113 VI 7,1 ; 6,6 13,7 :
! I

585 Östra Strö 14265-280 III A 7,6 Г  5,3 Г  12,9:

586 Östra Torp 2109:447 III в

587 Östra Torp 2549 VI в
I ļ

588 Östra Torp 2109:450 VI в ~ i i

589 Östra
Vem m enhög

2548 V в

; 590 ! Östra
Vem menhög

3765 VI в r - — J..... ....i

; 591 Östra
V em menhög

2548 V в
! ļ I

! 592 Östra
Vem menhög

2548 MII А 9,8 8,4;
! 1 1

18,2

i 593 Östra
Vem menhög

3765 VI
I :

В

; 594 Östra
Vemmerlöv

8722:337 III А 4,5 6,3 : 10,8 ¡

595 I Östra 
! Vemmerlöv

8722:319 IV В ! ļ

! 596 ! Östraby 10054:84 VI А 9,7 ļ 4,8 14,5

: 597 i Öved 14265:1619 III А 5,2 5,6 10,8

: 598 i Övraby 2109:249K V В



Katalog; Flintdolkar- blad-/skaftdelar

H t  1 S o c k e n k W łS d p ļ i ļ f c  (\ y

1 j i Allerum 21437:XL:III skaftd el

2 \ Allerum 2 1 437;XL;III skaftd el

. . . . . . . 31 A n d erslöv 2 1 437;XLIII;b bladdel

4 A n d erslö v 13 7 4 :B :1 4 blad del

5  A n d er slö v  e ller  B ösarp 2 5 4 8 b laddel

f........ 6 | Andrarum 1 0 0 5 4 :2 3 3  | b lad del

7 Andrarum 23707:1 skaftd el

I
8 Arrie 2 5 4 8  ļ skaftd el

9 A sk 2 5 3 2 1 :6 :7 8 5 skaftd el

10 Barkåkra : 1 0 0 5 4 :2 0 9 bladdel

Γ “Ί Ί 1 Barkåkra 1 0 0 5 4 :1 0 7 skaftd el

12 B a rseb ä c k 3 0 5 0 b laddel

13 B a rseb ä ck 3 0 5 0 i skaftd el

p _
B a rseb ä ck 3 0 5 0 I skaftd el

15 B a rseb ä ck 3 0 5 0 bladdel f

1.. 16 B a rseb ä ck 2 9 1 8 skaftd el I .....*....

.......17 B a rseb ä c k 3 0 5 0 b laddel I

18 B a rseb ä c k 3 0 5 0 b laddel ļ . . . . . .
1

19 B a rseb ä ck 3 0 5 0 bladdel

: 20 B a rseb ä ck 3 0 5 0 bladdel

~ 1 : B a rse b ä ck 3 0 5 0 : b laddel



2 2 B a rseb ä ck 3 0 5 0 b lad del

23 B a rseb ä ck 3 0 5 0
j
sk aftd el

2 4 B a rseb ä ck 3 0 5 0 b lad d el

2 5 B a rseb ä ck 3 0 5 0 sk aftd el

I 2 6 B a rseb ä ck 3 0 5 0 b lad del

2 7 B a rseb ä ck 3 0 5 0 b lad d el

2 8 B a rseb ä ck 3 0 5 0 sk aftd el

29 B a rseb ä ck 3 0 5 0 blad del

3 0 B a rseb ä ck 3 0 5 0 b lad del

31 B a rseb ä ck 3 0 5 0 b lad d el
i
!

32 B a rseb ä ck 3 0 5 0 sk aftd el I

3 3 B illeberga 9 1 7 0 -1 0 6 9 sk aftd el

3 4 j B järesjö 1 0 6 5 7 :a sk aftd el

35 Borrby 2 5 4 8 b lad del

36 Borrby 2 5 4 8

ļ...........................
b lad d el

3 7 B osjök loster 1 4 2 6 5 :1 4 4 5 b lad d el

38 B osjök loster 1 1 4 2 6 5 :1 2 2 3 sk aftd el

3 9 ; B osjök loster ' 1 4 2 6 5 :1 2 2 6 ; sk a ftd el

4 0 B osjök loster 1 4 2 6 5 :7 9 3 b lad d el

41 ; B osjök loster 1 4 2 6 5 :1 1 2 7 sk aftd el
I ļ

4 2 I B ösarp 2 5 4 8 b lad d el

4 3 Fjälkestad 124048 sk aftd el

4 4 Fjälkinge 237 0 7 :1 0 1 sk aftd el



4 5 F len m ge 21437:XLVIII sk aftd el

4 6 F len in ge 1 0 0 5 4 :7 7 sk aftd el

4 7 G lu m slöv 2 5 4 8 skaftd el

; 4 8 G udm undtorp 1 4 2 6 5 :2 4 8 blad del

I 4 9 G udm undtorp 1 4 2 6 5 :8 skaftd el
I

i 5 0 H am m arlunda 1 4 0 2 4 :1 0 4 skaftd el

51 Hjärrås * 8 9 6 6 :1 8 7 skaftd el
г......... .............................. ...... ....."i
I i 
I i

52 Hjärrås * 8 9 6 6 :1 9 3 skaftd el

5 3 Hjärrås * 8 9 6 6 :2 2 1 bladdel
I i

54 H olm by 8 9 6 6 :1 7 4 skaftd el Í i\ i
I

5 5 Hov 2 3 7 0 7 Ί Η bladdel I
I

.. 5 6 I H åstad 2 9 1 8 skaftd el I
i
1.......... ..........................................

57 H ällestad 13 7 4 :a 5 4 skaftd el i ......................

.....58

5 9

H ällestad 1 3 7 4 :a 5 5 skaftd el ! ......... ......... .......

H ällestad 1 3 7 4 :a 5 6 skaftd el j

6 0 H ällestad 1 3 7 4 :a 6 2 b laddel

61 H ällestad 1 3 7 4 :a 5 7 skaftd el

6 2 H ällestad 1 3 7 4 :a 5 9 bladdel

coCD H ällestad 1 3 7 4 :a 6 0 b laddel

I 6 4 ¡ H ällestad

ļ
1 3 7 4 :a 5 8 b laddel

! 6 5 H ärslöv

I

1 4 0 2 4 :4 9
!

b laddel

6 6 j H ärslöv 1 4 0 2 4 :4 8 bladdel 1ļ

6 7 . H ärslöv 1 4 0 2 4 :4 7 bladdel



6 8 H ö g a n ä s 2 1 0 9 :8 2 7 sk aftd el

6 9 H ök öp in ge 2 5 4 8 sk aftd el

7 0 H ök öp in ge 2 5 4 8 b lad d el

71 Ingelstorp 2 1 09:61 b lad del

72 Ingelstorp 2 1 0 9 :2 9 b lad d el

ļ 7 3 Kiaby 1 4 5 2 :2 0 3 sk aftd el

7 4 K n iss lin ge  * 8 9 6 6 :2 8 9 sk aftd el

; 7 5 K n iss lin ge  * 896 6 :2 0 1 sk aftd el

7 6 K n iss lin ge  * 8 9 6 6 :1 7 1 sk aftd el

t 77 K ristianstad 2 1 0 9 :1 9 6 8 sk aftd el I I

I 7 8 K vistofta 2 4 4 8 b lad d el I iI j

! 7 9 K vistofta 1 3 0 4 :2 9 :1 8 4 2 : sk a ftd el

Г ...8 0 K vistofta 1 3 3 7 8 :2 3 sk aftd el i I

I 81 : K yrkoköpinge 2 5 4 9 ¡b laddel
I I 

.......... .......... .................i
ļ 82 Källstorp 1 3 7 4 :8 6 b lad del

83 Källstorp 3691 b lad del

8 4 Källstorp ¡3691 ¡b laddel I O m arbetad

I................................................. I
1...... 8 5 Källstorp ¡2 1 0 9 :4 5 2 i sk a ftd el ļ O m arbetad

8 6 K ällstorp 1 3 7 4 :8 7 b lad del

87 ¡Källstorp 1 3 7 4 :8 3 b lad d el
I

ļ....  8 8 ! Källstorp 1374:81 ¡ b lad d el

8 9 ! K ällstorp 13 7 4 :8 2 I b lad d el

! !

CD О I K ällstorp 1 3 7 4 :8 4 b lad del



91 Källstorp 1 3 7 4 :8 5 b lad d el

9 2 L andskrona 1 4 0 2 4 :9 2 b lad del

ļ 9 3 L andskrona 1 4 0 2 4 :9 4 sk aftd el
ļ

! 9 4 L andskrona 1 4 0 2 4 :9 5 blad del
i

9 5 L om m a 6 8 1 5 :2 7 1 i b lad del

: 96 Lund 2 5 4 8 blad del

97 Lund 2 8 1 4 6 :2 : skaftd el

9 8 Lund 1 9 8 5 :4 8 :1 8 4 7 blad del

9 9 Lyby 1 4 2 6 5 :7 1 6 ! b lad del

1 0 0 Lyngsjö 7 0 3 7 :9 2  * bladdel

101 i L yngsjö 8 9 6 6 :1 9 2 skaftd el

102 L öd d ek öp in ge 1 0 0 3 9  100 bladdel

; 103 L öd d ek öp in ge 3 7 6 5 blad del

I 104 Löderup 2 5 4 8 [b laddel ¡ I

; 10 5 ļ Löderup 2 5 4 8 I blad del

! 106 ; Löderup 2 5 4 8 blad del

! 10 7 Löderup 2 5 4 8 : skaftd el
..........

I 1 0 8 ; Löderup 1 7343:71 ļ  skaftd el

I
i 10 9 Löderup 2 5 4 8 blad del

[  1 1 0 : Löderup
I

12548 b laddel

! 111 : Löderup 2 5 4 8 skaftd el
I ;
I l

I 1 12 L övestad 1 5 0 6 2 :2 ! skaftd el I j

I и з M alm ö 1 5 3 4 2 :1 8 0 : skaftd el



1 1 4 M alm ö 2 5 4 9 b lad del

1 1 5 M alm ö 1 3 0 4 :4 2 :1 8 3 2 sk aftd el

1 1 6 M alm ö 1 3 0 4 :2 4 sk aftd el

! 1 1 7 M alm ö 1 5 3 4 2 :1 8 2 sk aftd el

ļ 1 1 8 N ym ö 23707:1 ļ sk a ftd el

: 1 1 9 R inkaby 2 5 3 2 1 :6 :8 1 9 b lad del

1 2 0 R än g 2 5 4 9 sk aftd el

121 S a n k t O lof 1 3 7 4 :6 :2 0 sk aftd el

! 1 2 2 S axtorp 2 9 1 8 sk aftd el

! 1 2 3 Skurup 1374:a:1 sk aftd el

ļ 1 2 4 S lim m in ge 2 5 4 8 sk aftd el

1....125] S o lb er g a 8 4 6 6 :1 1 :2 4 b lad d el

1 2 6 ļ S tora  H errestad 2 0 7 6 0 :2 sk aftd el I

1 2 7 S v e d a la 2 9 1 8 sk aftd el I

12 8 S v e n s k ö p 3 3 1 7 :7 7 sk aftd el

1 2 9 S ö d erv id in g e 2791 b lad del

1 3 0 S ö d ra  Rörum 1 4 2 6 5 :1 6 5 sk aftd el

I 131 S ö d ra  A by 2 9 1 8 b lad d el

13 2 S ö v e s ta d 1 3 3 4 1 :7 2 b lad d el

coco ; S ö v e s ta d 1 3 3 4 1 :7 0 b lad d el

: 1 3 4 j S ö v e s ta d 1 3 3 4 1 :7 4 b lad d el

i
: 1 3 5 S ö v e s ta d 13341:71 sk aftd el

I
i ...............................

I 1 3 6 S ö v e s ta d 1 3 3 4 1 :7 3 b lad del

i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



1371 T orrlösa 1 4 2 6 5 :5 7 5 sk aftd el
w 00 T orrlösa 1 4 2 6 5 :6 6 1 blad del

1 3 9 ) Torrlösa 1 4 2 6 5 :5 8 2 blad del

14 0 Torrlösa 1 4 2 6 5 :5 7 2 b laddel

I 141 Torrlösa 1 4 2 6 5 :6 2 2 b laddel

142 Torrlösa 1 4 2 6 5 :5 8 2 blad del

1 43 Torrlösa 1 4 2 6 5 :6 1 4 skaftd el

144 Torrlösa 1 4 2 6 5 :6 5 2 skaftd el

I 145 T orrlösa 1 4 2 6 5 :5 6 4 skaftd el

14 6 T orrlösa 1 4 2 6 5 :6 6 5 bladdel

147 ! Torrlösa 1 4 2 6 5 :5 8 9 bladdel

I I
148 Torrlösa 1 4 2 6 5 :5 8 3 bladdel

I 14 9 Torrlösa 1 4 2 6 5 :5 5 1 skaftd el

15 0 i Torrlösa 1 4 2 6 5 :6 1 6 b laddel i " ]

151 I Trelleborg 2 5 4 8 skaftd el Trälleborg i 
m ag a sin fö rteck n in g

152 ¡T relleborg 7 5 7 7 :2 9 6 skaftdel O m gjord. T rälleborg i j 
m a g a sin förteck n in g

i 15 3 Trolle-Ljungby 23707:1:1)1 skaftd el

i  I
ļ  1 54 Vallby 1 0 0 3 9 :7 2 bladdel i .....................................................I

155 V alleb erga 2 1 0 9 :1 8 2 1 bladdel I  I 
\ !

! 156 V alleb erga 2 1 0 9 :2 0 5 skaftd el

! 157 V alleb erga 2 5 4 8 skaftd el

1 5 8 V a lleb erga 2 1 0 9 :1 3 3 skaftd el

1 5 9 V alleb erga 2 1 0 9 :1 3 4 skaftd el I ............................................ !



16 0 Villie 2 5 4 8  j b lad d el

161 Villie 2 5 4 8
i
sk a ftd e l

162 Villie 1 3 7 4 :a 5 sk a ftd e l

16 3 Vitaby 8 6 4 1 :6 0 sk a ftd e l

: 1 6 4 : V å n g a 8 9 6 6 :1 7 0 sk a ftd e l

i
1 6 5 V ä 2 5 5 4 7 :5 b lad d el

I 16 6 V ä 2 5 5 4 7 :4 sk aftd el

I 1 6 7 V ästra  Karaby 1 0 0 3 9 :1 0 4 blad d el

I 16 8 V ästra  Karaby 1 0 0 3 9 :7 0 sk aftd el

1 6 9  V ästra  Karaby 2 5 4 8 sk aftd el

1 7 0 V ästra  Karaby 1 0 0 3 9 :1 1 0 b lad d el

171 V ästra  Karaby 1 0 0 3 9 :1 0 9 b lad d el I
! 1 7 2 V ästra  Karaby 1 0 0 3 9 :1 2 5 b lad d el

1 7 3  V ästra  Karaby 1 0 0 3 9 :7 3 b lad del

i 1 7 4  V ästra  Karaby 1 0 0 3 9 :1 0 7 b lad del

; 1 7 5  V ästra  Karaby 1100 3 9 :1 0 2 b lad d el

1 7 6  ; V ästra  Karaby 1 0 0 3 9 :1 0 3 i b lad del

1 77 V ästra  Karaby 1 0 0 3 9 :7 4 b lad d el

I 1 7 8 V ästra  Karaby 1 0 0 3 9 :1 0 5 b lad d el ! ]

i  1 7 9 V ästra  Karaby 1 0 0 3 9 :1 0 8 b lad d el

: i s o V ästra  Karaby 1 0 0 3 9 :9 3 sk aftd el

181 V ästra  Karaby 1 0 0 3 9 :1 0 6 b lad d el

oo ΙΌ V ästra  Karup ¡1 0 0 5 4 :2 1 1 sk aftd el



1 8 3  V ästra  Karup 1 8 2 2 8  I sk a ftd el

1 84  V ästra  Karup 1 0 0 5 4 :1 1 1 skaftd el

1 8 5  i V ästra  Karup 1 8 2 2 8 sk aftd el

1 86 V ästra  Karup 1 8 2 2 8 sk aftd el

; 1871 V ästra  Karup 1 0 0 5 4 :1 6 0 skaftd el

; 1 8 8 1 V ästra  Karup 1 0 0 5 4 :1 0 2 skaftd el

i 1891 V ästra  Lyngby * 2 5 3 2 1 :8 :8 1 5 skaftd el

I 190 Y stad 3391 i sk aftd el

I 191 Y stad 1 9 8 5 :2 4 sk aftd el

19 2 Y stad 3391 blad del
I

I 1 9 3 Y stad 3391 blad del

i 1 9 4 1 Y stad 3391 blad del
I :

; 1 95 ; Y stad 3391 skaftd el ļ j

19 6 Y stad 3391 blad del

I 197 Y stad 3391 skaftd el I i

i 19 8 Y stad 3391 b laddel

1 9 9 Y stad 3391 b la d d e r

! 2 0 0 Y stad 3391 ī skaftd el I

I
Г 201 Ahus 1 4 5 3 :1 6 5 skaftd el

I

I 2 0 2 Ä n gelh o lm 23707:1 ; skaftd el

ļ 2 0 3 Örja 1 4 0 2 4 :6 5 ! skaftd el

t 2 0 4 örja 1 4 0 2 4 :6 5 : skaftd el

2 0 5 ; Ö rkened 8 9 6 6 :1 6 5 skaftd el



2 0 6 ö s tr a  Broby 8 7 2 2 :4 0 5 b lad d el

2 0 7 Ö stra G revie 2 5 4 9 sk aftd el

2 0 8 1I Ö stra H ovby * 1 7 3 4 3 .4 5 sk a ftd e l

ļ 2 0 9 Ö stra  Strö 1 4 2 6 5 :9 0 4 b lad d el

; 2 1 0 Ö stra  Strö 14265:51 i b lad d el



Appendix II

Ebbe Lomborgs flintdolkstypologi

Typ I A-D. (M. 1:3).





Appendix



Typ V. (М. 1:3).
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