
1 

 

ATT BO ELLER INTE BO 

 

En studie av tidigneolitisk bebyggelse i Sydskandinavien och på de brittiska öarna. 

 

1. INLEDNING 

 

1.1 Ämnesval 

 

Jag kommer i föreliggande uppsats att göra en studie av tidigneolitiska boplatser. Boplatserna 

kommer att diskuteras utifrån ett landskapsarkeologiskt perspektiv för att visa hur boplatserna 

speglar människans användande av landskapet. De mest intressanta frågor man kan ställa sig 

om de förhistoriska samhällena är för mig de sociala och handlar om människor och 

relationer, om hur man har använt sig av naturen och vilken samhällsorganisation man hade. 

För hur mycket vi än försöker att kategorisera och tidsbestämma lämningar och bevis så är det 

i slutändan människor och deras handlingar som det handlar om! För att förstå det 

tidigneolitiska folket måste vi se bortom enstaka bevis och istället försöka se helheten och det 

vardagliga liv människor levde under tidigneolitikum. En sådan studie av neolitiska 

samhällsorganisationer förutsätter en inblick i tidigare forskning och teorier och jag kommer 

därför till stor del att studera ämnets forskningshistorik, dvs. hur forskningen och synen på 

boplatser har förändrats över tiden. Jag kommer även att ta upp olika synsätt på 

neolitiseringsförloppet som hör samman med framväxandet av boplatser. 

 

1.2 Geografisk avgränsning 

 

Jag har valt att koncentrera mig på Sydskandinavien då det från detta område finns mycket 

material som till stora delar har förändrat vår syn på den tidigneolitiska bebyggelsen. Jag 

kommer att beskriva boplatserna generellt men fokusera på vissa utvalda exempel. En stor del 

av mitt material hämtar jag från Skåne där undersökningar under senare år har förändrat 

bilden av den tidigneolitiska bebyggelsen. Jag kommer även att beskriva boplatsutvecklingen 

på de brittiska öarna samt diskutera likheter och skillnader mellan de sydskandinaviska 

boplatserna och de på de brittiska öarna. Brittiska öarna utgörs i denna uppsats av England, 

Skottland och Irland. Anledningen till att jag valt att göra denna jämförelse är för att jag 

tycker det är en intressant vinkling som inte gjorts tidigare, och att det är två områden som har 

mycket gemensamt samtidigt som utvecklingen i de båda studerade områdena i många 

avseende skiljer sig åt. 

 

2. MÅLSÄTTNING 

 

2.1 Problemdiskussion 

 

Ett av de mest diskuterade ämnena inom arkeologin är neolitiseringsprocessen och ett av de 

grundläggande problemen inom forskningen är hur vi ska definiera neolitikum och 

neolitiseringen då dessa är begrepp som är svåra att ge ett definitivt innehåll (Kihlstedt 

m.fl.1997:85). Neolitikums början kännetecknas av ett flertal betydelsefulla händelser; skiftet 

från jägare-samlare till en jordbrukande ekonomin, en ny materiell kultur, bofasthet, en ny 

världssyn samt att man började bygga varaktiga konstruktioner (Jones 2002:103; Rowley-

Conwy 2004:83). 

 

Mycket av den tidigneolitiska forskningen härstammar sedan långt tillbaks i tiden från 

nuvarande Storbritannien, men mer nyligen har även Irland och södra Sverige producerat 
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betydande arkeologiska data och därmed har även de irländska och sydskandinaviska 

skolorna kommit med i den neolitiska diskussionen. Dessa regioner har det gemensamma att 

de är kustnära och att jordbruket infördes vid ungefär samma tidpunkt, runt år 3900 f. Kr. 

(Rowley-Conwy 2004:84). 

 

Den traditionella bilden av det tidigneolitiska samhället, både i Sydskandinavien och på de 

brittiska öarna, har varit att de befolkades av ett jordbrukande folk som levde bofasta liv och 

odlade grödor samt födde upp boskap. Neolitikums början har länge karaktäriserats av en 

jordbruksrevolution (Pollard & Reynolds 2002:40) och jordbrukets införande, som har 

kopplats samman med neolitikums början, har setts som ett revolutionerande steg i den 

mänskliga historien och som nödvändig för den sociala utvecklingen. Jordbrukets spridning 

kan generellt kopplas samman med befolkningstillväxt samt uppkomsten av olika slags 

hierarkier och maktpositioner i samhällena (Pluciennik & Zvelebil 2008:467). Denna bild av 

neolitikum har de senaste åren ifrågasatts och förändrats. 

 

Synen på tidigneolitiska bosättningar i Sydskandinavien har förändrats och blivit alltmer 

komplicerad de senaste åren. Antalet undersökta boplatser har ökat och man ser en större 

variation vad det gäller boplatstyper samt hyddornas och husens utseende. Det finns 

emellertid å ena sidan en tendens att den tidigare forskningen förstärks och blir tydligare, 

samtidigt som å andra sidan en allt större bredd och variation i materialet gör sig gällande 

(Artursson m.fl. 2003:146). I Sydskandinavien är dock spår av byggnader från tidigneolitikum 

fortfarande ovanliga och saknas helt från vissa områden och faser, trots att otaliga boplatser 

undersökts under årens lopp. Avgörande representationsproblem gör sig fortfarande gällande 

vad det gäller den tidigneolitiska boplatsforskningen här (a.a:156). Kunskapen om de 

tidigneolitiska bosättningarnas inre organisation är fortfarande begränsad och även om många 

forskare har utarbetat system som beskriver olika bosättningsmönster så är det få som försökt 

att förstå verksamheterna på boplatsytorna och som kan redogöra för de vardagliga aktiviteter 

som ägt rum där (Andersson 2003:49).  

 

För att kunna uppnå en förståelse för platsers funktioner och relationer krävs ett omsorgsfullt 

arbete och det är av stor betydelse om platserna har identifierats enbart genom ytinventering 

eller mer omfattande arkeologiska undersökningar (a.a:49). En brist med många 

boplatsundersökningar är att de saknar tydliga målsättningar, och ofta har man bara undersökt 

små områden av boplatserna vilket gjort att man bara har fått reda på en begränsad del 

information om boplatsen. Denna typ av undersökningar fyller ingen funktion i sökandet efter 

ny information utan man bör istället eftersträva att undersöka hela eller så stora delar som 

möjligt av boplatsytorna och koncentrera sig på att undersöka helheten (Artursson m.fl. 

2003:14). 

 

På de brittiska öarna däremot är neolitiska boplatser sällsynta och i de fall de existerar tyder 

de oftast på kortvariga bosättningar. Man har länge diskuterat om det funnits några bofasta 

bönder eller om de brittiska öarnas neolitiska befolkning karaktäriserades av rörlighet. 

Forskare tolkar de fåtaliga bevisen som att det brittiska bosättningsmönstret har 

karaktäriserats av rörliga boplatser längs med stråk och stigar snarare än att de bestått av fasta 

boplatser (Whittle 1997:19; Cooney 2003:47). Varken hus, odling eller djurhållning måste 

nödvändigtvis knyta befolkningen till en och samma plats, och på de brittiska öarna tenderade 

den neolitiska befolkningen att hellre flytta omkring än att bli bofasta. Även om de 

ekonomiska aspekterna till stor del påverkar så behöver de inte bestämma om en befolkning 

ska vara bofast eller omkringflyttande (Whittle 1997:15, 19). Kontinuerliga flyttmönster med 

säsongsmässiga förflyttningar från en ekologisk zon till en annan är klassiska, men vi är 
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mindre bekanta med de kortare förflyttningarna. Odlingar behöver inte vara belägna nära 

permanenta boplatser utan kan ha flyttats runt över säsongen i en årlig cykel (Whittle 

1997:20f). 

 

Julian Thomas anser att vi tolkar neolitikum och dess lämningar utifrån den syn och de 

förväntningar vi har idag, och att vi har ett ramverk, en förutfattad bild, som vi vill att bevisen 

ska passa in i. Eftersom det neolitiska folket antas ha varit jordbrukare tar vi för givet att de 

varit bofasta och att de bott i hus. De omkringflyttande mesolitiska folken förväntas inte ha 

lämnat så mycket spår efter sig medan de neolitiska förväntas ha gjort ett mer bestående 

intryck (Thomas 1996:1). Det nya jordbrukande folket är mer lika oss idag och därför 

förväntar vi oss antagligen bevis på att de levt ett liv likt det jordbrukare lever idag. Forskarna 

har länge förväntat sig spår efter rektangulära timmerhus men det är inte alls säkert att de 

levde så. 

 

Ett problem med den neolitiska forskningen kring de brittiska öarna är att den till stor del har 

fokuserat på de södra delarna av Storbritannien och är därför ifrågasatt för förståelsen av hela 

regionens neolitisering. De neolitiska bosättningarna skiljer sig även ganska mycket åt mellan 

Storbritannien och Irland men detta faktum uppmärksammas sällan eftersom irländska 

arkeologer tenderar att fokusera bara på Irland medan de engelska ofta generaliserar och tar 

för givet att de båda öarna kan tolkas på samma sätt utifrån de engelska undersökningarna 

(Cooney 1997:24). 

 

2.2 Frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att visa hur synen på tidigneolitiska boplatser i Sydskandinavien och 

på de brittiska öarna har förändrats över tiden. Samt att på ett övergripande sätt jämföra 

sydskandinaviska boplatser med boplatser på de brittiska öarna. 

 

De frågeställningar jag därför söker besvara i denna uppsats är: 

 

 Vilken typ av boplatser fanns det i Sydskandinavien och på de brittiska öarna under 

tidigneolitikum? 

 

 Hur har synen på tidigneolitiska boplatser i dessa två områden förändrats över tid? 

 

 Vilka likheter och skillnader fanns det mellan de sydskandinaviska boplatserna och de 

på de brittiska öarna? 

 

3. METOD OCH TEORI 

 

3.1 Metodval och genomförande 

 

Denna uppsats utgörs främst av en kvalitativ litteraturstudie av tidigare forskning, studier och 

sammanställningar av fyndplatser. Min studie har sin utgångspunkt i ett 

landskapsarkeologiskt perspektiv då jag inte ingående vill studera separata boplatser utan vill 

visa en helhetsbild av neolitiseringen och framväxandet av boplatser. Som ett första steg i mitt 

arbete hade jag tänkt studera översiktlig litteratur som behandlade tidigneolitikum på ett 

övergripande sätt. Men jag märkte ganska snabbt att det inte fanns så många sådana verk utan 

att den mesta litteraturen jag kom i kontakt med baserades på kvantitativa sammanställningar 
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av fyndplatser. Jag bestämde mig därför för att med denna uppsats försöka mig på att göra en 

mera översiktlig och jämförande studie.  

 

Efterhand som jag läste in mig på ämnet kom jag i kontakt med de olika fallstudier, teorier 

och forskare som jag sedan valde att använda mig av som utgångspunkter för den här 

uppsatsen. Jag anser att min studie av de tidigneolitiska samhällsorganisationerna kräver en 

stor inblick i ämnets forskningshistorik och därför har jag till stor del studerat hur forskningen 

och synen på boplatser har förändrats fram till idag. Jag har även studerat olika synsätt på 

neolitiseringen och införandet av jordbruket då denna utveckling hänger samman med 

framväxandet av fasta boplatser. 

 

De teorier jag valt att använda mig av är de som stödjer min syn på boplatsutvecklingen och 

som jag därför anser vara bra utgångspunkter för min uppsats. De teorier som kommer att 

diskuteras i denna uppsats är 1. Lewis Binfords demografiska teori som förklarar uppkomsten 

av fasta boplatser och hur dessa leder till en jordbrukande livsstil.  2. Gordon Childes 

”neolithic revolution” som beskriver jordbrukets uppkomst och hur denna revolution leder till 

ett fast bosättningsmönster. 3. Johan Heinrich von Thünens ”central place theory” som 

förklarar lokaliseringen och uppbyggnaden av en jordbrukande boplats. 4. Ian Hodders 

diskussion om det domesticerade rummet och uppdelningen av boplatsen och 

föreställningsvärlden i hemmet/det tama och det utanförliggande/vilda.  

 

Jag har även valt att förklara vad begreppen tidigneolitikum och boplats innebär för mig och 

hur jag tolkar och använder mig av dem i denna uppsats. Detta har jag valt att göra eftersom 

det är begrepp som kan ha olika innebörd och betydelse från person till person, och eftersom 

när jag studerade ämnet upptäckte att det är två begrepp som genom tiden har definierats på 

ett flertal olika sätt så ville jag klargöra vad de betyder för mig. 

 

Jag har valt att göra en generell beskrivning av boplatsutvecklingen men kommer att belysa 

denna generella bild med vissa exempel. För Sydskandinaviens del har jag valt att använda de 

av Mats Larsson (1984, 1992) urskilda boplatsgrupperna Oxie, Svenstorp, Mossby och 

Bellevuegården i Skåne som exempel eftersom de spelat en stor roll för förståelsen av den 

tidigneolitiska bebyggelsen i området. Jag kommer att behandla dessa ganska generellt och 

inte gå in på några enskilda enheter eftersom dessa uppvisar tydliga likheter med varandra, 

och eftersom jag har som syfte att visa upp en mera övergripande helhetsbild av regionen. 

 

De Brittiska öarna utgörs i denna studie av England och Skottland, samt Irland. Anledningen 

till att jag har gjort denna avgränsning är för att det är i dessa områden av de brittiska öarna 

som det finns mest lämningar efter just tidigneolitikum. En ytterligare anledning är att det är 

två områden; Södra Storbritannien/Wessex och Norra Storbritannien/Irland, med ganska 

skilda utvecklingar vilka jag tycker är intressanta att jämföra med varandra, och även med 

Sydskandinavien. Vid min genomgång av de brittiska öarnas boplatser kunde jag konstatera 

att det här råder större skillnader och mer regionala förhållanden än i Sydskandinavien så här 

har jag valt att kortfattat ta upp en del mer specifika exempel. När det gäller södra England 

valde jag att diskutera boplatserna Carn Brea och Windmill Hill eftersom de tillhör de först 

upptäckta tidigneolitiska boplatserna i regionen och för att de har varit av stor betydelse för 

tolkningen av den brittiska tidigneolitiska arkeologin. I Skottland råder en stor geografisk 

variation och därför är den tidigneolitiska forskningen härifrån ofta uppdelad i olika 

geografiska områden, och av den anledningen har även jag valt att dela upp avsnittet om 

Skottland så; i norra, östra, centrala och västra Skottland. Irland har jag behandlat mer 

generellt men med vissa korta exempel. 
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3.2 Källdiskussion 

 

Det fanns ganska mycket litteratur att tillgå om neolitikum, både för Sydskandinavien och för 

de brittiska öarna, men som jag nämnt tidigare så baserades mycket av den på kvantitativa 

sammanställningar. Jag saknade mera översiktliga verk som visade neolitiseringen och 

framväxandet av boplatser i ett vidare perspektiv. Ett annat problem jag stötte på var att 

många böcker, framförallt för de brittiska öarnas del, ägnades åt utvecklingen genom hela 

neolitikum och ofta med fokus på den senare delen av perioden. Förmodligen var fallet så för 

de brittiska öarna eftersom boplatserna på många håll inom den regionen inte uppträdde 

förrän under senneolitikum.  

 

Jag har träffat på mer tidig forskning om Sydskandinavien än om de brittiska öarna. Detta har 

till viss del påverkat min uppsats i det avseendet att mitt forskningshistoriska avsnitt främst 

behandlar den sydskandinaviska regionen. Mycket av den tidigneolitiska litteraturen 

framställer även perioden främst ur ett ekonomiskt perspektiv vilket enligt mig ger en skev 

bild av neolitiseringen som på många håll, framförallt på de brittiska öarna, dominerades av 

andra faktorer. 

 

När det gäller neolitiseringsprocessen är detta ett ämne som diskuterats mycket och tolkats på 

flera olika sätt genom åren vilket gör att man får en splittrad bild av utvecklingen. Detta kan 

såklart vara en aning förvirrande samtidigt som det därmed finns utrymme för egna slutsatser 

och idéer om hur utvecklingen gått till.  

 

3.3 Definitioner och begrepp 

 

3.3.1 Tidigneolitikum 

 

Begreppet neolitikum introducerades 1865 av Lubbock när han satte det i motsats till 

paleolitikum, men då baserades termen enbart på teknologi och uttryckte endast en relativ 

kronologi (Thomas 1991:7; Ashmore 2003:40; Rowley-Conwy 2004:83). Från början 

användes ordet neolitisk främst för att beskriva en specifik typ av teknologi som baserades på 

användandet av polerad sten, men denna definition fick med tiden mindre betydelse. Istället 

började neolitikums början att karaktäriseras av jordbrukets införande. Senaste åren har man 

lagt vikt vid att neolitikums början även innebar förändringar i människans världssyn och hur 

denna reflekterades i en mer sammansatt materiell kultur och byggandet av monument 

(Rowley-Conwy 2004:83; Bradley 2007a:27). Termen har alltså förändrats över tiden och haft 

olika betydelse från generation till generation och för att kunna fastställa när neolitikum 

startade är det nödvändigt att fastställa vad termen innebär idag. 

 

Forskare har med tiden utarbetat nya terminologier och kronologier och med hjälp av den 

nyare tidens C14-dateringar har man nu kunnat göra mera korrekta indelningar av neolitikum 

(Ashmore 2003:40f). Idag menar man att det är tiden mellan 3950 och 3300 f. Kr. som ingår i 

perioden tidigneolitikum. Sedan 1980-talet har man delat in tidigneolitikum i två faser: TN I 

som varade mellan 3950-3500 f. Kr. och TN II som varade mellan 3500-3300 f. Kr. 

(Petersson 1999:50; Andersson 2003:50). 

 

3.3.2 Boplats 

 

Termen boplats är ett ofta förekommande begrepp inom arkeologin och betecknar vanligtvis 

företeelser som gropsamlingar med olika innehåll, eller ytfyndsinventerat material i form av 
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artefaktspridningar av flinta i matjorden. Boplatser definieras vanligtvis av lämningar i form 

av stolphål, gropar, härdar och kulturlager men termen inkluderar ibland även förekomsten av 

byggnadslämningar av diverse slag (Björhem & Magnusson Staaf 2006:58; Rostoványi 

2007:21). Ur ett arkeologiskt perspektiv kan alltså en boplats, utifrån materiella lämningar, 

omfatta alltifrån en enstaka grop till en aktivitetsyta på flera hektar. Boplatser kan därför vara 

påverkade av alltifrån enstaka händelser utförda av en eller ett fåtal personer till fortlöpande 

aktiviteter som utförts av en större samling människor under en längre tid (Rostoványi 

2007:21). Denna vidd gör att det är svårt att använda sig av begreppet boplats som en enhetlig 

term utan precisera närmare vad man menar.  

 

I denna uppsats definierar jag en boplats som ett område med någon slags hydd- eller 

huskonstruktion vilket en grupp människor, med gemensam kultur och identitet, valt att 

bosätta sig på och använda sig av under en kortare eller längre tid. Begreppet boplats är för 

mig inte knutet bara till de materiella lämningarna utan utgör en föreställning om hur 

människan valt att använda sig av landskapet. Boplatser utgör viktiga delar i kulturlandskapet 

och betraktas som en kulturell konstruktion uppbyggd av såväl fysiska element beroende av 

naturförhållanden som mänskligt konstruerade föreställningar kring dessa.  

 

3.4 Teori 

 

3.4.1 Binfords demografiska teori 

 

Lewis Binford kom 1968 ut med ett arbete där han studerade trender i ett vidare 

tidsperspektiv, och fokuserade på demografiska faktorer. Han föreslog att det var 

utvecklingen av permanenta boplatser, och den typ av liv dessa förde med sig, som skapade 

ett befolkningstryck som i sin tur ledde till ett intensifierat användande av växter och djur 

(Renfrew & Bahn 2000:281). Binfords förklaringsmodell hade en fördel jämfört med tidigare 

förklaringar eftersom den var generaliserande och allmängällande. Han försökte förklara 

jordbrukets uppkomst över hela världen och uppmärksammade globala händelser. Hans 

förklaring koncentrerades på demografiska aspekter, och han studerade befolkningshändelser 

i små samhällen. Enligt honom ökade befolkningen inom samhällena när grupper slutade 

flytta omkring och blev mer bofasta, fler barn föddes och fler barn överlevde. De 

begränsningar som rådde i ett omkringflyttande liv försvann i och med att man blev mer 

bofasta, mödrarna behövde till exempel inte bära runt på barnen från plats till plats längre. 

Binford menade därför att när en grupp blivit bofast ökade befolkningen vilket ledde till ett 

ökat användande av de tillgängliga resurserna. I och med det ökade utnyttjandet av 

sädesslagen introducerades nya sätt att processa dem på, och en regelbunden cykel med sådd 

och skörd var ett första steg mot neolitiseringen (a.a:471). 

 

Men varför hade man blivit mera bofast från första början? Binford syn på detta var att 

vattennivåns höjning vid istidens slut hade haft två betydande effekter för denna utveckling. 

För det första hade de strandmarker som varit tillgängliga för jägare-samlarna att säsongsbo 

på minskat på grund av vattennivåns höjning och för det andra hade folket fått tillgång till nya 

resurser som vandrande fiskarter och flyttande fåglar. För första gången var jägare-samlarna 

tack vare detta inte längre tvungna att flytta runt för att överleva utan kunde nu bli mer 

bofasta. Denna teori har idag visserligen ifrågasatts för att den anses vara för enkel, men trots 

detta har denna många styrkor då den kan appliceras på alla delar av världen och eftersom 

Binford lät bli att blanda in termer som förflyttning eller spridning av kulturer (a.a:471). 
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3.4.2 The neolithic revolution 

 

Jordbrukets uppkomst anses vara avgörande för den tidigneolitiska forskningen och Gordon 

Childe var den första som uppmärksammade detta när han 1941 myntade begreppet 

”Neolithic revolution”, när han försökte beskriva jordbrukets uppkomst och visa på hur dess 

utveckling ledde till uppkomsten av fasta boplatser (Renfrew & Bahn 2000:280, 569). Han 

kombinerade omgivningsförklaringar med marxistiska teorier och menade att jordbruk och 

matproduktion var en ekonomisk revolution, den största i den mänskliga historien näst efter 

elden (Pluciennik & Zvelebil 2008:468) Jordbruk och boskapsskötsel frambringade en 

ekonomisk revolution eftersom de tillät befolkningen att expandera och inte längre vara 

begränsade enbart av naturens vilda djur och grödor (Childe 1949:31).  

 

Alla tillgängliga data tyder på att den neolitiska revolutionen startade i det östra 

medelhavsområdet någonstans mellan Egypten och Iran. Här växte gräs, vete och korn i de 

torra bergsområdena och får betade här. Men eftersom en jord inte kunde ge goda skördar 

alltför många år i rad så förflyttade sig folket och den ekonomiska revolutionen spreds på 

detta sätt genom migration. När jorden i ett område var utarmad förflyttade sig hela samhället, 

med sina tillhörigheter och djurflockar, till nya mer givande områden. Så länge familjerna 

fortsatte att växa, växte även djurflockarna och det var då nödvändigt att söka sig efter nya 

mer givande jordar. På så vis spreds det jordbrukande folket från sitt ursprungsområde längs 

med vissa stråk till Dover och England (a.a:31f). I denna process stötte de jordbrukande 

folken på andra redan existerande samhällen som fortfarande använde sig av en mesolitisk 

ekonomi. Vissa av dessa anslöt sig till den nya jordbrukande ekonomin och dessa nya 

landsökare fortsatte i sin tur att sprida levnadssättet vidare (a.a:32). 

 

Den neolitiska ekonomin etablerades, enligt Childes teori, först i torra och varma klimat och 

det måste ha varit en lång och svår process för de migrerande folken att anpassa sina grödor 

efter klimatet i England. De inflyttande folken var ovana vid de kalla och fuktiga somrarna 

och endast de kraftigaste djuren klarade av att vara ostallade under de långa och kalla 

vintrarna. Ekar och snårbuskage utgjorde hinder för boplatsbyggandet och försvårade 

kommunikationen mellan olika samhällen. Lerjordarna här var mycket produktiva men 

utnyttjandet av dem krävde mycket utrustning, sociala nätverk och investeringar (a.a:33).  

 

Childe är förmodligen 1900-talets mest citerade engelskspråkiga arkeolog och i hans studier 

av den europeiska förhistorien framhävdes spridning och migration i motsats till då rådande 

rasrelaterade teorier. Hans evolutionistiska teorier visade på att förändringar inom den 

tekniska utvecklingen påverkade även sociala, politiska och ekonomiska förändringar. Han 

menade att materiell kultur reflekterade de sociala relationer som den producerades i, och att 

man utifrån detta resonemang kunde studera sociala relationer med hjälp av materiell kultur 

(McGuire 2008:78, 89, 303). Han lade stor vikt vid att skilja funktionella och etniska redskap 

åt. De funktionella redskapen representerade vilken teknisk nivå olika kulturer hade och 

kunde på grund av sina användningsområden spridas ganska lätt emellan olika kulturer, och 

därmed spreds även teknikerna. De lokala traditionerna vad det gäller utsmyckning och 

ornamentik däremot uttryckte olika kulturers etnicitet (Taylor 2008:305). 

 

3.4.3 Central place theory 

 

Johann Heinrich von Thünen presenterade i sitt arbete Der isolierte staat en modell som har 

varit av stor betydelse för site catchment analyser och diskussionen kring jordbrukets 

lokalisering. Han utgår från att ett samhälle är lokaliserat i mitten av en fruktbar slätt och att 
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all slättens jord är lämplig för odling. Utanför samhällets gränser finns en vidsträckt 

okultiverad vildmark som skärmar av samhället från världen utanför. Med sin central place 

theory vill han ta reda på vilket jordbruksmönster som uppstår under dessa förhållanden samt 

hur odlingssystemen påverkas av sitt avstånd till samhällets centrum (Hall 1966:7-8). Von 

Thünens modell bygger på ett system av sex differentierade koncentriska ringar, mellan 

samhällets centrum och vildmarken, alla med varsin karaktäristisk produktion som 

tillsammans utgör ett jordbrukssystem (Hall 1996:8). 

 

Första ringen, närmast centrum, utgörs på grund av sin närhet av sådana produkter som inte 

har så lång hållbarhet utan behöver konsumeras medan de fortfarande är färska. Detta är olika 

slags trädgårdsodling och kreatursskötsel med framförallt mjölkproduktion. Djuren är här 

huvudsakligen stallade och fodrade med klöver och hushållsavfall istället för att gå på bete, 

för att spara plats så att man får plats med så mycket produktion som möjligt på så liten yta 

som möjligt (a.a:9). 

 

Andra ringen består av skogsbruk för att försörja samhället med bränsle, byggnadsmaterial 

och träkol. Dessa råvaror kräver en del arbetskraft för att transporteras till staden och behöver 

därför placeras inom ett ganska nära avstånd från centrum (a.a:106). 

 

I tredje ringen finner man ett alternerande odlingssystem av olika grödor med sex års rotation 

(Hall 1966:140; Larsson 1984:177). 

 

Fjärde ringen består av ett extensivt jordbruk med sju års rotation där marken ligger i träda det 

sjunde året. Inom denna ring är animalieproduktion viktig och en stor del av marken utnyttjas 

till bete och tillvaratagande av gödsel (Hall 1966:142; Larsson 1984:177). 

 

Femte ringen är sista ringen det är lönsamt att odla inom, bortom denna zon är det inte 

lönsamt att odla. De första fem ringarnas odlingar ska vara tillräckliga för att tillfredsställa 

samhällets behov (Hall 1966:143; Larsson 1984:177). 

 

I den sjätte och yttersta ringen ägnar man sig främst åt kreatursuppfödning, grödor odlas här 

endast för att försörja de som har hand om kreatursuppfödningen. Antalet djur begränsas till 

den mängd som under vinterhalvåret kan födas av det hö som odlas på ängarna här. I 

förhållande till ringens storlek så är det en liten del av dessa djurprodukter som samhället får 

användning av (Hall 1966:149, 156). 

 

Von Thünens modell baseras på studier av ett jordbrukssamhälle i Mecklenburg på 1800-talet 

och det är framförallt transportkostnaderna som påverkar hans zonindelning men i denna 

uppsats kommer jag att använda mig av denna teori för att förklara jordbrukssamhällets och 

boplatsernas framväxt och strukturer under tidigneolitikum. 

 

3.4.4 Det domesticerade rummet 

 

Ian Hodder diskuterar i sin studie The domestication of Europe – Structure and contingency in 

neolithic societies förhållandet mellan hus/hem och den yttre världen, och har utarbetat en 

teori om att människors interaktion kan studeras utifrån analysen av olika bestämda domäner. 

Begreppen domus, agrios och foris utgör grundstenarna i detta synsätt och dessa domäner 

utgör både fysiska och psykologiska begrepp kring hur och var olika betydelsefulla 

interaktioner ägde rum under neolitikum. Domus har många betydelser men uppfattas 

framförallt som hemmet/huset och är i den egenskapen en metafor för domesticeringen av 
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samhället, dvs. kulturens tämjande av det vilda (Hodder 1990:44, 86). Domus involverar de 

praktiska aktiviteter som pågår i huset, som matberedning och upprätthållande av det 

vardagliga livet och innebär att en plats för produktion och reproduktion utgör en grund för 

samhället och de samhälleliga relationerna. Det är en plats både för omhändertagande av 

samhället och en plats för kontroll och tämjande av det utanförliggande och vilda (a.a:44f). 

Agrios är motsatsen till domus och representerar det vilda utanför samhället. Foris utgör 

platsen för ingången in till domus och representerar en passage genom vilken det vilda och 

främmande tämjs, dvs. domesticeras. Begreppen visualiserade och befäste även en 

könsmässig uppdelning där domus representerade en kvinnlig sfär medan agrios 

representerade en manlig (a.a:83f, 130).  

 

Det är svårt att säga när dessa domäner skapades, domus har till viss del funnits så länge 

människan har funnits, men det var vid neolitikums början som domus gavs en särskild 

definition och en särskild plats i den domesticerande processen. Då blev kultur och samhälle 

motsatser till naturen. Inom domus har man kontroll över det vilda och över döden. Vi vet 

egentligen inte så mycket om de sociala strategier som ligger bakom dessa idéer men det är 

troligt att sociala grupper tack vare sina gemensamma arbetskrafter kunde tävla om resurserna 

utanför domus med lyckat resultat (a.a:95). 

 

Hodder applicerade dessa tankar på Skandinaviens neolitiska förhållanden och menade att 

denna analys var ett viktigt instrument i tolkandet av det neolitiska materialet i Skandinavien. 

Indelningen av landskapet i domäner förutsätter dock vissa antaganden som enligt Hodder 

själv kan vara problematiska att associera, exempelvis att alla fynd utanför domus är 

relaterade till varandra enbart på grund av läget (a.a:178ff). 

 

4. SYNEN PÅ NEOLITIKUM  

 

4.1 Tidigneolitiska forskningstrender 

 

Källmaterialet från tidigneolitikum är väldigt omfattande vilket till stor del beror på den långa 

forskningstraditionen kring neolitiseringsförloppet, och detta material har presenterats i en 

lång rad skrifter. Därför kommer jag i denna uppsats enbart redogöra för de stora dragen i 

forskningen samt för den litteratur som känns mest relevant för min studie. 

 

4.1.1 Den äldsta neolitiska forskningen 

 

Den äldsta neolitiska forskningen karaktäriserades av två huvudtrender. Den ena var ett 

försök att ordna det material som fanns och att definiera utvecklingens stora drag, samt att 

reda ut relationer mellan olika kulturer. Denna utveckling var influerad av evolutionistiska 

och diffusionistiska principer och man använde sig av materialinsamlingar där objektiva 

observationer hellre än teoretiska aspekter dominerade tolkningarna. Man menade på denna 

tid att en stil uppstår och utvecklas fram till sin fullkomlighet för att sedan retarderas och till 

sist upphöra. Utifrån denna utvecklingsteori utarbetade arkeologerna typologiska serier som 

automatiskt uppfattades som kronologiska (Petersson 1999:11). 

 

Den andra trenden hörde samman med traditionen att koppla samman arkeologiskt material 

och kulturer med historiska eller samtida folkgrupper som uppfattas som olika raser, för att 

definiera samtida gruppers förhistoriska förfäders ursprung. Arkeologiska förändringar olika 

kulturer emellan uppfattades som folkförflyttningar eller kulturimpulser. Enligt denna syn 

kunde man identifiera förfädernas invandring genom att analysera när stora förändringar ägde 
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rum i det arkeologiska materialet. Genom studier av dessa förhistoriska skeenden försökte 

man sedan kartlägga olika folkgruppers spridning och på så vis blev diffusionismen 

framträdande även inom denna trend (Petersson 1999:12). 

 

Under 1940-talet rådde i Skandinavien en livlig debatt angående kronologifrågor och 

kulturdualism mellan framförallt fyra ledande arkeologer, Becker och Troels-Smith på den 

danska sidan och Bagge och Florin på den svenska. Denna debatt representerade 

forskningsutvecklingens huvudlinjer, och var samtidigt även en debatt mellan arkeologer, 

d.v.s. Becker och Bagge på ena sidan, och geologer, som Troels-Smith och Florin, på den 

andra. De var mer eller mindre överens om de stora utvecklingstrenderna och ordnandet av 

olika kulturer i ordningsföljd men de var oeniga angående övergångar och kronologiska 

aspekter under tidigneolitikum. Alla var i stort sett överens om att Erteböllekulturen var 

tidigare än Trattbägarkulturen men man debatterade om kulturernas förhållande till varandra. 

Man diskuterade exempelvis kring om Ertebölle levde kvar in i tidigneolitikum och om 

Trattbägarkulturen kunde härledas ur denna kultur (a.a:32f). De flesta forskare var eniga om 

att Trattbägarkulturen var invandrad men inte om hur man skulle förklara kulturdualismen, 

dvs. huruvida Erteböllekulturen fortsatte in i tidigneolitikum och samexisterade med den 

nyare Trattbägarkulturen. Diskussioner om kulturdualism hade förekommit sedan 1920-talet 

men det var speciellt under 1940-talet som debatten intensifierades (a.a:33, 64). Mats Larsson 

framhäver i sin diskussion om neolitiseringsprocessen ideologiska och sociala tolkningar och 

menar att Erteböllekulturens förhållande till Trattbägarkulturen är av stor betydelse för 

diskussionen kring den tidigneolitiska kronologin (Larsson 1984:164). 

 

Av stor betydelse för synen på neolitiseringen och framväxandet av boplatser är även 

tolkningen av almfallet vid övergången från atlantisk till subboreal tid. Almfallet innebär ett 

tydligt fall av alm, och ofta även av lind, i pollendiagrammen. I samband med detta almfall 

framträder istället pollenkorn av sädesslag vilket tyder på att detta skedde i samband med 

jordbrukets införande (a.a:189). Den danske kvartärgeologen Johannes Iversen var den förste 

som tolkade almfallet som spår efter mänsklig aktivitet då han 1941 kom ut med ett viktigt 

arbete kring hur människan påverkat landskapet. Denna uppfattning att almfallet skulle ses 

som spår efter människors aktiviteter blev härefter den gällande (Larsson 1984:189; Kihlstedt 

m.fl. 1997:85). Troels-Smith har även han utifrån pollenanalyser noterat små men 

regelmässiga spår av odling i samband med almfallet. Enligt honom kunde en förklaring till 

almfallet vara en systematisk insamling av lövfoder för vinterbruk och han tolkade 

röjningarna som spår efter sädesodling och lövfodring av kreatur (Kihlstedt m.fl. 1997:85f). 

 

4.1.2 Beckers genombrott 

 

Under 1940-talets slut skedde en förändring då finare och mer detaljerade typologiska 

grupperingar av de tidigare kulturgrupperna utvecklades och användes för att skapa 

noggranna kronologier (Petersson 1999:31).  

 

1947 lägger C. J Becker fram sitt revolutionerande arbete inom tidigneolitisk forskning; 

”Mosefundne lerkar fra yngre stenalder” och i och med detta förändras forskningen betydligt 

på flera sätt. Den största skillnaden mellan Beckers kronologi och de tidigare arbetena var att 

han tog avstånd från konstnärliga kategoriseringar och ansåg att kronologiska lösningar 

endast kunde skapas genom studier av enhetligt tidskänsligt material (a.a:13f, 33). Enligt 

Becker var det enbart genom studier av keramik som en verklighetstrogen uppfattning kunde 

skapas. Han menade att keramik och flintteknik var betydligt säkrare och viktigare kriterier 

för bedömning av fyndens kulturella placering än närvaron respektive avsaknaden av enstaka 
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föremål (Becker 1948:285f). Keramiken han fann vid sin undersökning av danska mossar var 

av stort intresse för forskningen, och till största del var det fynd efter Trattbägarkulturen som 

han träffade på. Utifrån dessa lerkärl delade han in tidigneolitikum i de tre faserna A, B och 

C. Denna indelning bygger på en rent typologisk utveckling och utgör en kronologisk serie 

där A-fasen är den äldsta medan C-fasen är den yngsta (a.a:120).  

 

Även Becker var involverad i diskussionen kring kulturdualism och han menade att 

Erteböllekulturen fortsatte igenom hela tidigneolitikum vilket han ansåg vara möjligt eftersom 

Trattbägarkulturen var ett invandrat folk som kunde leva sida vid sida om Ertebölle, så länge 

det inte var en kamp om resurserna (Petersson 1999:65).  

 

4.1.3 Den nya arkeologin 

 

Beckers idéer dominerade forskningen i flera årtionden och det dröjde ända in på 1970-talet 

innan några nya tankar dök upp. Då ökade intresset för landskapsarkeologiska undersökningar 

och syftet med dessa var bland annat att få en bredare överblick över den neolitiska 

samhällsutvecklingen. Intresset försköts från folk och nationer till sociala och ekonomiska 

processer och relationer. Man fokuserade nu kring frågor rörande ekonomi, befolkningstryck, 

ekologisk anpassning, social struktur och site catchment analyser (Kihlstedt m.fl. 1999:87; 

Magnusson 2003:18). Site catchment analyser inriktar sig på en mer eko-teknologisk trend 

där man studerar vilka naturresurser som funnits inom räckvidd från en boplats, och hur 

människan använt sig av dessa i relation till den förmodade teknologiska kunskapsnivån 

Denna typ av analyser kan vara ett bra tillvägagångssätt vid studier av boplatsfunktioner 

(Higgs 1975:223; Larsson 1984;210). Site catchment analyser kan även användas för att 

studera skillnader mellan boplatsers lokalisering, och studier av samtida bosättningar inom ett 

område kan ge en bättre bild av hur relationerna mellan olika boplatser varit uppbyggda. 

Olika bosättningsmönster studeras och utvärderas då en boplats lokalisering ofta är bestämd 

av ekonomiska faktorer, vilka i sin tur styrs av samhällets tillgängliga teknik (Larsson 

1984:180). 

 

Denna nya processuella arkeologi la vikt vid att förklara och generalisera ekonomiska och 

sociala förändringar och kulturella processer istället för att bara rekonstruera hur folk levde i 

det förflutna. Istället för att som tidigare pussla ihop bitar av det förflutna utarbetade man nu 

hypoteser och modeller och drog slutsatser utifrån dessa (Renfrew & Bahn 2000:39). Under 

slutet av 1970- och början av 1980-talet dominerades diskussionen kring neolitiseringen av 

två huvudtrender. Den ena innebar att en neolitisk, jordbrukande ekonomi etablerades på 

grund av en befolkningsökning och brist på resurser, medan den andra menade att sociala 

relationer och handel var de faktorer som lett till en neolitisering av samhället (Larsson 

1997:349). 

 

Inom den processuella arkeologin har Gordon Childe varit en föregångare och han var den 

första som uppmärksammade vilken betydelse jordbrukets början hade för den neolitiska 

forskningen då han pratade om den neolitiska revolutionen (Renfrew & Bahn 2000:280). Som 

processualist ansåg han att man behövde skilja den objektiva verkligheten och de subjektiva 

erfarenheterna åt. Han konstaterade att man tolkade andra kulturer utifrån sin egen kultur och 

sina egna uppfattningar. Han var ointresserad av rekonstruktioner av förflutna kulturer utifrån 

våra egna ramverk utan sökte hellre efter den ”sanna kunskapen” (Jones 2002:11f).  

 

Även Lewis Binford var en processualist som försökte förklara hur jordbruket påbörjades och 

hans förklaring hade en väsentlig skillnad jämfört med tidigare förklaringsmodeller, och som 
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gjorde den till typisk produkt av den nya arkeologin; sin generalisering och allmängiltighet. 

Hans forskning gick att applicera på neolitiseringen överallt i världen och han fokuserade på 

demografiska förklaringar. Han menade att när en grupp blir mer bofast ökar befolkningen, 

och befolkningstrycket kräver i sin tur en förändrad ekonomi (Renfrew & Bahn 2000:471).  

Binford ansåg att fynd inte kunde tala för sig själva och 1983 kom han ut med sin Middle 

range theory. Det viktigaste i middle range undersökningar är arkeologer som effektivt tar sig 

ur de förutfattade meningar som råder vid tolkandet av arkeologiskt material och eftersträvar 

en absolut objektivitet (Jones 2002:12ff; Yesner 2008:42). 

 

Dessa nya undersökningar resulterade även i att flera nya keramikkronologier kunde utarbetas 

vilket innebar en omarbetning av Beckers tidigneolitiska keramikindelning (Kihlstedt m.fl. 

1997:87; Magnusson 2003:18). I Sydskandinavien blev under 1970-talet teorin om att 

lantbruket hade introducerats via invandring allt mindre gällande till fördel för de tolkningar 

som stödde tanken på att interna förhållanden manat fram samhällsförändringen. Man menade 

nu att Trattbägarkulturen växte fram i de redan existerande Erteböllesamhällena och med 

hjälp av C14-dateringar av Erteböllefynd försvann tilliten till den tidigare omdiskuterade 

kulturdualismen (Petersson 1999:65). 

 

På 1970-talet utarbetades nya modeller för neolitiseringen även på de brittiska öarna när man 

fokuserade på att neolitikum startat i samband med jordbrukets införande och man slog fast 

att en jordbrukande livsstil krävde en bofast tillvaro. I dessa modeller blev tanken på ett bofast 

neolitikum förstärkt samtidigt som antalet undersökningar ökade. Dessa modeller har dock 

ifrågasatts senare då de inte stämmer så bra överrens med utvecklingen på de Brittiska öarna 

(Whittle 1997:17, 19). 

 

4.1.4 1980-talets nya tidigneolitikum 

 

Under 1980-talet etablerades nya kronologiska indelningar då man genom C14-dateringar 

delade upp tidigneolitikum i två faser; TN I som varade mellan 3950-3500 f. Kr. och TN II 

som varade mellan 3500-3300 f. Kr (Petersson 1999:50). Dessa faser delas i sin tur in i ett 

flertal regionala grupper med hjälp av keramikdekor, och C14-metoden visade på den 

felaktighet som tidigare hade rått inom den tidigneolitiska forskningens tro på en typologiskt 

lagbunden utveckling. 80-talets nya indelningar skapade ett socialt varierat tidigneolitikum 

som var uppdelat i olika regioner, och synen på materiell kultur och stil som uttryck för social 

tillhörighet gjorde tidigneolitikum socialt mångskiftande. En del grupper var mer tydligt 

geografiskt avgränsade än andra och vissa stilar varade längre än andra. Detta avhöll sig dock 

forskarna ifrån att diskutera utan koncentrerade sig istället på att förklara samhällsprocesser 

och förändringar som resultat av ekonomiska och ekologiska faktorer samt befolkningstryck. 

Olika stil karaktäriserades främst utifrån rituella aspekter hellre än sociala (Petersson 1999:50, 

65; Magnusson 2003:18).  

 

I denna tids nya tolkningar förflyttades fokus från befolkningstryck och ekologiska faktorer 

till sociala relationer (Larsson & Rzepecki 2002:2) Teorierna från 80-talet såg neolitiseringen 

som en snabb och enhetlig utveckling och i Sydskandinavien resulterade forskningen främst i 

en ny indelning av sydvästskånskt och danskt tidigneolitikum. Den största skillnaden mot 

tidigare forskning var valet av metod och den nya indelningen var på många sätt en 

förbättring av Beckers kronologi. Den var ett nyskapande angreppssätt på den kronologiska 

problematiken men forskningen går hela tiden framåt och idag anser man att 80-talets 

indelning reducerar det tillgängliga materialet alltför mycket. Materialet var även rent 
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metodiskt dåligt organiserat och i vissa fall saknas en statistisk bearbetning som skulle ha 

kunnat möjliggöra en urskiljning av olika skånska grupper (Petersson 1999:50f, 63). 

 

Även den brittiska synen på neolitikum förändrades till stor del på 1980-talet efter det att 

utgrävningar av boplatsen Carn Brea i Cornwall i södra England utgjorde ett stort genombrott 

i, åtminstone södra delarna av, landets arkeologi. Carn Brea introducerade en ny typ av 

boplats, den avskiljda eller inhägnade boplatsen, till södra Englands arkeologi, och gav 

forskarna en ny förståelse för den sociala organisation som växte fram under neolitikum 

(Mercer 2001:43). Resultaten från denna undersökning och liknande har lett till antagandet att 

denna typ av boplatser var karaktäristiska för de tidigneolitiska boplatserna på de Brittiska 

öarna. Denna typ av generalisering har i sin tur tyvärr lett till att boplatser av andra typer har 

kommit i skymundan i det arkeologiska materialet (Ray 2001:50). 

 

4.1.5 Dagens tidigneolitiska forskning 

 

Än idag är den tidigneolitiska forskningen till stor del inriktad på empirisk 

materialpresentation utifrån tidigare traditioners beprövade teoretiska grunder. Det är 

fortfarande tron på objektiva studier av förhistoriska fenomen, utifrån empiriska data som styr 

våra tolkningar. Postprocessuella teorier är idag vanliga inom den skandinaviska arkeologin 

men förekommer sällan i samband med tidigneolitisk forskning. Det är i stort sett bara 

Christoffer Tilley som, i ett översiktsverk av Skandinaviens stenålder, har använt sig av dessa 

teorier (Tilley 1996). Tilley har föreslagit en tolkningsprocess vilken poängterar betydelsen av 

förbindelser, olikheter och mångfald som aspekter i en tolkande process med kreativa 

betydelsefulla nätverk mellan olika koncept (Jones 2002:25).  

 

Skillnaden i dagens angreppssätt jämfört med tidigare är främst att man inom 

postprocessualismen inte fokuserar på källmaterialets betydelse lika mycket som innan. 

Postprocessualismen är en slags proteströrelse mot processualismen och dess fokus på 

detaljerade empiriska analyser av det arkeologiska källmaterialet, vilka ansågs vara 

nödvändiga för den förhistoriska forskningen. Denna respekt för källmaterialets betydelse är 

ofta bristfällig inom postprocessualismen och många postprocessualister utgår hellre från en 

diskussion kring vad som egentligen är arkeologiskt källmaterial? Men på samma gång har 

postprocessualisterna uppmärksammat den arkeologiska forskningen på hur viktigt det är med 

tolkningars subjektivitet och behovet av ett kontextuellt angreppssätt (Petersson 1999:51). Ian 

Hodder är en föregångare för den postprocessuella arkeologin och tillsammans med Michael 

Shanks har han föreslagit att ”interpretative archaeologies”, dvs. tolkande arkeologier, är en 

mer positiv beteckning än postprocessuell. Han har betonat att det inte finns bara ett enda 

korrekt sätt att dra arkeologiska slutsatser på, och att total objektivitet är ouppnåelig. Enligt 

honom är det arkeologiska materialet teoriladdat och det finns lika många tolkningar av det 

som det finns tolkare (Renfrew & Bahn 2000:42f). 

 

Post-processualismen vill sära på ideologi och ekonomi som anledningar till jordbrukets 

införande i nordvästra Europa. Ideologin, som återspeglas i den materiella kulturen och 

byggandet av monument, förändrades snabbt medan ekonomin förändrades långsamt och 

successivt. Synen på en långsam neolitisering har sin utgångspunkt i tre påståenden; att de 

mesolitiska folken successivt förändrade sin försörjning, att de neolitiska folken till stor del 

livnärde sig på vilda grödor och var omkringflyttande, samt att en förändring av ekonomin 

skedde långsamt, successivt och utan några tydliga gränser.  De tidigare processualisterna, 

och föregångaren Peter Rowley-Conwy, har inte accepterat dessa antaganden utan har utifrån 

sina undersökningar i Storbritannien, Irland och Sydskandinavien istället kommit fram till 
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motsatsen; att de neolitiska folken främst livnärde sig på odlade grödor och var fullt bofasta, 

samt att jordbrukets införande varit en snabb och förmodligen problematisk process (Rowley-

Conwy 2004:83,97). 

 

Det har länge diskuterats om neolitikum på de Brittiska öarna kännetecknades av en bofast 

befolkning eller inte. Denna syn har förändrats de senaste åren, framförallt gällande de södra 

delarna. Avsaknaden av bevis efter boplatser har genom åren lett till problem inom den 

brittiska forskningen men de senaste tjugo åren har en förändring skett. Den ökande mängden 

tillgängligt material tillsammans med dagens nya tekniker har lett till ny information om 

perioden (Thomas 2008:59). En av styrkorna med den senare tidigneolitiska forskningen av 

de brittiska öarna är att man idag ser på boplatser i ett landskapsarkeologiskt sammanhang 

hellre än att se på varje boplats var för sig. En annan styrka med dagens forskning är att man 

nu ser boplatsutveckling i ett mer socialt än ekonomiskt sammanhang (Cooney 2003:48). 

 

4.2 Synen på boplatser i Sydskandinavien 

 

4.2.1 Olika synsätt på neolitiseringen i Sydskandinavien  

 

Förutsättningen för neolitiseringen och framväxandet av fasta boplatser har varit mycket olika 

i olika delar av Sydskandinavien vilket avspeglar sig i det arkeologiska materialet. Trots detta 

finns det stora likheter i det arkeologiska materialet över stora delar av Sydskandinavien från 

tiden för tidigneolitikums början (Artursson m.fl. 2003:129). 

 

Forskningen kring hur neolitiseringen har gått till i Sydskandinavien är omfattande och man 

har i det arkeologiska materialet sett tydliga tecken på att det under tidigneolitikum skedde en 

rad stora förändringar av samhällets organisation och boplatsernas uppbyggnad. Dessa 

förändringar har förklarats med hjälp av olika teorier och tolkningsmodeller och bygger i stort 

sett på två huvudlinjer; å ena sidan en inre utveckling av det senmesolitiska samhället 

påverkad av redan neolitiserade grupper söderifrån och å andra sidan en direkt invandring av 

andra redan neolitiserade folkslag (a.a:41). Det finns även modeller som kombinerar de båda 

alternativen. Vissa forskare anser även att icke-neolitiserade grupper har fortsatt att leva på 

sitt sätt i Sydskandinavien utan att påverkas av de neolitiserade grupperna i området, men 

denna teori är mycket omdiskuterad (a.a:41f, 130f).  

 

Idag är grundtanken hos de flesta arkeologer fortfarande att neolitiseringsprocessen var en 

snabb introduktion av jordbruket i Sydskandinavien vilken anses vara bevisad i 

kökkenmöddingars skarpa och tydliga stratigrafi samt att man har hittat rester av boplatser där 

kulturdefinierade material från Ertebölle- och Trattbägarkulturen varit samtida. Denna teori 

grundar sig i sin tur i den arkeologiska grunduppfattningen att Ertebölle- och 

Trattbägarkulturen har betraktats som två separata artefaktsystem och representerat två skilda 

samhällssystem vilka har kunnat särskiljas från varandra (Petersson 1999:66f). Håkan 

Petersson diskuterar denna uppfattning i sin avhandling från 1999 och han säger att 

kulturgrupperna är förenklade konstruktioner som motsvarar vårt behov av en synbar och 

förståelig struktur i förhistoriens tidsmässiga utveckling. Han menar att det är vi som 

konstruerar de materiella grupperingarna och bestämmer vilket material som ska tillhöra 

vilken grupp. Han anser att dessa system inte speglar den faktiska förhistoriska verkligheten 

utan att våra arkeologiska systemindelningar är en kraftig förenkling av de faktiska 

levnadsmönstren. I våra enhetliga system finns det inte utrymme för kulturella överlappningar 

och därmed inte heller någon möjlighet att fynd från övergångsperioder kan tillhöra båda 

kulturgrupperna Ertebölle och Trattbägare (Petersson 1999:67). 
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Forskningen ser förändringar i keramiken som kulturdefinierande medan flintmaterialet, som 

visar på en kontinuerlig utveckling, förklaras funktionellt. Men Petersson menar att om två 

olika kulturer kan använda sig av samma typ av flintredskap så ser han ingen omöjlighet i att 

de också kan ha använt sig av samma typer av lerkärl. Han menar att det är högst troligt att 

samma sociala grupp kan ha tillverkat och använt sig av både Ertebölle- och Trattbägarkärl. 

Om ett samtidigt utnyttjande inte löper över en väldigt lång tid är det däremot inte troligt att 

man arkeologiskt kan avgränsa dessa perioder i boplatsmaterialet, och det är svårt att finna 

några säkra indikationer för perioder då båda typerna använts samtidigt (Petersson 1999:67). 

 

Det är C14-dateringar av lagerföljder i kökkenmöddingar i Jylland som till stor del har fått 

bilda mönster för neolitiseringen i Sydskandinavien. Övergången från ett mesolitiskt till ett 

neolitiskt levnadsmönster anses utifrån dessa lämningar ha varit en väldigt snabb process. Det 

mesta av argumentationen för denna teori har hämtats från de två lokalerna Björnsholm och 

Norsminde, båda på det jylländska fastlandet (Price 1996:351; Petersson 1999:68). En kritisk 

granskning av lagerföljden vid Norsminde har dock visat att det främst rör sig om en 

naturmiljömässig förändring, från ostronskal till hjärtmusselskal, vilket gör att man kan se 

stratigrafins förändring som ett resultat av människors förändrade resursutnyttjande. Men 

samtidigt anses skiftet visa på en förändring av kultur då den mesolitiska respektive den 

neolitiska keramiken är lokaliserade till det nedre respektive det övre lagret i skalbanken. 

Denna tolkning är logisk utifrån ett processuellt synsätt men idag tycker man det är 

problematiskt att det saknas kontextuella förhållanden i publiceringen (Andersen 1989:21f; 

Petersson 1999:68ff). Det är C14-analyserna som utgör grunden för argumentationen om en 

snabb övergång till neolitikum på de båda platserna men alla dateringar utom en är från 

ostron- eller hjärtmusselskal, och ingen är från arkeologiskt material. Det daterade materialet 

kopplar därmed inte säkert samman de ekologiska lagerföljderna med de arkeologiska 

lämningarna i gränsområdet. Arkeologiskt Ertebölle- och Trattbägarmaterial kan alltså vara 

samtida och skiftet från ostron till hjärtmusslor kan vara förorsakat endast av förändrade 

resurser. Sannolikheten för detta argument stärks ytterligare av att skalbanksskiftet på 

Björnsholm faktiskt sker före skiftet av arkeologisk kultur. Därför är det diskutabelt om 

profilen från Norsminde kan ses som bevis för en snabb övergång till neolitiskt livsmönster 

(Kihlstedt m.fl. 1997:93f; Petersson 1999:70f). 

 

Det finns även teorier om att neolitiseringen i Skandinavien var en långsam utveckling och 

tankar om en neolitisk, mer sedentär, bosättningsstruktur i senmesolitikum och vid 

övergången till neolitikum har framförts av forskare sedan 1980-talet. Neolitiseringens 

långsamma utveckling kan bero på att det redan under Ertebölletiden utvecklades en mera 

sedentär struktur med en anpassad social organisation. På detta vis blev introduktionen av 

jordbruksaktiviteter en långsam process (Jennbert 1984:128f). Förändringar i materiell kultur 

och försörjningssätt måste inte alltid åtföljas av en förändrad social organisation. På vissa 

platser verkar fångstfolk ha levt i kontakt med jordbruksbefolkningar i flera hundra år utan att 

ha neolitiserats. Förmodligen skapades en stabil social organisation redan under 

senmesolitikum hos dessa fångstfolk, som via kontakter fick kännedom om odling och 

boskapsskötsel, men som ekonomiskt förblev fångstfolk. Det finns alltså utrymme för en 

betydligt större komplexitet under Ertebölletid än vad man många gånger trott. Vanligtvis har 

man antagit att detta inte skett förrän under första delen av tidigneolitikum (Jennbert 

1984:135; Petersson 1999:78) 
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4.2.2 Kulturdualism 

 

Synen på neolitiseringen som en långsam process har öppnat upp tolkningsmöjligheter för en 

regionalt differentierad ekonomi i Sydskandinavien. Indirekt betyder detta att även sociala 

organisationer var mera regionalt varierade än vad majoriteten av forskningens enhetliga syn 

beskriver dem (Petersson 1999:78). Petersson menar att det mesolitiska levnadssättet inte 

överges i samband med neolitikums start i Sydskandinavien men att nya strategier införlivas 

som på olika sätt inverkar på bosättningsmönster, social organisation och 

produktionsförhållanden. Han tror inte på att förändringen skapats av befolkningstryck och 

externa faktorer utan tror istället att det rör sig om ett successivt utvecklande samspel. 

Processen har förmodligen ägt rum på ett regionalt plan och bör ses i förhållande till lokala 

och regionala villkor och förhållanden (a.a:78). 

 

Ofta har man tolkat skillnader i det arkeologiska materialets sammansättning och utseende 

som direkta tecken på att flera kulturer har existerat parallellt i södra Skandinavien under 

vissa tidsperioder. Traditionellt har man diskuterat kring tre större materiella kulturgrupper i 

regionen; Trattbägarkulturen, Gropkeramiska kulturen och Stridsyxekulturen, och det är dessa 

tre kulturgrupper som till stor del utgör grunden för den tidigneolitiska forskningen i detta 

område (Artursson m.fl. 2003:42).  

 

4.2.3 Boplatsstrukturer 

 

Det tidigneolitiska samhällets bosättningsmönster och boplatsstrukturer har under de senaste 

åren diskuterats av flertalet forskare. Många har menat att det tidigneolitiska samhället 

baserades på små familjebaserade grupper som förflyttat sig i ett cykliskt bosättningsmönster 

och de olika boplatserna har utifrån sitt användningsområde delats in i basboplatser, 

jaktstationer/specialboplatser och ceremoniella platser. Denna syn går till viss del även att 

applicera på Sydskandinavien (Biwall m.fl 1997:275) där basboplatser troligen har 

kompletterats av specialboplatser som använts under kortare perioder för exempelvis jakt eller 

fiske. Dessa har varit placerade vid platser där det vid vissa tidpunkter på året funnits gott om 

resurser att dra nytta av (Artursson m.fl. 2003:134). 

 

Flera hundra olika typer av hus- och hyddtyper från Sydskandinaviens tidigneolitikum är 

kända, men förekomsten av dem är till viss del missvisande då de hänger samman med 

omfattningen av arkeologiska utgrävningar. Merparten av de byggnadslämningar man har 

träffat på härrör från ett fåtal intensivt undersökta områden. I de områden där man haft många 

och stora utgrävningar har man av naturliga skäl hittat fler byggnadslämningar än inom de 

områden där inga utgrävningar ägt rum. En annan bidragande faktor är också vilken 

undersökningsmetod man använt sig av inom de olika områdena. De flesta tidigneolitiska hus 

som påträffats har gjorts det när större ytor grävts ut och när man dessutom medvetet sökt 

efter hus (a.a:115). Anmärkningsvärt är dock att man redan vid de första undersökningarna 

vid början av 1900-talet lyckades identifiera boplatsstrukturer med förmodade hydd- och 

huslämningar. Detta trots att man då hade begränsade resurser till sitt förfogande och endast 

kunde gräva ut mindre ytor. Till viss del har emellertid många av dessa tidiga undersökningar 

omtolkats under senare tid (a.a:42f). 

 

Det var egentligen inte förrän på 1980-talet som den funktionsinriktade boplatsforskningen i 

Sydskandinavien kom igång ordentligt. Då började man undersöka tydliga hydd- och 

huskonstruktioner bl.a. i Skåne och på Bornholm. Framförallt undersökningarna på Bornholm 

resulterade i ett stort husmaterial men det var svårt att utifrån detta material redogöra för 
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någon slags boplatsstruktur eftersom de undersökta platserna hade använts under en lång tid. 

Inte heller undersökningsresultaten från Skåne möjliggjorde några omfattande boplatsanalyser 

eftersom man här undersökte mindre delar av de olika boplatserna (Artursson m.fl. 2003:43). 

Många av de stora exploateringsundersökningarna av tidigneolitisk bebyggelse i 

Sydskandinavien under 1980-talet gav intressanta resultat men förändrade ändå inte 

kunskapsläget på ett avgörande sätt. Till stor del begränsades projekten av den metodiska 

inriktningen och de ekonomiska ramarna. Sällan fanns det en tydlig koppling mellan de 

frågeställningar man hade och de metoder man använde sig av. Ofta saknades en 

problematisering kring hur en boplats förväntades se ut eller vilka strukturer som kunde 

tänkas ingå (a.a:44). Ett genomgående problem i de sydskandinaviska undersökningarna var 

föreställningen om att de tidigneolitiska boplatserna skulle vara väldigt små. Man utgick från 

att de tidigneolitiska fynd man hittat utgjorde spår efter hela boplatsytor istället för att 

resonera kring om de skulle kunna vara fyndrika områden inom större boplatser. Detta 

resonemang har lett till att man fått en begränsad uppfattning om hur den generella 

boplatsstrukturen har sett ut i regionen, och det är svårt att identifiera vilken del av 

boplatserna det är som har undersökts (a.a:44f). 

 

4.2.4. Hustyper 

 

Sedan 1980-talet har mängder av tidigneolitiskt material påträffats och en av de viktigaste 

upptäckterna har varit den av långhusen. Efter att den första långhusundersökningen gjordes i 

Mossby i södra Skåne har flera liknande hus kunnat identifieras. Dessa hus kallas idag 

Mossbyhus och är kända både från södra och mellersta Sverige och Danmark (Larsson 

1992;66; 2007:213f). Kunskapen om Sydskandinaviens tidigneolitikum har sedan dess blivit 

mycket mera utbredd och de senaste 20 åren har en tydligare bild vuxit fram av de 

byggnadstraditioner som existerat i Sydskandinavien under tidigneolitikum. Men samtidigt 

som bilden har klarnat betydligt så har den även blivit alltmera komplex. Byggnadskulturen i 

regionen verkar ha varit mycket varierad men med ett flertal tydliga gemensamma drag vad 

det gäller byggnadernas storlek och form (Artursson m.fl. 2003:41; Larsson m.fl. 1997:294).  

 

Utifrån dessa grundläggande drag kan husen grovt delas in i tre olika typer (Artursson m.fl. 

2003:115): 

 Tvåskeppiga hus med rundade gavlar och raka eller konvexa långväggar, s.k. 

Mossbyhus.  

 Tvåskeppiga hus med trapetsoid form, s.k. Dagstorpshus typ I. 

 Tvåskeppiga hus med rektangulär form, s.k. Dagstorpshus typ II  

 

Hyddorna saknar till skillnad från husen tydliga takbärande stolplinjer men har trots sina 

diffusa och oregelbundna konstruktioner även de, utifrån sin form, delats in i tre typer 

(a.a:116): 

 Runda eller ovalt formade konstruktioner. 

 U-formade, D-formade och hästskoformade konstruktioner. 

 Fyrhörniga konstruktioner med rektangulär eller trapetsoid form. 

 

4.3 Synen på boplatser på de brittiska öarna 

 

4.3.1 Olika synsätt på neolitiseringen på de brittiska öarna 

 

Neolitikums början karaktäriseras olika i olika delar av de brittiska öarna men hela regionen 

delar en liknande materiell kultur. En teori är att utvecklingen startade i det mesolitiska 
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jägare-samlare samhället, men det är svårt att förklara hur denna utveckling är relaterad till 

den neolitisering som ägde rum på den europeiska kontinenten vid samma tid (Bradley 

2007a:29). Neolitiseringen har tagit sig olika uttryck i olika delar av de brittiska öarna men 

Julian Thomas menar att de olika utvecklingarna alla har påverkats av kontinentala influenser 

på ett eller annat sätt. En del regioner invandrades av redan neolitiserade folk som hade med 

sig en helt ny livsstil medan det i andra områden var infödda folk som tog åt sig, antingen 

vissa delar eller hela konceptet, av det nya neolitiska levnadssättet (Thomas 2008:58). 

Vanligen talar man om två olika modeller för den brittiska neolitiseringen; en för Irland/norra 

Storbritannien där neolitiseringen ses som snabb förändring av livsstilen, och en för södra 

England/Wessex som karaktäriseras av kontinuitet, ackulturation och ett rörligt bosättnings-

system (Bradley 2007a:30). 

 

Irland är den ö där utvecklingen stämmer mest överens med den europeiska kontinentens 

definition av neolitikum. Här menar man att neolitikum startade i samband med att en 

jordbrukande ekonomi introducerades av folk som kom dit över havet. De arkeologiska 

lämningarna har förändrats ganska snabbt vilket tyder på att den inhemska befolkningen 

ändrade livsstil snabbt. Här skedde förändringar både av den materiella kulturen och i 

bosättningsmönstret (Bradley 2007a:29f). På Irland finns det ingen, eller liten, samtida 

användning av mesolitiska och neolitiska redskap vilket tyder på en snabb utveckling 

(Thomas 2008:67). Huslämningar har påträffats över hela ön och i samband med dessa även 

spår efter sädesodling och djurhållning (Bradley 2007a:29f).  

 

I södra England är förhållandet annorlunda. Här karaktäriseras neolitikum av kontinuitet, 

ackulturation och ett rörligt bosättningssystem. Här är inte situationen lika klar som på Irland, 

här råder lokala skillnader mellan det mesolitiska och det neolitiska boplatsmönstret vilket 

kan tolkas som att de neolitiska folken på vissa platser utvecklades i de redan existerande 

mesolitiska samhällena medan de på andra ställen istället var invandrade. I vissa regioner 

använde man sig fortfarande av vilda resurser in i neolitikum och en del mesolitiska redskap 

fortsatte att användas (Bradley 2007a:29f; Thomas 2008:67). Tillsammans med lämningar 

efter vilda grödor har endast små mängder sädesslag påträffats och bevis efter byggnader för 

djurhållning är ovanliga i detta område. De tidigneolitiska materiallämningarna domineras här 

snarare av sten- och jordmonument som verkar ha spelat stor roll som samlingspunkter och 

vid begravningar av de döda (Bradley 2007a:29f).  

 

Neolitikum i södra England har lämnat få bevis efter sig i det arkeologiska materialet då 

övergången från det mobila mesolitiska levnadssättet till det, till viss del fortfarande mobila, 

neolitiska har skett utan att efterlämna några tydliga spår. De flesta lämningar här 

förekommer främst i form av avlagringar, flintrester, ytliga stolphål och enstaka gropar. 

Under lång tid var denna typ av lämningar inte accepterade som bevis på boplatser utan 

forskarna förväntade sig spår efter faktiska neolitiska hus (Pollard & Reynolds 2002:31f). 

Enligt många forskare är husen det som karaktäriserar neolitiseringen och jordbrukets 

införande. Förekomsten av hus tyder på bofasthet medan deras frånvaro tyder på ett mobilt 

bosättningssystem och detta synsätt har lett till problem inom forskningen (Bradley 

2007b:347). Frånvaron av bevis har genom åren lett till problem inom den brittiska neolitiska 

forskningen men de senaste tjugo åren har en förändring skett både vad det gäller mängden 

tillgängligt material och ny information om perioden. Fynd efter rektangulära hus har 

påträffats, C14-metoden har underlättat och säkerställt dateringen av den tidigneolitiska 

kronologin, mer avancerade undersökningar av föremål har kunnat göras och DNA-studier av 

både djur- och människoben har hjälpt oss att kunna fastställa vilken diet man hade (Thomas 

2008:59). 
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4.3.2 Mobila boplatsstrukturer 

 

Det har länge diskuterats kring om neolitikum på de Brittiska öarna kan ha befolkats av 

bofasta grupper men denna bofasta modell har mer och mer ersatts av tanken på en mera 

rörlig neolitisk befolkning. Även modeller för en gradvis neolitisering har varit aktuella 

(Whittle 1997:19). Tre typer av bosättningssystem har föreslagits; säsongsflyttande, 

periodiska skiften mellan olika boplatslokaler och full bofasthet. Det är främst de första två av 

dessa som figurerat i de senaste årens diskussion om neolitiska boplatser på de brittiska öarna, 

medan den sista med full bofasthet ses som ett undantag som endast existerat i särskilda 

omgivningar. Utifrån detta perspektiv ser arkeologerna ett återkommande mönster av rörliga 

bosättningar, och argumenterar för att större delen av de tidigneolitiska boplatserna här inte 

bestod av permanenta jordbruksstrukturer eller formella uppdelningar av landskapet. 

Människorna rörde sig istället över landskapet i säsongsbaserade rutter och flyttade runt 

mellan olika kortsiktiga fasta boplatser hellre än att rota sig på en plats (Cooney 2003:47f). 

Detta rörliga boplatsmönster fanns troligen i vissa delar av de brittiska öarna under 

tidigneolitikum men inte överallt (Barclay 2001:144). 

 

Enligt Alasdair Whittle är varken odling eller djurhållning tillräckliga anledningar för att 

binda folk till en plats. Varför man väljer att bli bofast eller att flytta omkring behöver inte 

bestämmas av vilken ekonomi man lever efter. Han menar att bosättningsmönstren på de 

brittiska öarna under tidigneolitikum var rörliga men till viss del bofasta. I sitt försök att 

förklara denna modell skiljer han mellan två olika typer av flyttmönster som han kallar 

”moving on” och ”moving around” (Whittle 1997:19).  Det första innebär att man emellanåt 

flyttar vidare, byter boendeplats och bygger nytt på den nya platsen. Whittle menar att även 

om man byggde bestående byggnader så var det inte ett tvång för att man skulle bo där mer än 

en viss tid. Anledningar till att man ville byta boplatslokalisering kan ha varit sjukdom, 

missväxt, dödsfall och otur. Det andra mönstret innebar ett strukturellt, ofta säsongsbaserat 

förflyttande mellan olika boplatser beroende på var det fanns bäst förutsättningar under olika 

tidpunkter på året, både ur social och ur ekonomisk aspekt (a.a:19ff). Boplatslokaliseringarna 

bestämdes inte bara av tillgången till fysiska resurser utan en rad sociala faktorer påverkade 

var människor valde att bosätta sig.  

 

4.3.3 Hustyper 

 

De tidigneolitiska husen på brittiska öarna domineras av rektangulära byggnationer och känns 

igen i de arkeologiska lämningarna som mönster av stolphål. Fyra huvudtyper av hus; A-D, 

kan urskiljas vilka alla i huvudsak varit byggda i trä och med upprätta stolpar.  

 

 Grupp A-husen består av rektangulära stolpramar, men väggarna har även bestått av 

andra byggnadsmaterial som al, ask, björk och hassel. Husen varierar mycket i storlek 

men denna grupp inkluderar några av de största kända tidigneolitiska husen i 

Storbritannien. Ofta har dessa varit uppdelade i två rum, ett större och ett mindre 

(Darvill 1996:85, 89; Cooney 2000:59). 

 Grupp B-husen är ryggåstakförsedda, oftast rektangulära, hus med upprätta stolpar. 

Ibland stöttas stolpkonstruktionen även av mindre stolpar och längsgående balkar.  

 C-husen är gjorda av horisontellt liggande timmer mellan upprättstående stolpar med 

ett platt tak på. Dessa hus är oftast fyrkantiga till formen och kan även ha haft en del 

interna stolpar som upprätthållare av taket.  

 Den fjärde gruppen, D-husen, är byggda av några få större stolpar och flera små längs 

med ytterväggarna och även som avdelare inne i huset då de är uppdelade i flera rum. 
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Dessa hus är dock ovanliga men återfinns bland annat vid Carn Brea (Darvill 

1996:88). 

 

De tre första typerna har haft någon typ av dörr eller ingång men dessa är svåra att fastställa i 

det arkeologiska materialet, och de verkar inte heller ha haft någon regelbunden placering i 

husen. Även verandor är ofta förekommande i samband de tre första grupperna. Typiska 

tidigneolitiska hus var mellan fyra och tio meter långa, tre till sju meter breda och oftast 

byggda av ektimmer (a.a:88). 

 

4.3.4 Generalisering 

 

Den mesta neolitiska forskningen har fokuserat på de södra delarna av brittiska öarna och är 

därför ifrågasatt för förståelsen av hela regionens neolitisering (Cooney 2003:47). 

Utgrävningarna vid Carn Brea i södra England och de resultat undersökningarna här gav har 

lett till antagandet att denna typ av boplatser var karaktäristiska för de tidigneolitiska 

boplatserna på de brittiska öarna. Denna typ av generalisering har i sin tur lett till att boplatser 

av andra typer har kommit i skymundan i det arkeologiska materialet (Ray 2001:50). Forskare 

har gjort olika mobilitets modeller som gäller för hela den brittiska övärlden, och även för 

Irland, när man istället borde ha uppmärksammat de regionala skillnadernas betydelse för 

tolkningen av neolitikum (Cooney 1997:23; Cooney 2003:47).  

 

Samtidigt som Irland inkluderas i de brittiska modellerna så passar inte Irland riktigt in i 

denna mobilitets modell utan ses som något perifert och ovanligt snarare än något som bidrar 

med bevis för att stärka tolkningen. Samtidigt som regionala skillnader godtas så fokuserar 

man hellre på ett generaliserande bosättningsmönster, och det är denna syn som snabbt blivit 

den gällande (Cooney 1997:23). De tidigneolitiska bosättningarna skiljer sig ganska mycket åt 

mellan Storbritannien och Irland men detta faktum uppmärksammas sällan eftersom brittiska 

och irländska studier sällan redovisas i samma litteratur. Irländska arkeologer tenderar att 

fokusera bara på Irland medan de engelska ofta tar för givet att de båda öarna kan tolkas på 

samma sätt utifrån de engelska undersökningarna (a.a:24) 

 

En av styrkorna med den senare tidigneolitiska forskningen av de brittiska öarna däremot är 

att man nu ser på boplatser i ett landskapsarkeologiskt sammanhang hellre än att se på varje 

boplats var för sig. En annan styrka med dagens forskning är att man nu ser på 

boplatsutveckling i ett mer socialt än ekonomiskt sammanhang (Cooney 2003:48). 

 

5. SYDSKANDINAVIEN 

 

5.1 Skåne 

 

5.1.1 Tidigneolitiska boplatser 

 

Hittills har det tidigneolitiska boplatsmaterialet i Skåne dominerats av de sydvästra och 

sydöstra delarna av regionen. De innersta delarna av landskapet saknar i stort sett bosättningar 

från denna period. Lösfynd, främst i form av spetsnackiga yxor, från dessa områden visar 

dock att inlandsområdena inte varit obekanta för den tidigneolitiska befolkningen, men inga 

boplatser har påträffats här. Inga av de påträffade boplatserna har haft mer än ca 15 kilometer 

till den dåtida kustlinjen (Andersson 2003:62f, 74). Att det finns så få kända boplatser från 

inlandet kan antingen bero på att det inte gjorts så många undersökningar i dessa områden 

eller att befolkningen hellre valde att bosätta sig vid kusterna än in i landet. Jag tror att det är 
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en kombination av de båda alternativen som är förklaringen till fenomenet. Befolkningen 

valde nog helt enkelt hellre att bosätta sig vid kusterna på grund av de fördelar det innebar att 

bo kustnära. Dessa platser var förmodligen en gränszon mellan kustmiljöns och 

inlandsmiljöns ekosystem vilket erbjudit stora tillgångar både på växter och på djur. Men visst 

är det faktum att man fokuserat mer på undersökningar av de kustnära boplatserna än de i 

inlandet en orsak till fördelningen av upptäckta bosättningar. De boplatser som kommer att 

diskuteras i detta kapitel är ett bevis på denna teori då varken Oxie- eller Svenstorps-

boplatserna var belägna vid kusten utan längre in i landet. 

 

Tyvärr finns det relativt få C14-dateringar från tidigneolitikum i Skåne men Mats Larssons 

undersökningar av Syd- och Sydvästskåne under 1980-talet har resulterat i att fyra grupper 

har urskiljts där: Oxie, Svenstorp, Mossby och Bellevuegården. De tre första anses delvis ha 

varit samtida och dateras till TNI medan Bellevuegårdsgruppen är senare och dateras till 

TNII. Det är svårt att kronologiskt särskilja grupperna utifrån det fåtal C14-dateringar som 

finns så denna gruppindelning har främst baserats på variationer i flintredskapen och 

keramikens kärlformer och ornamentik (Larsson 1984:156, 167; Kihlstedt m.fl 1997:95f). 

Eftersom det är svårt att se någon kontinuitet i den materiella kulturen mellan 

Erteböllekulturen och Svenstorp- och Mossbygrupperna tyder det på att tidsskillnaden mellan 

de olika grupperna inte kan ha varit stor. Ett alternativ är att Svenstorpsgruppen har utvecklats 

ur Oxiegruppen och kan ses som en mer västlig grupp medan Mossbygruppen kan ses som en 

mer östlig lokalgrupp med paralleller på exempelvis Bornholm (Larsson 1984:167f) 

 

5.1.2 Oxie 

 

Larsson har konstaterat att Oxiegruppen är den äldsta tidigneolitiska gruppen i Skåne och 

denna kan urskiljas i det skånska materialet under en kort tidsperiod. Oxiegruppens 

utbredningsområde stämmer klart överens med den sena Erteböllekulturens och dess boplatser 

var framförallt belägna på de lätta sandjordarna i inre delen av det sydvästskånska 

backlandskapet (a.a:159). Dessa boplatser är ett bevis på att det visst funnits boplatser även 

längre in i landet, vilket stärker teorin om att det är avsaknaden av undersökningar i inlandet 

som har gjort att endast ett fåtal boplatser har träffats på här. Oxiegruppen representeras av sju 

undersökta boplatser vilka samtliga har påträffats längs med åssträckningar där jordmånen till 

övervägande del består av sand och grusig morän (a.a:159). Flera av Oxiegruppens boplatser 

har varit lokaliserade vid vattendrag men inom denna grupp har inga specifika fångstboplatser 

vid insjöarna påträffats. Några säsongsmässiga fångst- eller jaktboplatser har förmodligen inte 

varit nödvändiga eftersom här funnits god tillgång på vilt (a.a:211). Här har troligen varit en 

gränszon mellan olika ekosystem som överlappat varandra och erbjudit en stor artrikedom och 

stora tillgångar på växter och djur (Jennbert 1984:82). 

 

Oxiegruppens keramik består av lerskivor och trattbägare, med sina karaktäristiska flata 

bottnar, smala halsar och mjuka övergångar från hals till buk, av olika storlekar och 

användningsområden, samt öronkärl i form av stora förrådskärl med öronen placerade nederst 

på buken. Keramikens ornamentik domineras av de tre formerna intryck/pinnstick, streck och 

plastisk ornamentik som innebär att mynningskanterna är förtjockade. Endast en liten del av 

keramikkärlen är ornerade och det är enbart kärlens mynningspartier som dekorerats. Den 

mest förekommande orneringsformen är intryck/pinnstick som återfinns på 50-60 % av 

Oxiegruppens keramik följt av den plastiska ornamentiken. Streckornamentiken återfinns på 

endast 6 % av Oxiekeramiken (Larsson 1984:159). Lokalt förekommer även andra typer av 

ornering såsom nagelintryck och snörornamentik. Vad det gäller lerskivornas ornamentik 

uppvisar de ingen större variation utan majoriteten av den har ornerats med fingerintryck 
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längs randen, och i några enstaka fall förekommer det att lerskivornas kant är svagt 

uppsvängd (Larsson 1984:159). 

 

5.1.3 Svenstorp 

 

Svenstorpsgruppens bosättningsmönster liknar Oxiegruppens och denna grupp utgörs av fem 

boplatser påträffade i eller i anslutning till backlandskapet, varav alla utom en är lokaliserade 

vid höjdsträckningar i närheten av omfattande våtmarker, eller i närheten av vattendrag. Inte 

heller inom Svenstorpsgruppen har några fångstboplatser påträffats (a.a:160).  

 

Denna grupp är inte lika homogen som Oxiegruppen och dess keramikmaterial är mer varierat 

än den tidigare Oxiegruppens.  I keramiken ingår lerskivor, trattbägare, öronbägare och 

öronkärl samt kragflaskor. Trattbägarna har samma former som Oxiegruppens men 

ornamentiken är mer varierad här. Förutom intryck/pinnstick, streck och snörornamentik 

förekommer även inslag av tvärsnodd, stämplar och s.k. Furchenstich, varav den vanligast 

förekommande är snörornamentiken som förekommer i mellan 14 och 25 % av keramiken. 

Den plastiska ornamentiken är betydligt mindre inom Svenstorpsgruppen än inom 

Oxiegruppen (a.a:160).  

 

5.1.4 Mossby 

 

Vid undersökningen av den tidigneolitiska boplatsen vid Mossby 1985 framkom 

betydelsefullt material från TNI. Fem C14-dateringar från boplatsen daterar den till tiden 

4250-3640 f. Kr. vilket gör lokalen till en av de äldsta tidigneolitiska boplatserna i 

Skandinavien. Av stort intresse var en tydlig lämning efter ett hus med mittsulekonstruktion 

vilket uppmättes till att ha varit 12 meter långt och 6 meter brett. I mitten av huset fann man 

tre stora stolphål, efter vad man tror har varit takbärande stolpar, som var mellan 0,4 och 0,5 

meter i diameter och upp till 44 cm djupa. I stolphålen hittade man fynd av flintavslag och 

oornerad keramik. Med hjälp av keramiken har man kunnat datera huset till den äldre 

perioden av tidigneolitikum. I husets sydöstra del fann man en platta med en slipsten gjord av 

sandsten (Biwall m.fl. 1997:270f; Larsson & Rzepecki 2002:5) och ungefär 40 meter öster om 

huset ett 500 kvadratmeter stort kulturlager som innehöll stora mängder keramik och flinta. 

Koncentrationer med flintavslag, keramikskärvor och verktyg identifierades och har tolkats 

som aktivitetsytor. Under kulturlagret påträffades stolphål, gropar och sotrester (Larsson & 

Rzepecki 2002:5) Detta Mossbyhus har gett namn åt alla tvåskeppiga hus med rundade gavlar 

och konvexa eller raka långsidor (Artursson m.fl. 2003:116, 124). 

 

5.1.5 Bellevuegårdsgruppen 

 

Bellevuegårdsgruppen uppkom mot slutet av tidigneolitikum, en C14-datering har placerat 

gruppen i tiden runt 2600 f. Kr. och vid denna tid kan man se en markant förändring i valet av 

bosättningsplatser. Bosättningssystemet skiljer sig från de äldre gruppernas, från att ha varit 

lokaliserade i backlandskapet föredras nu hellre kusten och moränområdena kring Malmö. 

Boplatserna ger nu intryck av att vara mer permanenta men vid sidan av basboplatserna kan 

även ett större antal boplatser med speciella funktioner urskiljas i materialet. Detta kan vara 

lägerboplatser som använts vid jakt och fiske eller boplatser med specifika funktioner där man 

exempelvis ägnat sig åt flintbrytning (Larsson 1984:208, 212f). 

 

I Bellevuegruppen ingår sju fyndplatser av vilka fem är belägna i Malmö, där jordmånen till 

övervägande del bestått av sandblandad lera, och boplatsernas karaktär varierar här rejält. 
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Keramikens sammansättning är överlag samma som för Svenstorpsgruppen men klara 

skillnader förekommer i trattbägarnas form och ornamentik då de inom Bellevuegårdsgruppen 

har en högre hals och en kraftigt markerad övergång mellan hals och buk. Även trattbägare 

med en större mynningsdiameter än tidigare, upp till 40-45 cm, uppträder inom 

Bellevuegårdskeramiken. Även mynningsornamentiken skiljer sig gentemot de tidigare 

gruppernas då betydligt färre kärl har någon mynningsornamentik överhuvudtaget. Den 

vanligaste orneringsformen är snör- och tvärsnoddsornamentiken som på vissa boplatser 

förekommer i 20 % av keramikbeståndet. Variationen mellan de olika boplatserna är stor och 

tyder på att lokala traditioner spelat en stor roll. När det gäller bukornamentiken präglas 

denna av vertikala linjer, antingen yttäckande eller i form av knippen. Linjerna är troligtvis 

gjorda med olika tekniker eftersom bredden på dem varierar mellan 0,1 och 0,6 cm, de 

smalaste är förmodligen gjorda med flintspån (Larsson 1984:160f). 

 

5.2 Boplatsstrukturer 

 

5.2.1 Bosättningssystem 

 

Traditionellt har det ansetts att tidigneolitiska boplatser varit relativt kortvariga och utspridda 

i landskapet vilket karaktäriserar ett spritt och rörligt boplatsmönster. Från den tidigaste delen 

av neolitikum finns det i Sydskandinavien få belägg för odling och tamboskap (Price 

1996:349; Kihlstedt m.fl. 1997:97).  De senaste åren har man fokuserat på att neolitiseringen i 

Sydskandinavien varit en successiv övergång från ett mesolitiskt till ett neolitiskt levnadssätt. 

Jag stödjer denna teori vilken innebär att mesolitikum i denna region inte övergavs vid en viss 

tidpunkt utan att det neolitiska levnadssättet introducerades successivt, och efterhand 

påverkade försörjningsförhållandena och bosättningsmönstret. Efterhand som det under 

tidigneolitikum växer fram en förändrad ekonomi med inriktning på odling och djurhållning 

har mera fasta, långvariga boplatser uppkommit. Boplatserna blir nu större och mer 

kontinuerliga (Artursson m.fl. 2003:124). Enligt Childe frambringade jordbruket och 

boskapsskötseln en ekonomisk revolution som gav befolkningen möjlighet att bli bofast och 

expandera (Childe 1949:31).  

 

Senare delen av tidigneolitikum karaktäriseras även av att ett större antal boplatstyper börjar 

göra sig gällande och en tydlig förändring märks i bosättningsmönstret. Tidigare var de flesta 

boplatser situerade vid kusterna medan de nu spreds även in i landet (Andersson 2003:85, 

188). Enligt Binford ledde den mer bofasta livsstilen till en ökad befolkning och ett 

intensifierat användande av resurserna vilket, i samband med vattennivåns höjning, gjorde att 

strandmarkerna inte längre var tillräckliga för försörjningen. Istället började man odla grödor 

och en jordbrukande ekonomi växte fram (Renfrew & Bahn 2000:281, 471). De kustnära 

boplatserna slutade till stor del att användas som permanenta basboplatser men fortsatte att 

användas säsongsvis. Istället valdes sandjordar i inlandet, nära vattendrag, som basboplatser 

(Andersson 2003,188, Larsson 2007:214) och den ursprungliga skogen öppnades vid denna 

tid upp för bete (Kihlstedt m.fl. 1997:97). 

 

Men detta bosättningsmönster stämmer inte överrens med utvecklingen av de skånska 

boplatskulturer som Larsson identifierade, och som jag gått igenom här ovan. Där är 

utvecklingen snarare den motsatta; de äldsta grupperna Oxie och Svenstorps boplatser var 

belägna längre in i landet medan den yngsta av dem, Bellevuegårdsgruppen, övergav inlandet 

och föredrog att bosätta sig vid kusten. Vad beror det på att utvecklingen var tvärtom här? Jag 

tror att den främsta orsaken till det omvända bosättningsmönstret här beror på att det har rått 

regionala skillnader som påverkat utvecklingen olika på olika platser. En annan förklaring kan 
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vara att det i Sydsverige har funnits många olika typer av boplatser vilka kan ha varit svåra att 

skilja åt i det arkeologiska materialet.  

 

Två olika bosättningskategorier kan urskiljas i det tidigneolitiska sydskandinaviska 

landskapet, den ena är de permanenta basboplatserna där det dagliga livet med boendeytor 

och förrådsbyggnader finns. Den andra är de säsongsbetonade specialboplatser som vid sidan 

av basboplatserna funnits till för speciella aktiviteter som jakt och fiske. Förutom dessa två 

boplatstyper kan det även ha förekommit temporära övernattningsläger där kortare uppehåll 

har gjorts (Andersson 2003:44).  

 

Hur länge en boplats varit i bruk är något som är värt att diskutera för förståelsen av hur 

boplatsutvecklingen kan ha sett ut. Hur länge ett hus stått på en plats är en faktor som kan 

antyda under hur lång tid en boplats använts, men husens hållbarhet är beroende av vilket 

träslag det byggts i samt vilken diameter stolparna haft. På grund av dåliga 

bevaringsförhållanden ger analyserna av träkolet från stolphålen tyvärr inte några bra svar på 

vilka träslag som använts. Ek är dock det träslag som bevaras längst och troligen det som 

använts mest. Husens livslängd påverkas naturligtvis också av om de förstärkts eller 

reparerats vilket det finns indikationer på från de tidigneolitiska husen. På grund av dessa 

omständigheter är det svårt att fastställa hur länge ett hus har fungerat som bostad (Artursson 

m.fl. 2003:124f).  

 

Mycket forskning återstår kring de tidigneolitiska boplatsernas inre struktur men utifrån några 

väl undersökta boplatser har man kunnat dra slutsatserna att boplatserna var små, ca 600 

kvadratmeter, och bebotts av en familjegrupp (Biwall m.fl. 1997:275). Vilken typ av hushåll 

som förekommit under tidigneolitikum är en komplicerad fråga som för mig är svår att ge 

några säkra svar på. De flesta forskare anser att det var en utvidgad kärnfamilj som utgjorde 

den minsta sociala enheten men även andra konstellationer kan ha förekommit. Husens 

storlek antas kunna säga något om antalet invånare som bott i dem och flera olika teorier och 

formler har utarbetats för att fastställa antalet invånare per hus (Artursson m.fl. 2003:125f). 

Mats Larsson har i sin avhandling från 1984 testat olika formler för att beräkna detta och hans 

slutsats av beräkningarna blev att gårdarna bebotts av en eller möjligen två familjer på ca 10 

personer (Larsson 1984:215). Vi har än idag inga säkra metoder att beräkna hushållens storlek 

med och de beräkningar som gjorts är osäkra, men troligtvis har antalet invånare i husen 

varierat. Samtidigt är det svårt att veta hur stora ytor av husen som använts som egentlig 

boendeyta och vilka som använts som förvaringsytor. Eventuellt kan även en del ytor av 

boendehusen använts till stallning av djur under vinterhalvåret. 

 

Enligt von Thünen har omgivningarna närmast boplatsernas kärnområden använts till odling 

av grödor med kort hållbarhet som måste konsumeras färska. Grödor med längre hållbarhet 

och som därmed kräver förvaringsutrymmen odlas längre bort från boendehusen (Hall 1966:9, 

140) och jag tror att dessa har förvarats nära där de odlats snarare än i boendehusen. Däremot 

har man i kärnområdet uppstallade djur för mjölkproduktionens skull (a.a:9) och dessa kan 

mycket väl ha varit stallade i ena änden av boendehuset, inte bara för närhetens till mjölkens 

skull utan även för att de alstrade värme. 

 

5.2.2 Sydskandinaviska hus- och hyddtyper 

 

De senaste 20 åren har bilden av Sydskandinaviens byggnadstraditioner klarnat samtidigt som 

den blivit alltmera komplex. De tidigneolitiska husen och hyddorna i regionen uppvisar stor 

variation men flera tydliga gemensamma drag vad det gäller byggnadernas storlek och form 
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uppträder (Artursson m.fl. 2003:41, 115). Det har tidigare rått en uppfattning om att de 

tidigneolitiska husen varit relativt små, men senare undersökningar har visat att husens storlek 

varierat betydligt (a.a:123f). Det tidigneolitiska byggnadstraditionen i Sydsverige 

karaktäriseras av både kontinuitet och förändring och inom regionen förekommer både 

grophus och hyddor av olika slag samt mesulahus och D-formade hus (Biwall m.fl.1997:294).  

 

De tidigneolitiska hyddorna utgörs av tre olika typer varav majoriteten är runda eller ovala 

(Artursson m.fl. 2003:116,118). De påträffade hyddornas spridning är vidare än husens och 

alla tre typerna finns representerade över hela Sydskandinavien. När det gäller hyddorna 

handlar det snarare om skillnader i kulturtillhörigheten. I södra Sverige och i Danmark 

representerar hyddorna i regel Trattbägarkulturen medan de längre norrut tillhör den 

Gropkeramiska kulturen. De Gropkeramiska hyddorna har oftast även en mer kustnära 

placering medan de från Trattbägarkulturen vanligen legat en bit in i landet men ofta vid 

någon form av vattendrag. Hyddorna påträffas ofta i grupper medan husen oftast är 

ensamliggande (a.a:118). Min tolkning av att hyddorna men inte husen varit uppförda i 

grupper är att hyddorna förmodligen använts på mer kortvariga, kanske säsongsbebodda, 

boplatser som använts av flera olika kuturgrupper medan husen byggts på mera fasta 

boplatser och använts av en familjegrupp. 

  

Det finns i Sydskandinavien endast ett litet antal väldaterade hus från tidigneolitikum och 

grovt kan dessa delas in i två större grupper; grophusliknande konstruktioner och stolphus 

med mittsulekonstruktion. Till gruppen med stolphus hör det hus som 1985 påträffades vid 

undersökningarna i Mossby (Biwall m.fl. 1997:270). Detta hus har gett namn åt alla 

tvåskeppiga hus med rundade gavlar och konvexa eller raka långsidor. De flesta av 

Mossbyhusen är situerade i öst-västlig riktning och de varierar mycket i storlek, mellan 9-18 

meter i längd och 4-7,5 meter i bredd. Husets storlek eller antal takbärande stolpar, vilka 

varierar mellan två och åtta stycken, verkar inte ha utvecklats efter hand utan olika 

konstruktioner verkar ha existerat samtidigt. Det råder dock en tendens att de större husen är 

något yngre än de mindre (Artursson m.fl. 2003:116, 124). Vad som drivit utvecklingen mot 

större hus är osäkert men troligen har förändringar i den sociala och ekonomiska strukturen 

lett till ett behov av större byggnader.  Jag tolkar det som ett resultat av att boplatserna blivit 

mera fasta och därmed krävt större ytor både för boende, förvaring och djurhållning. Den nya 

neolitiska livsstilen med mer permanenta boplatser och odling krävde troligtvis större ytor 

både för boende och för förvaring av grödor och djurfoder, vilket ledde till en förändring av 

byggnadstraditionen. 

 

Förändringen av byggnadstraditionen kan även ha haft symboliska betydelser. Huset kan ses 

som en viktig del av det neolitiska idékomplexet och har fungerat som en symbolisk 

omvandlare av den vilda naturen till det tama domesticerade hemmet. Hodder har varit en av 

föregångarna till denna tanke och har skapat metaforerna agrios och domus för att förklara 

förhållandet mellan människan och naturen. Det som finns utanför boendeområdet kallar han 

för det vilda/agrios och det som är innanför för hemmet/domus. Domus är enligt honom en 

metafor för domesticeringen av samhället, dvs. kulturens tämjande av det vilda. Domus 

involverar de praktiska aktiviteter som upprätthåller det vardagliga livet. Hemmet utgör en 

grund för samhället och de samhälleliga relationerna och är en plats för kontroll och tämjande 

av det utanförliggande och vilda (Hodder 1990:44f).  Denna indelning av landskapet i 

domäner var troligen av stor symbolisk betydelse för människorna under tidigneolitikum när 

jordbrukets införande gjorde att samhälle/kultur och naturen/det vilda blev motsatser till 

varandra. Människan har på detta sätt förändrat sin egen bild av landskapet och nya mentala 
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och fysiska landskap har skapats utifrån de förutsättningar som funnits, och naturen har 

omvandlats efter de önskemål om förändring som människan har haft.  

 

5.2.3 Inre struktur och funktion 

 

Kunskapen om de tidigneolitiska husens funktion och inre disposition är av flera skäl väldigt 

begränsad. De hus som påträffats uppvisar sällan inre konstruktionsdetaljer och det är sällan 

mer än bottnen av stolphålen som återfinns. Ogynnsamma bevaringsförhållanden och det 

faktum att de undersökta boplatserna uppvisar en lång bebyggelsekontinuitet som gör det 

svårt att knyta fynd och anläggningar till specifika hus försvårar tolkningen (Artursson 

m.fl.2003:120). Utifrån de anläggningar som har påträffats har dock information uppkommit 

om att tillträde till husens inre skedde genom en dörröppning men det är problematiskt att 

identifiera ingångar till tidigneolitiska hus eftersom väggarna ofta utgjorts av glest och 

oregelbundet satta stolpar. I de fall där det är längre avstånd mellan stolparna eller där de är 

placerade på ett speciellt vis tyder på att där varit ingångar. Dessa har huvudsakligen funnits 

på husens ena långsida. I de hus där gropar har påträffats har dessa varit placerade vid husens 

ena kortsida (a.a:120). Varför har groparna då varit placerade vid kortsidorna? Det har jag 

inget säkert svar på men min teori är att man förmodligen har haft en liten ”kökshörna” i ena 

änden av huset där man både förberett och tillagat mat och även deponerat sitt avfall. 

 

6. BRITTISKA ÖARNA 

 

6.1 Södra England 

 

6.1.1 Carn Brea 

 

Mellan år 3800 och 3000 f. Kr. kan man se att stora förändringar ägde rum i England. Vid 

denna tid etablerades boplatser i det neolitiska landskapet vilka omringades av massiva 

konstruktioner (Mercer 2003:59). En av de första boplatserna av denna typ som påträffats är 

den vid Carn Brea, som var belägen på ett lågt berg med utsikt över kusten och har daterats 

till någon gång mellan 3900 och 3650 f. Kr. (a.a:61). Carn Brea var den första boplats i 

England där fynd efter kökkenmöddingar samt tillverkning och långvarigt användande av 

redskap har påträffats och detta tyder på att boplatsen använts under en lång tid. 

Utgrävningarna här har lett till en ny förståelse av södra Englands arkeologi och den sociala 

organisation som växte fram här under neolitikum (Mercer 2001:43). 

 

Boplatsen undersöktes första gången redan 1895 då man fann stora mängder keramik och 

flintredskap. Vid en senare undersökning 1969 fann man den blockbyggda inhängnadsväggen, 

och vid en ytterligare undersökning 1973 konstaterade man att de aktiviteter som ägt rum 

utanför boplatsens hägn var annorlunda och av mindre betydelse än aktiviteterna på insidan 

(Mercer 2003:59). Troligen ägnade man sig innanför hägnaden åt vardagliga sysslor i enlighet 

med Hodders teori om det domesticerade rummet som är uppdelat i domus/det inhägnade 

hemmet och agrios/det utanförliggande vilda (Hodder 1990:44). 

 

Fyra områden av platsen undersöktes vilka alla visade på stora oregelbundna strukturer och 

tydde på användning av eld, och inhägnadsväggen var mycket skadad. Man tror att väggen 

varit minst två meter hög och stått på en tre meter bred plattform med en vallgrav utanför, och 

att boplatsen bebotts av 150-200 personer (Mercer 2003:60). Man uppskattar att över 5000 

keramikkärl funnits inom hela området och dessa utgjordes företrädesvis av skålar, samt glas, 

koppar och förvaringskärl. Alla kärlen var gjorda av lera med inslag av sandsten från Lizard 
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halvön, och det finns inga bevis på att keramiktillverkning ägt rum inom boplatsen vilket 

leder till slutsatsen att keramiken var importerad från en tillverkningsplats på Lizard halvön 

27 km därifrån. En kvarts miljon flintavslag (!) har påträffats på platsen men även 

flitredskapen verkar ha varit importerade, minst 50 % av redskapen vid Carn Brea har 

ursprungligen kommit från utomstående områden (Mercer 2001:44; Mercer 2003:60).  

 

Den stora mängden keramik som påträffats tillsammans med rika organiska lämningar på 

platsen, och det faktum att inget tyder på att keramiken lagts ner på ett ceremoniellt sätt, gör 

att det å ena sidan är säkert att Carn Brea använts som boplats under en lång tid (Mercer 

2001:44). Å andra sidan kan det dock vara svårt att fastslå om Carn Brea verkligen har varit 

en boplats alls eftersom platsens geologiska och klimatologiska förhållanden har gjort att 

varken pollen, ben eller andra organiska material har bevarats (Mercer 2003:61).  

 

De resultat och tolkningar som undersökningarna vid Carn Brea har gett har lett till en 

generalisering och antagandet att denna typ av boplatser varit karaktäristiska för de Brittiska 

öarna vilket tyvärr gjort att områden med boplatser av andra typer kommit i skymundan i det 

arkeologiska materialet (Ray 2001:50). 

 

6.1.2 Windmill Hill 

 

En annan av de först kända tidigneolitiska boplatserna i södra England, Windmill Hill, är känt 

för sin inhägnad som täcker toppen av kullen där boplatsen är belägen. Boplatsen upptäcktes 

första gången redan 1720 och vid undersökningar av platsen på 1920-talet daterades den till 

tidigneolitikum. (Childe 1949:34; Pollard & Reynolds 2002:48). Alexander Keiller var en av 

de som gjorde utgrävningar här då som uppdagade över trettio gropar på platsen innanför 

inhägnaden. Innehållet i groparna varierade; en del var nästintill tomma medan andra innehöll 

en rik blandning av kolblandad jord, djurben, keramikskärvor och flintverktyg. 

Kombinationen av redskap som använts både för insamling och för beredning av grödor, samt 

den stora mängd förkolnade sädeskorn som fanns i groparna tyder på att en jordbrukande 

livsstil rått här (Pollard & Reynolds 2002:35f, 48f). 

 

Ovanligt för Windmill Hill är att här hittats spår efter stolpbyggda byggnader, som 

härstammar från tiden innan platsen byggdes in av inhägnaden. Men eftersom tidigneolitiska 

stolpbyggda hus är ovanliga i södra England har det diskuterats om dessa kan tolkas som 

boendehus eller inte. Alternativt har de tolkats som stolpbyggda gravar eller dödshus (a.a:37). 

Om de är lämningar efter boendehus är de ovanliga, men vad är det som säger att de inte kan 

ha varit det? Neolitikum karaktäriserades av flera olika regionala livsstilar, och livsstilsval 

kan, åtminstone enligt mig, ha varierat mellan olika platser och olika tidpunkter.  

 

Mycket tyder på att Windmill Hill bebotts av många människor och att ett flertal olika 

aktiviteter ägt rum innanför inhägnaden. De undersökningar som gjorts av platsen under 

1900-talet har producerat stora mängder material; mer än 20 000 keramikskärvor, 100 000 

flintbitar och mängder av djurben. De flesta av djurbenen kom från domesticerande nötboskap 

och keramiken representerade keramikkärl av olika typer och storlekar, både ornerade och 

oornerade. En mängd olika redskapstyper, gjorda av flinta från närliggande stenbrott, men 

även yxor, gjorda av sten som inte kom från platsen utan troligen har importerats dit, 

påträffades (Childe 1949:34ff; Pollard & Reynolds 2002:50). Detta material representerar alla 

aspekter av det tidigneolitiska livet; försörjning, produktion, konsumtion, boskapsskötsel, 

handel och sociala relationer. Denna stora mängd kan bara ha genererats av att många 

människor varit verksamma på platsen. Isobel Smith har tolkat Windmill Hill som en viktig 
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mötesplats där handel har ägt rum och dit människor har kunnat komma o gå regelbundet eller 

sporadiskt utifrån sina egna behov. Antalet människor som bebott platsen har varierat och det 

finns inget som tyder på att det har varit en permanent boplats utan folk har förmodligen 

använt sig av platsen som en tillfällig boplats under några veckor eller månader åt gången 

(Thomas 1999:202; Pollard & Reynolds 2002:51, 55). 

 

6.2 Skottland 

 

6.2.1 Inhägnade boplatser i Skottland 

 

De senaste 25 åren har Skottlands arkeologi förändrats radikalt när allt fler boplatslämningar 

har upptäckts med hjälp av flygfotografering. Det är svårt att tolka den tidigneolitiska 

arkeologin i norra Storbritannien eftersom här inte finns någon tradition med inhägnade 

boplatser, och här inte finns samma typ av samlingsplatser som i södra delarna av regionen. 

Avsaknaden av inhägnade boplatser här kan reflektera skillnader i ekonomin och den sociala 

strukturen. Troligen hör de inhägnade boplatserna ihop med en mer bofast, jordbrukande 

livsstil vilket leder till tolkningen att folken i Skottland varit mer omkringflyttande. En annan 

tolkning är att de inhägnade boplatserna här i norr ännu är oupptäckta (Barclay 2001:144f). 

 

I Skottland har endast ett fåtal neolitiska inhägnade boplatser undersökts av vilka den mest 

anmärkningsvärda tidigneolitiska är Meldon Bridge, som grävdes ut för mer än tjugo år sedan 

men inte publicerades förrän nyligen. Denna fördröjning har gjort att platsen tolkats utifrån 

dagens kriterier och istället setts som exempel på ett regionalt varierat tidigneolitiskt 

Skottland (Barclay 2001:145).  När Meldon Bridge grävdes ut från 1974 till 1977 kom det 

fram att platsen varit bebodd i flera omgångar. Fynd efter gropar som innehöll stora mängder 

lokal keramik tydde på att ett neolitiskt levnadsätt hade introducerats här från 3800-2900 f.Kr. 

(a.a:145).  

 

Skottland är ett land med stor geografisk variation både när det gäller landskapstyper och 

klimat, vilket har gjort att det skotska neolitikum utvecklades olika i olika delar av landet. På 

grund av detta är ofta den neolitiska forskningen om Skottland uppdelad i olika regioner 

(Barclay 1996:61f): 

 

6.2.2 Norra Skottland 

 

I Skottland har man kunnat identifiera få boplatser från tidigneolitikum och efterhand har 

idéer om olika startpunkt och skilda utvecklingar accepterats, och att jordbruket varit mindre 

intensivt här reflekteras i lämningarna på de undersökta platserna (Barclay 1996:70f; Barclay 

2003:71). Vid Boghead i Moray har lämningar daterats till 3910-3520 f. Kr. och i den 

sydöstra delen av regionen har två tidigneolitiska platser försett forskarna med bevis efter 

bosättningar, och för första gången i Skottlands arkeologi tillåter de oss att tala om lokalt 

definierade traditioner (Barclay 2003:74f). Den ena av dessa platser är det massiva bygget vid 

Balbridie som med sin storlek på 24 x 12 meter tills nyligen var ensam i sitt slag och har 

daterats till någon gång mellan 3973-3490 f. Kr. Vid denna utgrävning fann man den största 

sädesslagsansamlingen någonsin på de brittiska öarna och forskare har föreslagit att det 

neolitiska folket vid Balbridie, utifrån deras byggnadstradition och sädesslagsanvändning, var 

mer lik Europas kontinentala tradition än vad som annars är karaktäristiskt för de brittiska 

öarna (Barclay 1996:71; Barclay 2003:75).  Den andra är Durris, 3,5 km från Balbridie, där 

man mer nyligen har gjort utgrävningar och där åtminstone en lämning efter stolpar och 

plankväggar som kan dateras till tidigneolitikum har påträffats. Dateringen av ett bränt plank 
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visade på att det var från tiden 3985-3715 f. Kr. och undersökningar av en grop resulterade i 

nästan 600 sädeskorn av vilka korn och vete var dominerande, och även förekomsten av havre 

här är parallell med Balbridie (Barclay 2003:75). 

 

Ganska nyligen har även en förmodad boplats på Black Isle grävts ut efter det att ytspridda 

keramik- och flintlämningar uppmärksammats. Lämningarna tyder på att här funnits en 

neolitisk boplats som utgjorts av ytliga gropar, en del runda och en del ovala, som 

tillsammans formade en 7 x 4 meter stor rektangel som sträckte sig från nordöst till sydöst. 

Denna är inte komplett och två av hörnen saknas, förmodligen på grund av att lämningarna 

skadats när marken plogats. Groparna innehöll en relativt stor mängd keramik på en för övrigt 

fyndfattig plats. Vid det nordöstra hörnet fann man den högsta koncentrationen säd som 

främst bestod av korn, och C14-dateringar från korn och hasselnötsskal har tidsbestämt 

boplatsen till omkring 3500-2920 f. Kr. (a.a:73f). 

 

6.2.3 Östra Skottland 

 

I östra Skottland har tre strukturer liknande dem vid Balbridie grävts ut varav två vid Balfarg 

som Gordon Barclay, till skillnad från andra forskare, tror har bestått av taklösa hus. Vid 

Balfarg har gropar påträffats i den östra delen av området som har tolkats som tecken på 

strukturerade avsättningar. Även en, dock begränsad, mängd sädesslag har här påträffats 

tillsammans med fruktkärnor och nötskal (a.a:76ff). Den tredje, vid Littleour, grävdes ut i 

syfte att finna ett troligt långhus, och liknande de vid Balfarg verkar även detta ha varit utan 

tak. Även mer nyligen gjorda utgrävningar vid Brechin West har resulterat i fynd efter 

klustersituerade gropar i vilka stora mängder av tidigneolitisk keramik har påträffats (a.a:76).  

 

6.2.4 Centrala Skottland 

 

En byggnad i liknande storlek som den vid Balbridie, 25 meter lång, grävdes ut 2001 vid 

Claish i centrala Skottland. Huset verkar ha varit takförsett och interiören av huset var av 

skiljeväggar uppdelat i flera olika utrymmen. I ett av dessa utrymmen fann man två gropar 

som hade använts att elda i, och dessa två eld-gropar var det bästa beviset på att man använt 

sig av sädesslag, främst vete, på boplatsen. Även spår efter hasselnötter och frön påträffades, 

och även spår efter vildäpplen som är vanligt förekommande på tidigneolitiska boplatser i 

Skottland. Byggnaden var, som majoriteten av tidigneolitikums konstruktioner, byggd av 

ekträ och verkar ha blivit nerbränd efter sin användning. Kolresterna på platsen dominerades 

av ek men där fanns även inslag av hassel, björk och pil vilka troligen har använts som 

material i innerväggarna. Stora mängder tidigneolitisk rundbottnad keramik påträffades vid 

utgrävningen, främst i den norra delen av boplatsen, likande den som påträffades vid 

Balbridie. Även de sädesslag som det fanns rester av var liknande de vid Balbridie (a.a:78ff). 

 

6.2.5 Västra Skottland 

 

Övergången till neolitikum i västra Skottland har varit problematisk att förstå för 

arkeologerna. Trots forskning under hela 1900-talet är det arkeologiska materialet tunt ifrån 

denna region. Här finns få ovan mark synliga monument som vittnar om den neolitiska 

bebyggelsen, och när boplatser väl påträffas är de oftast dåligt bevarade (Mithen m.fl. 

2007:511).  

 

I Lanarkshire i västra Skottland har dock en grupp arkeologer ledda av Tam Ward hittat en 

boplats som har varit av stor betydelse för den tidigneolitiska forskningen. Platsen utgör ett 
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utmärkt bevis på att ett intensifierat jordbruk tagit över i bergstrakterna vid denna tid, och den 

stora ansamling tidigneolitisk keramik som man har funnit här är den största hittills i västra 

Skottland. Sädesslagsansamlingen däremot var vag. Platsen har med hjälp av C14-dateringar 

av kolrester daterats till någon gång mellan 3510-2701 f. Kr. (Barclay 2003:80). 

 

6.3 Irland 

 

6.3.1 Regionala boplatsanordningar 

 

Irland har ofta inkluderats i de brittiska tolkningsmodellerna men faktum är att de 

tidigneolitiska bosättningarna på Irland var ganska annorlunda de i Storbritannien (Cooney 

1997:24). Utbredningen av jordbruksboplatser under tidigneolitikum på Irland skiljer sig 

väsentligt från den bristfälliga bevisningen efter boplatser i Storbritannien. Från Irland är flera 

timmerkonstruktioner kända och de irländska husen är ofta mera välbevarade än de engelska 

(Barclay 2003:71; Bradley 2007b:348). 

 

De senaste årens arkeologi på Irland har fokuserats på att undersöka boplatser utifrån ett 

landskapsarkeologiskt perspektiv. Man har här främst hittat rester efter ensamma, utspridda, 

rektangulära huskonstruktioner men trots detta tyder bevisen på att flera olika byggnads-

traditioner har varit i bruk på Irland under tidigneolitikum (Cooney 2000:68; Cooney 

2003:51). De flesta av de rektangulära hus man träffat på har varit mellan 20 och 50 

kvadratmeter. De minsta husen har inga tydliga avdelningar medan de större är uppdelade i 

två eller tre rum, och majoriteten av dem är byggda av plank men det finns vissa undantag 

som är byggda med stolpar och även några få som kombinerar de båda byggnadssätten 

(Grogan 1996:43; Cooney 2000:58; Armit m.fl.2003:146). 

 

Det huvudsakliga byggnadsmaterialet var trä men det fanns vissa undantag, bland annat vid 

Lough Gur där sten använts för att bygga de fundament som väggarna stod på (Cooney 

2000:57). Det var vid Lough Gur som det först funna neolitiska huset på Irland påträffades 

1939, och dess upptäckt ledde till att en rad utgrävningar ägde rum här ända fram till 1954. 

Trots att bara en bråkdel av området undersöktes så fann man här rester av 14 neolitiska hus 

vilket gav forskarna bra förutsättningar för att studera tekniker och förändringar inom 

byggandet (Grogan 1996:41). Idag har mer än femtio neolitiska hus hittats på Irland varav 14 

var rektangulära medan resten var ovala eller runda till formen (Cooney 2000:54). Även på de 

platser där man inte funnit några bevis efter huskonstruktioner så finns det många andra bevis 

som tyder på att tidigneolitiska boplatser ändå har funnits här (a.a:56). 

 

6.3.2 Samhällsskick 

 

Irlands karga ekosystem har påverkat utvecklingen av tidigneolitikum och införandet av 

odlade plantor och tamdjur som i sin tur har möjliggjort ett mer bofast liv med större sociala 

grupper. Odlingen var beroende av mer fasta boplatser och att ett större antal människor var 

inblandade i processen (Cooney 2003:48). Childe menade att jordbrukets uppkomst och 

utveckling startade en neolitisk revolution som ledde till framväxandet av fasta boplatser 

(Renfrew & Bahn 2000:569). Gabriel Cooney har föreslagit att dessa nya resurser, vilka 

ökade Irlands biologiska variation betydligt, kan ses som formare av det neolitikum som växte 

fram. Dessa resurser kan ses som pådrivande faktorer i skapandet av ett nytt förhållande 

mellan människan och naturen, och de nya naturresurserna utgör delar i den neolitiserande 

process som påverkade människans uppfattning och föreställning av världen (Cooney 

2003:48). Den domesticerande processen gjorde att kultur och samhälle blev motsatser till 
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naturen och man fick enligt Hodder kontroll över det vilda (Hodder 1990:95) Exempelvis 

odlingen av olika sädesslag kan symbolisera människans kontroll av marken. Odlingen kan 

ses som ett tecken på att världsuppfattningen förändrades snarare än som en ny 

matförsörjning (Cooney 2003:48). Jordbrukets introduktion och intensifieringen av de 

ekonomiska aktiviteterna kan ha skett antingen av funktionella eller ideologiska skäl och kan 

ha varit en del i en successiv förändring av den långsiktiga sociala formationen (Jennbert 

1984:100). 

 

På Irland kan neolitikum ses som en däggdjursrevolution med sin nya tamboskap och 

kronhjortar som komplement till den tidigare begränsade faunan. Men det som diskuterats 

mest i Irlands neolitisering är användandet av sädesslag eftersom de vilda växtresurserna 

samtidigt fortsatte att användas. De vilda växtresurserna har förmodligen fortsatt att användas 

dels på grund av sitt näringsvärde och dels på grund av att de kunde bre ut sig och frodas även 

i utkanterna av skogsområdena när man nu började öppna upp skogsområdena för odling. Så 

samtidigt som sädesslag började odlas så ökade även resurserna av frukt- och nötbärande 

växter i närheten av de jordbrukande boplatserna, vilket uppmuntrade till bofasthet (Cooney 

2003:48f). 

 

Vissa platser har bebotts under en tid för att sedan överges eller brännas ner, medan andra har 

återuppbyggts och alternerats som exempelvis Ballyharry. När man talar om boplatsers 

varaktighetslängd är det av betydelse att man tar hänsyn till boplatsernas och deras 

omgivningars egenskaper. Människor verkar medvetet ha valt ut var de byggde sina boplatser 

utifrån egenskaperna lä, sydläge och tillgång till vatten och bra marktyper (Cooney 2000:56; 

Cooney 2003:51). I enlighet med von Thünens ”central place theory” lokaliserade man om 

möjligt sina boplatser i mitten av en fruktbar slätt och byggde ett fungerande samhälle 

”inifrån och ut” med tillverkning och odling av de mest nödvändiga och kortast hållbara 

livsmedlen närmast boendet och de man hade minst användning för längst bort från boendet 

(Hall 1966:7ff). 

 

6.3.3 Fält 

 

Pollenanalyser och C14-dateringar indikerar att vissa delar av det irländska skogslandskapet 

öppnats upp redan vid neolitikums början medan andra delar inte genomgick denna 

förändring förrän senare. Det tidigneolitiska landskapet på Irland dominerades inte av helt 

jordbrukande boplatser utan man använde sig snarare av mindre jordlotter med helt eller 

delvis permanenta odlingar där man varierade grödorna. Det viktigaste arkeologiska belägget 

för detta resonemang har varit upptäckten av neolitiska marksystem. Céide-fältet är det 

största, mest regelbundna och mest kända exemplet, men det finns en uppsjö av liknande 

system från olika delar av Irland. Denna indelning av landskapet i fält verkar ha varit 

återkommande under Irlands neolitikum, och indelningarna varierade från stora regelbundna 

till små oregelbundna fält. Det är inte rätt att anta att dessa fältindelningar nödvändigtvis 

måste ha inneburit bofasthet under en lång tid utan variationen i fältens uppdelning kan 

reflektera sociala relationer mellan grupper av olika storlek och sammansättning (Cooney 

2003:50). 

 

Fält, jordlotter och gränser av olika slag antas vara vanliga och återkommande kännetecken i 

det tidigneolitiska landskapet på Irland. En del boplatser verkar också ha varit inhägnade men 

istället för att dela upp dessa inhägnader i jordbrukande eller ceremoniella, stora eller små, så 

är det mer väsentligt att tänka på vilka handlingar som ägt rum inom dessa inhägnader för att 

särskilja vilka ytor som använts till boende, matberedning, deponering och rituella handlingar. 
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De aktiviteter som ägde rum innanför boplatsens gränser var karaktäristiska för just den 

boplatsen. Men vi måste också tänka på att dessa gränser till stor del är uppfunna i våra 

tolkningar och att de neolitiska människorna kanske inte tänkte på dem som gränser på 

samma sätt som vi gör idag. 

 

6.4 Boplatsstrukturer 

 

6.4.1 Två skilda utvecklingar 

 

När man talar om neolitiseringen på de brittiska öarna brukar man dela upp ölandskapet i två 

områden med två skilda utvecklingar; Irland/Norra Storbritannien och Södra 

England/Wessex. Området Irland/Norra Storbritannien karaktäriseras av ett neolitikum 

liknande det på den europeiska kontinenten. Här startade neolitikum i samband med att en 

jordbrukande ekonomi introducerades, och de arkeologiska bevisen tyder på att förändringen 

skedde ganska snabbt både av den materiella kulturen och av bosättningsmönstret. Lämningar 

efter hus har träffats på över hela landet och i samband med dessa även spår efter sädesodling 

och djurhållning (Cooney 2003:29f). Ofta har det diskuterats kring att neolitiseringen var en 

successiv och långsam process, och att övergången från mesolitikum till neolitikum skedde 

utan några tydliga gränser, men i området Irland/Norra Storbritannien verkar övergången till 

en neolitisk livsstil ha skett snabbt. Denna utveckling stämmer överens med Rowley-Conwys 

teori om att jordbrukets införande var en snabb och troligen problematisk process (Rowley-

Conwy 2004:97).  

 

Framförallt på Irland har det karga ekosystemet och de bristande resurserna frammanat en 

snabb neolitisering. Behovet av att odla grödor och hålla boskap har varit stort och här kan 

neolitikum ses som en däggdjursrevolution med den nya tamboskapen. Odlingen och 

djurhållningen krävde ett större antal inblandade människor och var därmed i behov av mera 

fasta boplatser (Cooney 2003:48). Boplatsernas och deras omgivningars egenskaper har här 

påverkat hur länge en boplats varit i bruk; vissa platser har efter en tid övergetts helt medan 

andra har återuppbyggts på samma plats eller alternerats (Cooney 2000:56). På många platser 

har det irländska landskapet varit uppdelat i helt eller delvis permanenta fält och jordlotter där 

man alternerade grödorna (Cooney 2003:50)  

  

I södra England/Wessex är förhållandet annorlunda och här karaktäriseras neolitikum av 

kontinuitet, ackulturation och ett rörligt bosättningssystem. De tidigneolitiska lämningarna 

domineras här inte av spår efter hus utan av sten- och jordmonument som verkar ha fungerat 

som samlingspunkter. Belägg för jordbruk och djurhållning är ovanliga och i vissa delar av 

regionen verkar mesolitiska redskap och vilda grödor fortsatt att användas in i neolitikum 

(Bradley 2007a:29f). En anledning till avsaknaden av hus och jordbruk på brittiska öarna som 

diskuteras bland forskarna är att arkeologerna letat på fel ställen, uppe på kullarna där 

inhägnaderna påträffats istället för i dalarna i närheten av vatten där det är mer troligt att man 

valt att bosätta sig och där nu mer och mer bevis har dykt upp (Thomas 1991:8f). 

  

De olika aspekterna av det tidigneolitiska samhället kan ibland vara svåra att parallellisera 

med varandra. Verktyg, keramik och andra lämningar tar sig olika uttryck i det arkeologiska 

materialet. Mycket av den tidigneolitiska litteraturen framställer perioden ur ett ekonomiskt 

perspektiv men i södra England var det andra förändringar som dominerade neolitiseringen. 

Flera kulturella förändringar skedde inom flera av samhällets domäner; allt från mathantering 

till begravningsritualer förändrades. Thomas vill visa att övergången till neolitikum innebar 

att en ny materiell kultur uppkom i samband med att förändringar ägde rum både inom 
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ekonomin och inom ideologin.  Han menar att försörjningsaktiviteter, sociala relationer och 

kulturella handlingar varierade från plats till plats och från tid till tid. Det brittiska neolitikum 

bestod av en blandning av keramik, polerade stenverktyg, djurhållning och monument vilka 

samhällena kunde kombinera och utnyttja som det passade dem (Thomas 1999:222). Olika 

boplatser skapade sitt egna neolitikum och sin världssyn. Thomas menar att neolitiseringen 

innebär en fullständig omvandling av de sociala relationerna och att befolkningen antog ett 

helt integrerat kulturellt system. Neolitikum på de brittiska öarna utgjordes enligt honom av 

ett helt idépaket som utgjorde förutsättningen för att en förändring skulle kunna ske. Han ser 

både odling och boskapsskötsel som sekundära element i den tidigneolitiska ekonomin och 

menar att dessa bara hade betydelse i samband med sociala tillställningar och 

handelsrelationer (Thomas 1993:362).  

 

En av orsakerna till att ekonomin och samhällsskicket förändrades vid övergången till 

neolitikum var att befolkningen växte och trycket på resurserna blev för stort. En ökad 

befolkning krävde större mängder föda vilket gjorde att jordarna blev överexploaterade och 

att en större konkurrens uppstod (Thomas 1991:25f). Även Binford ansåg att det var 

utvecklingen av permanenta boplatser, och den typ av liv dessa förde med sig, som skapade 

ett befolkningstryck som i sin tur ledde till ett intensifierat användande av växter och djur 

(Renfrew & Bahn 2000:281). Enligt honom ökade befolkningen inom samhällena när de blev 

mer bofasta på grund av att fler barn föddes och fler barn överlevde, vilket ledde till ett ökat 

användande av de tillgängliga resurserna (a.a:471). Större landmarker behövdes för odling, 

bete och boende så därför röjdes mycket av skogen bort och ytor öppnades upp.  

 

Det var inte förrän nya sociala hierarkier byggdes upp som en återhämtning skedde. Det har 

föreslagits att byggandet av inhägnade boplatser i Wessex-regionen kan kopplas samman med 

den konkurrens och territoriekänsla som växte fram i samband med det växande 

befolkningstrycket och det ökade markutnyttjandet (Thomas 1999:10f). Den första inhägnade 

tidigneolitiska boplats som påträffades i södra England var Carn Brea, och utgrävningar här 

har lett till en ny förståelse för den sociala organisation som växte fram (Mercer 2001:43). 

Boplatsen har varit i bruk under lång tid och bebotts av 150-200 personer (Mercer 2003:60), 

och utifrån undersökningarna här har man antagit att denna typ av inhägnade, långvariga 

boplatser med stor befolkning har varit karaktäristiska för de södra delarna av de brittiska 

öarna (Ray 2001:50). 

 

6.4.2 Brittiska hustyper  

 

På de brittiska öarna, framför allt i de södra delarna, är bevis efter tidigneolitiska boplatser 

relativt sällsynta och i de fall de existerar tyder de oftast på kortvariga bosättningar. Det finns 

få bevis efter boplatser i södra delarna av de brittiska öarna där de tidigneolitiska 

materiallämningarna inte domineras av spår efter hus utan av sten- och jordmonument som 

verkar ha fungerat som samlingspunkter snarare än boplatser (Bradley 2007a:29f).  

 

De flesta av de tidigneolitiska hus som har påträffats var rektangulära och de har främst 

återfunnits tack vare de stolphål de lämnat efter sig. Typiska neolitiska hus var mellan fyra 

och tio meter långa och tre till sju meter breda och byggda av trä, vilket är den huvudsakliga 

anledningen till att husrester är svåra att finna då trä inte bevaras ovan mark. Vanligen har ek 

använts som byggnadsmaterial, men troligen har även andra träslag förekommit (Darvill 

1996:88f; Cooney 2000:57, 59). Ek var det mest användbara träslaget vid husbyggena av flera 

anledningar. Det är starkt, hållbart och lätt att klyva och det fanns stora mängder ek att tillgå 

under tidigneolitikum (Cooney 2000:58).  
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Men när det gäller utbredningen av tidigneolitiska jordbruksboplatser på Irland är förhållandet 

annorlunda. Från Irland är flera timmerkonstruktioner kända, och de irländska husen är ofta 

mera välbevarade än de engelska (Barclay 2003:71; Bradley 2007b:348). Man har främst 

träffat på rester efter rektangulära, ensamliggande och utspridda hus men mycket tyder på att 

ett flertal olika regionala boplatsstrukturer har varit i bruk på Irland under tidigneolitikum. 

Även ovala eller runda hus har förekommit. Det huvudskaliga byggnadsmaterialet var trä men 

på vissa platser har man även använt sig av sten (Cooney 2000:54, 57, 68). 

 

6.4.3 Inre struktur och funktion 

 

Ingångar har funnits men är svåra att dokumentera i de arkeologiska lämningarna och visar 

inte på någon regelbundenhet i sin placering. Även verandor av olika slag verkar ha varit ett 

vanligt inslag i den neolitiska bebyggelsen på de brittiska öarna. Rumsuppdelningar inne är 

vanliga i de tidigneolitiska husen, grupp A och D visar tydligt detta. Framförallt grupp A-

husen är avdelade i ena änden så att husen bestått av ett stort och litet rum (Darvill 1996:88f). 

Min tolkning av detta är, precis som jag tidigare påpekat i min diskussion om de 

sydskandinaviska husen, att det mindre rummet troligen använts som ett slags ”kök”, där man 

förberedde och tillagade maten. Men man har sällan hittat några större fynd varken av redskap 

eller av keramikkärl inne i husen utan dessa har istället påträffats i gropar utanför husen 

(a.a:90). Många aktiviteter kan ha ägt rum utanför husen där det var dagsljus till skillnad från 

inne i husen där det ofta var mörkt. 

 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

7.1 Neolitiseringsprocessen och uppkomsten av fasta boplatser 

 

Neolitiseringsprocessen och uppkomsten av fasta boplatser har länge varit ett av arkeologins 

mest diskuterade och omdefinierade ämnen. Neolitikums början kännetecknas av ett flertal 

betydelsefulla händelser och kan tolkas utifrån flera olika aspekter; ekonomiskt, materiellt, 

kulturellt, socialt. Jag har i denna uppsats försökt beskriva de tidigneolitiska boplatserna 

utifrån ett landskapsarkeologiskt perspektiv för att visa hur boplatserna speglat människans 

användande av landskapet. Jag anser att vi för att förstå uppbyggnaden av de tidigneolitiska 

samhällena måste försöka se helheten och det vardagliga liv som människorna levde under 

tidigneolitikum. Syftet med uppsatsen har varit att visa hur synen på tidigneolitiska boplatser i 

Sydskandinavien och på de brittiska öarna har förändrats över tiden, samt att på ett 

övergripande sätt jämföra Sydskandinaviska boplatser med boplatser på de brittiska öarna. 

Dessa områden har gemensamt att de är kustnära, och därför antog jag att de borde ha delat en 

liknande miljö och därmed även en liknande neolitiseringsprocess, men min undersökning har 

visat att så var inte riktigt fallet. Det som båda områdena hade gemensamt var att jordbruket 

infördes här vid ungefär samma tidpunkt; runt år 3900 f. Kr. (Rowley-Conwy 2004:84) men 

anledningen till varför och i vilken utsträckning detta skedde har varit väldigt regionalt 

varierat både mellan och inom de olika områdena. 

 

Tolkningen av hur neolitikum startade i Sydskandinavien delas generellt mellan två olika 

utvecklingar; en snabb process framkallad av invandrade redan neolitiserade folk, och en 

långsam process där en inre utveckling av de senmesolitiska folken har skett (Artursson m.fl. 

2003:41). Personligen tror jag mer på det sistnämnda alternativet, och jag menar att en 

jordbrukande och bofast livsstil växte fram efterhand som nya behov uppstod. Utvecklingen 

av ekonomin och boplatserna skedde i olika takt på grund av olika behov på olika platser 
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vilket ledde till att Sydskandinaviens tidigneolitiska landskap var regionalt differentierat. Jag 

är alltså ingen anhängare av tanken på en snabb neolitisering i Sydskandinaven, trots att 

denna tolkning än idag är den dominerande hos många arkeologer. Håkan Petersson delar min 

tanke om att det mesolitiska levnadssättet inte har övergetts i samband med neolitikums 

början, men han menar att förändringen har skett enbart på grund av interna faktorer och utan 

yttre påverkan (Petersson 1999:78). Själv tror jag att det främst är interna faktorer som 

successivt förändrats och lett till en förändring, men jag tror även att externa faktorer kan ha 

bidragit. 

  

På brittiska öarna karaktäriseras neolitikums början olika i olika delar av regionen samtidigt 

som hela regionen delar en liknande materiell kultur. En del områden har här invandrats av 

redan neolitiserade folk som hade med sig en ny livsstil medan det i andra områden har varit 

infödda folk som successivt, helt eller delvis, neolitiserats (Thomas 2008:58). Den brittiska 

neolitiseringen delas vanligen mellan två geografiskt baserade modeller; en för Irland/norra 

Storbritannien där en snabb förändring ägde rum av både ekonomin, den materiella kulturen 

och bosättningsmönstret, och en för södra England/Wessex där neolitiseringen istället 

karaktäriserades av kontinuitet, ackulturation och ett mera rörligt bosättningsmönster (Bradley 

2007a:29f). I söder har den successiva övergången till ett neolitiskt levnadssätt skett utan att 

lämna efter sig tydliga bevis vilket många gånger har lett till problem i forskningen. Här finns 

få lämningar efter hus och byggnader för djurhållning, istället domineras här 

materiallämningarna av sten- och jordmonument som verkar ha fungerat som samlingspunkter 

i landskapet (a.a:30). Ett annat problem med den brittiska forskningen är att försök att 

generalisera och göra modeller gällande hela regionen har lett till felaktiga antagande om att 

utvecklingen sett likadan ut för hela regionen medan den egentligen har varit väldigt regionalt 

varierad. Istället borde man ha uppmärksammat de regionala skillnadernas betydelse, vilket 

jag försökt att göra i denna uppsats. 

 

7.2 Tidigneolitiska boplatsstrukturer 

 

Som tidigare nämnts i denna uppsats så kan en boplats, ur ett arkeologiskt perspektiv, vara allt 

ifrån en enstaka grop till en stor aktivitetsyta och vara påverkad av alltifrån enstaka händelser 

som utförts av en person till fortlöpande aktiviteter som utförts av en större samling 

människor under en längre tid (Rostoványi 2007:21). Jag har valt att definiera en boplats som 

ett område med någon slags hus- eller hyddkonstruktion vilken en grupp människor varit 

bosatta på under en kortare eller längre tid. För mig är begreppet boplats inte bara knutet till 

de materiella lämningarna utan utgör en föreställning om hur människan har valt att använda 

sig av landskapet och levt sitt vardagliga liv.  

 

Som ett resultat av frågeställningen om vilken typ av boplatser det fanns i Sydskandinavien 

under tidigneolitikum har jag i min studie kommit fram till att äldsta delen av tidigneolitikum 

här karaktäriserades av basboplatser som kompletterades med specialboplatser under vissa 

delar av året. Basboplatserna utgjordes av ensamliggande familjebaserade gårdar, på ca 600 

kvadratmeter, medan specialboplatserna nyttjades av människor från flera olika basboplatser 

som säsongsvis bodde där i hyddor (Biwall 1997:275; Artursson m.fl. 2003:134). Efterhand 

som det under tidigneolitikum i Sydskandinavien växte fram en förändrad ekonomi med 

inriktning på odling och djurhållning uppkom det mera fasta och långvariga boplatser.  Den 

livsstilsförändring som skedde möjliggjorde för befolkningen att expandera, och i samband 

med detta blev även boplatserna större (Andersson 2003:124). Anledningen till att husen blev 

större har jag främst tolkat som ett tecken på att behovet av större ytor, både för boende, 

förvaring och djurhållning, ökade i samband med den förändrade ekonomin och den 
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befolkningsökning som den förde med sig. Men förändringen av byggnadstraditionen kan 

även ha haft symboliska betydelser. I samband med neolitiseringen förändrades landskapet 

och naturen omvandlades utifrån de önskemål om förändring som människorna hade, nya 

fysiska och mentala landskap skapades. Min slutsats av detta är att olika boplatser skapade sin 

egen världssyn och sitt egna neolitikum, och på det sätt Hodder menar kan husen ha fungerat 

som en symbolisk omvandlare av den vilda naturen till det tama, domesticerade hemmet 

(Hodder 1990:44). 

 

Vid denna tid märks även en tydlig förändring i bosättningsmönstret då boplatserna från att 

tidigare främst varit situerade vid kusten nu spreds även in i landet (Andersson 2003:188). 

Men detta antagna bosättningsmönster stämmer inte överrens med utvecklingen i de skånska 

boplatskulturer som jag tagit upp i denna uppsats, utan där var snarare utvecklingen den 

motsatta. De äldsta kulturerna Oxie och Svenstorps boplatser var belägna längre in i landet 

medan den yngsta av dem, Bellevuegårdsgruppen, flyttade ut till kusten. Varför var då 

bosättningsmönstret omvänt här? En förklaring kan vara att de tolkats fel på grund av att det i 

Sydsverige har funnits så många olika typer av boplatser att det kan ha varit svårt att skilja 

dem åt i det arkeologiska materialet. Men jag tror att det främst beror på att det rått regionala 

skillnader som påverkat utvecklingen olika över hela Sydskandinavien. Flera hundra olika 

sydskandinaviska hus- och hyddtyper är kända vilket tyder på att tidigneolitikums boplatser 

var väldigt regionalt varierade, och det har därför varit svårt att kunna redogöra för någon 

slags generell boplatsstruktur för regionen.  

 

Frågeställningen om vilken typ av boplatser det fanns på de brittiska öarna under 

tidigneolitikum kan bäst besvaras med att större delen av dem inte var permanenta 

jordbruksstrukturer utan att människorna här rörde sig mera fritt över landskapet i 

säsongsbaserade rutter mellan flera kortsiktiga (men likväl fasta) boplatser snarare än att vara 

bofasta på en plats (Cooney 2003:47). Men denna typ av bosättningsmönster gällde dock inte 

överallt på de brittiska öarna utan på vissa platser växte även här mer fasta boplatser fram 

med tiden (Barclay 2001:144). Framförallt på Irland har huslämningar träffats på över hela 

landet i samband med spår efter djurhållning och sädesodling (Bradley 2007a:29f). 

 

Vilken typ av hushåll som förekommit under tidigneolitikum är en komplicerad fråga som är 

svår för mig att ge några säkra svar på. Det är svårt att avgöra hur stora ytor av husen som 

använts till vad, och vi har inga säkra metoder för att räkna ut hur många invånare en boplats 

har haft. Troligen har antalet invånare varierat från boplats till boplats. 

 

7.3 Förändrad syn på tidigneolitiska boplatser  

 

Den traditionella bilden av det tidigneolitiska samhället, både i Sydskandinavien och på de 

brittiska öarna, har varit att de befolkades av bofasta, jordbrukande folk (Pollard & Reynolds 

2002:40) men denna bild har på senare år ifrågasatts och förändrats. Det som jag anser vara 

viktigt för en förståelse av den tidigneolitiska boplatsutvecklingen är landskapsarkeologiska 

undersökningar som ger en bredare överblick, men denna typ av undersökningar började man 

inte med förrän på 1970-talet. Man fokuserade då på vilka resurser som funnits tillgängliga 

och hur detta påverkat utvecklingen av ekonomin och bosättningsmönstret. Detta är för mig 

en av de grundläggande frågorna för att förstå neolitiseringen och bosättningsmönstret och jag 

förstår inte varför man inte började fokusera på detta tidigare.  
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Synen på tidigneolitiska boplatser i Sydskandinavien har blivit alltmer komplicerad de senaste 

åren då man har börjat se en större variation både när det gäller boplatstyper samt husens och 

hyddornas utförande (Artursson m.fl. 2003:146).  

 

När det gäller de brittiska öarna har det länge diskuterats kring om där överhuvudtaget funnits 

några bofasta folk eller om befolkningen här har karaktäriserats av rörlighet. Denna syn har de 

senaste åren förändrats, framförallt gällande de södra delarna av brittiska öarna. Frånvaron av 

bevis efter boplatser har genom åren varit problematiskt inom den brittiska tidigneolitiska 

forskningen, men ny teknik och en ökande mängd tillgängligt material har lett till ny 

information (Thomas 2008:59). Ett annat problem som rått inom boplatsforskningen på de 

brittiska öarna är att den främst fokuserat på de södra delarna och att den generaliserat utifrån 

det, så att det annorlunda förhållandet i norr och på Irland har kommit i skymundan. 

Styrkorna med den senare brittiska forskningen är att man idag ser på boplatserna i ett 

landskapsarkeologiskt sammanhang hellre än att se på varje boplats var för sig samt att man 

nu ser på boplatsutvecklingen ur ett socialt snarare än ekonomiskt perspektiv (Cooney 

2003:48). 

 

Som en kortfattad slutsats av frågeställningen om hur synen på tidigneolitiska boplatser i de 

bägge områdena har förändrats över tiden har jag kommit fram till att den traditionella bilden 

länge har varit att det tidigneolitiska samhället, både i Sydskandinavien och på de brittiska 

öarna, befolkades av bofasta, jordbrukande folk. Men med tiden har denna syn ifrågasatts och 

förändrats, och idag är den mer komplicerad och mer varierad. 

 

7.4 Likheter och skillnader  

 

Äldsta delen av Sydskandinaviens neolitiska samhällen utgjordes av familjebaserade grupper 

som förflyttade sig mellan sina basboplatser, ca 600 kvadratmeter stora ensamliggande 

gårdar, och specialboplatser, med hyddor, som säsongsvis under året användes av människor 

från flera olika basboplatser (Artursson m.fl. 2003:134). På liknade sätt fanns det i södra 

England stora boplatser som har fungerat som mötesplatser dit människor har kunnat komma 

och gå regelbundet eller sporadiskt utifrån sina egna behov. En skillnad gentemot de 

sydskandinaviska familjebaserade boplatserna är att de engelska har bebotts av betydligt 

större folkgrupper, på 150-200 personer (Mercer 2003:60). 

 

Tidigaste delen av neolitikum i Sydskandinavien karaktäriserades således av ett relativt rörligt 

boplatsmönster men efterhand som jordbruket gav befolkningen större möjligheter att bli 

bofasta och expandera etablerades större och mer långvariga boplatser här. De Brittiska öarna 

däremot fortsatte i stor utsträckning att befolkas av en rörlig befolkning och majoriteten av de 

brittiska boplatserna bestod, till skillnad från Sydskandinaviens, inte av permanenta 

jordbruksstrukturer. Istället flyttade befolkningen säsongsmässigt mellan flera kortsiktiga 

fasta boplatser istället för att rota sig på en plats (Cooney 2003:47f). Men detta 

boplatsmönster gällde inte överallt på de brittiska öarna, på vissa platser växte även här mer 

fasta boplatser fram med tiden.  

 

Från Sydskandinavien är flera hundra tidigneolitiska hus- och hyddtyper kända (Artursson 

m.fl. 2003:115) och byggnadskulturen har här varit väldigt varierad, till skillnad från de 

brittiska öarna där man träffat på betydligt färre lämningar efter hus. De sydskandinaviska 

husen har trots sin variationsbredd delat gemensamma drag och varit olika varianter av 

tvåskeppiga, rektangulära hus (a.a:115). De brittiska husen har även de dominerats av 

rektangulära byggnationer, men till skillnad från de sydskandinaviska har dessa antingen varit 
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stolpramshus, ryggåsförsedda hus eller timmerhus med platta tak (Darvill 1996:85ff). De 

brittiska husen har, till skillnad från de sydskandinaviska, ofta varit uppdelade i flera rum och 

haft verandor (a.a:88). I Sydskandinavien är även tre olika typer av hyddor kända från 

specialboplatserna (Artursson m.fl. 2003:116) vilket man inte funnit någon motsvarighet till 

på de brittiska öarna. Istället verkar det som att britterna använt sig av stora inhägnade 

specialboplatser dit människor kunnat komma och gå utifrån sina egna behov (Pollard & 

Reynolds 2002:51).  

 

I min undersökning har jag konstaterat att man inte vet så mycket om den inre strukturen av 

de tidigneolitiska husen. De brittiska husen är vanligtvis uppdelade i ett stort och ett litet rum 

(Darvill 1996:89) vilket jag tolkat som att det mindre rummet fungerat som något slags kök 

där man förberedde och tillagade maten. I de sydskandinaviska husen har man inte funnit 

någon liknande rumsindelning men vid husens kortsidor har man träffat på gropar (Artursson 

m.fl. 2003:120) vilka tyder på att här funnits någon slags kökshörna motsvarande det lilla 

rummet i de brittiska husen. 

  

Min slutsats av frågeställningen om vilka likheter och skillnader det fanns mellan de 

sydskandinaviska boplatserna och de på de brittiska öarna är att de egentligen varit ganska 

lika; haft samma funktion och uppbyggnad men att de utformats lite annorlunda. Detta 

behöver dock inte ha så mycket att göra med att det är två skilda geografiska områden utan att 

det faktiskt råder regionala skillnader överallt. Den största skillnaden mellan Sydskandinavien 

och de brittiska öarna är i själva bosättningsmönstret; att det sydskandinaviska samhället till 

en början var uppdelat i basboplatser och specialboplatser men att det efterhand uppstod fasta 

boplatser här medan det, på de flesta platser, på brittiska öarna fortsatte att var ett mera rörligt 

folk som befolkade landskapet. 

 

8. SAMMANFATTNING 

 

Ett av de mest diskuterade ämnena inom arkeologin är neolitiseringsprocessen, och 

neolitikums början kännetecknas av en rad betydelsefulla händelser; skiftet från jägare-

samlare till jordbrukare, bofasthet, en ny materiell kultur, byggandet av varaktiga 

konstruktioner och en ny världssyn. Den traditionella bilden av det tidigneolitiska samhället 

har varit att det befolkades av ett jordbrukande folk som levde ett bofast liv, odlade grödor 

och födde upp boskap. Men denna bild har på senare år ifrågasatts och förändrats i samband 

med att man upptäckt en större variation i det arkeologiska materialet.  

 

Syftet med denna uppsats är att visa hur synen på tidigneolitiska boplatser i Sydskandinavien 

och på de brittiska öarna har förändrats över tiden. Samt att på ett övergripande sätt jämföra 

sydskandinaviska boplatser med boplatser på de brittiska öarna.  

 

De frågeställningar jag sökt besvara är:  

 

 Vilken typ av boplatser fanns det i Sydskandinavien och på de brittiska öarna under 

tidigneolitikum? 

 Hur har synen på tidigneolitiska boplatser i dessa två områden förändrats över tid? 

 Vilka likheter och skillnader fanns det mellan de sydskandinaviska boplatserna och de 

på de brittiska öarna? 

 

För att kunna svara på dessa frågeställningar har jag gjort en kvalitativ litteraturstudie av 

tidigare forskning, studier och sammanställningar av fyndplatser. Jag har försökt beskriva 
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boplatsutvecklingen ur ett landskapsarkeologiskt perspektiv och velat ge en översiktlig bild av 

fenomenet snarare än att fördjupa mig i olika boplatsfall. För att göra detta har jag till stor del 

studerat olika synsätt på neolitiseringen och införandet av jordbruket då denna utveckling 

hänger samman med uppkomsten av fasta boplatser.  

 

De teorier som använts för att stödja min syn på boplatsutvecklingen är 1. Binfords 

demografiska teori som förklarar uppkomsten av fasta boplatser och hur dessa leder till en 

jordbrukande livsstil. 2. Childes ”neolithic revolution” som beskriver jordbrukets uppkomst 

och hur detta leder till uppkomsten av fasta boplatser. 3. Von Thünens ”central place theory” 

som förklarar lokaliseringen och organisationen av en jordbrukande boplats. 4. Hodders syn 

på boplatsen och föreställningsvärlden som uppdelade i hemmet/det tama och det 

utanförliggande/vilda.  

 

Jag har även valt att definiera hur jag tolkar och använder mig av begreppen tidigneolitikum 

och boplats i denna uppsats. Det är tiden mellan 3950 och 3300 f. Kr. som ingår i perioden 

tidigneolitikum, och jag definierar en boplats som ett område med någon slags hydd- eller 

huskonstruktion vilket en grupp människor, med gemensam identitet och kultur, valt att 

bosätta sig på under en kortare eller längre tid.  

 

På grund av den långa forskningstraditionen kring neolitiseringsförloppet är källmaterialet 

från tidigneolitikum väldigt omfattande, och fenomenet har diskuterats i en rad skrifter. Den 

tidigaste forskningen fokuserade främst på att kategorisera och kronologisera, och det var inte 

förrän på 1970-talet som man började ägna sig åt, den typ av undersökningar som jag anser 

vara de viktigaste för förståelsen av neolitiseringen och framväxandet av boplatser, 

landskapsarkeologiska undersökningar och site catchment analyser. En rad modeller och 

teorier utarbetades, och på 1980-talet etablerades, med hjälp av C14-metoden, de indelningar 

av tidigneolitikum som vi använder oss av idag. En slutsats jag kommit fram till är att den 

traditionella bilden av det tidigneolitiska samhället länge har varit att det befolkades av 

bofasta, jordbrukande folk men att denna syn med tiden har ifrågasatts och förändrats och 

idag är den mer komplicerad och regionalt varierad. 

 

Boplatsutvecklingen har i denna uppsats beskrivits generellt men jag har även tagit upp vissa 

exempel. För Sydskandinaviens del har boplatsgrupperna Oxie, Svenstorp, Mossby och 

Bellevuegården i Skåne samt Siretorp i Blekinge diskuterats eftersom dessa spelat en stor roll 

för förståelsen av den sydskandinaviska boplatsutvecklingen. De brittiska öarna utgörs i 

denna uppsats av England, Skottland och Irland.  Från södra England har boplatserna Carn 

Brea och Windmill Hill diskuterats eftersom de tillhör de första upptäckta tidigneolitiska 

boplatserna där och har varit av stor betydelse för tolkningen av det brittiska tidigneolitikum. 

Skottland karaktäriseras av en stor geografisk variation och därför är diskussionen om 

Skottland uppdelad i norra, östra, centrala och västra Skottland, medan Irland har diskuterats 

mera generellt. 

 

Förutsättningarna för neolitiseringen och framväxten av fasta boplatser var olika i olika delar 

av Sydskandinavien och den tidigneolitiska samhällsstrukturen var regionalt varierad. 

Utvecklingen har genom tiderna försökt att förklaras med hjälp av olika teorier och bygger 

främst på två modeller; att redan neolitiserade folk invaderade och tog över, eller att den nya 

livsstilen successivt växte fram i de existerande kulturerna. Jag stödjer det sistnämnda 

alternativet och menar att en jordbrukande och bofast livsstil växte fram efterhand som nya 

behov uppstod. Det är synen på neolitiseringen som en långsam process som har öppnat upp 

tolkningsmöjligheter för ett regionalt differentierat tidigneolitikum här. Flera hundra hus- och 
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hyddtyper är kända från Sydskandinaviens tidigneolitikum vilket tyder på att 

boplatsutvecklingen var regionalt differentierad. Sedan 1980-talet har stora mängder 

tidigneolitiskt material påträffats och sedan dess har en allt tydligare bild av den tidig-

neolitiska byggnadstraditionen vuxit fram. Frågeställningen om vilken typ av boplatser det 

fanns i Sydskandinavien under tidigneolitikum har besvarats med att det till en början var ett 

bosättningssystem med permanenta basboplatser som kompletterats av tillfälliga special-

boplatser som gällde men efterhand som det växte fram en jordbrukande ekonomi uppstod det 

mera fasta och långvariga boplatser. 

 

Det har länge diskuterats kring om det brittiska neolitikum överhuvudtaget befolkats av 

bofasta grupper och på senare år har denna idé ersatts av tanken på en mera rörlig neolitisk 

befolkning. Som ett svar på min frågeställning om vilken typ av boplatser det fanns på de 

Brittiska öarna under tidigneolitikum har jag kommit fram till att större delen av de Brittiska 

öarnas boplatser inte bestod av permanenta jordbruksstrukturer utan att människorna här 

istället rörde sig fritt mellan flera kortsiktiga boplatser snarare än att rota sig på en plats. Här 

tar sig neolitiseringen olika uttryck i olika områden och vanligen talar man här om två 

modeller; en för Irland/norra Storbritannien där neolitiseringen ses som en snabb förändring 

av livsstilen, och en för södra England/Wessex där utvecklingen karaktäriseras av 

ackulturation, kontinuitet och ett rörligt bosättningssystem. 

 

Min slutsats av vilka likheter och skillnader det funnits mellan de sydskandinaviska och de 

brittiska boplatserna var att de egentligen var ganska lika och har haft samma funktioner och 

uppbyggnad men att de utformats olika, vilket jag inte tror har så mycket att göra med att det 

är två geografiskt skilda områden utan att det faktiskt råder regionala skillnader överallt. 

Största skillnaderna mellan Sydskandinavien och de Brittiska öarna var att det i det 

sydskandinaviska samhället efterhand uppstod fasta boplatser medan det brittiska fortsatte att 

vara karaktäriserat av en rörlig bebyggelse. 
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