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                 Abstract 

                Battle axes or boat axe 

                 A discussion about the symbols and their meaning 

My intention with this paper is to try to understand the meaning of the double sex 

symbols which can be identified on a number of Neolithic so called battle axes from 

the region round the lake Mälaren in Sweden. My conclusions are drawn after having 

studied a number of archaeological thesises. I have realized that the society was 

egalitarian from what is said about the funeral habits since women and men were 

buried with the same care. Ceramics from the Skogsmossen site show a very long 

continuity over 15-20 generations. These facts indicate a peaceful society without 

traumatic breaks where knowledge would have been lost. The fingerprints produced 

on the ceramics are those of women, since they do not seem to fit with the hands of 

men. Women are by this fact persumed to be the producers of ceramics. In early and 

primitive farming digging sticks were used, often with a weight. My conclusion is that 

the boat axe can be a magic tool used on the digging sticks. We have to understand 

the boat axes as spiritual helpers to fruitful and fertile success. 

Key words: neoliticum, sex symbols, battle axes, egalitarian society, digging 

sticks 
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Bild 1. Mångkantig stridsyxa från Nyhyttan i Närke. (SHM 16758) U- och V -formiga 

fördjupningar längs bägge bredsidor. Teckning av Alicja Grenberger (Efter Hallgren 

2008:216) 

Bild 2. (s. 5). Mångkantig stridsyxa från Rastorp i Närke (smh 13655) Längs bredsidorna 

finns U och V-formade fördjupningar. Teckning av Alicja Grenberger. (Efter Hallgren 

2008:217) 
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Bild 2 (Efter Hallgren) 

STRIDSYXOR ELLER BÅTYXOR 

EN DISKUSSION OM SYMBOLIKEN OCH DESS BETYDELSE 

 

1. Inledning 

      Båtyxorna från neolitikum har det forskats om allt sedan arkeologins barndom. Denna 

uppsats ska röra reflektioner kring den senare forskningen som berör dessa artefakter. 

      Stenåldersforskningen är rik och mycket omfattande. Boplatser och gravar hittas 

kontinuerligt. Jag kommer i detta arbete endast att beröra en bråkdel av denna forskning, 

framför allt den som skett de senaste tio åren i Sverige och med särskild fokus på 

Mellansverige. Jag kommer att kritiskt granska forskningen utifrån ett genusperspektiv med 

siktet inställt på båtyxor eller som de också kallas stridsyxor.  

       Namnet eller beteckningen på dessa yxor, stridsyxor eller båtyxor ger associationer till 

manlighet. Yxorna har betecknats som stenåldersmannens främsta statussymbol (Malmer 

1975). Till skillnad från Malmer och många andra menar Deborah Olausson att båtyxan inte 

var värdefull i sig. Istället hävdar hon att båtyxan var en markering av dess ägares kulturella 

tillhörighet, ett slags sigill (Olausson 2000:27). Att stridsyxor var en manlig 
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krigarstatussymbol (Kristiansen 1999 enligt Knutsson 2000) eller fungerade som gåva i ett 

etablerat prestigenätverk (Edenmo 2008) har också framförts. Det faktum att yxorna även 

uttrycker en tydlig könssymbolik har emellertid inte diskuterats i någon större utsträckning, 

förrän Hallgren påpekade det (Hallgren 2008). Den dubbla könssymboliken finns på ett stort 

antal av yxorna, i synnerhet de så kallade K III-yxorna, som är vanliga i Mälarområdet. Dessa 

har en knopp som är klart fallosliknande och skåror på var sida om skafthålet som ger en bild 

av vulvan. Varför finns denna symbolik på stridsyxor? Hur kan människorna ha tänkt och hur 

manifesterades deras tankevärld i båtyxorna, är den problemformulering jag vill utgå från. 

Syftet med detta arbete är således att försöka förstå hur den symbolik som tydligt finns på 

båtyxorna kan visa på den neolitiska människans föreställningsvärld. Jag vill starta från en 

annan utgångspunkt för studien av yxorna än där status och prestige förutsätts. 

 Mitt arbetsmaterial utgörs av litteratur och består i huvudsak av fyra nutida avhandlingar 

om stenåldern i östra Mellansverige samt några artiklar. Min avsikt med studierna var att bli 

varse det sammanhang, den kontext, där båtyxorna ingår. Förutom Mats Malmers klassiska 

verk valde jag forskare som relativt nyligen lagt fram sina avhandlingar. Min förhoppning är 

att de senare ska spegla den forskning som bedrivits under de år som förflutit sedan Malmers 

böcker gavs ut. För det genusteoretiska resonemanget har jag använt mig av den amerikanska 

professorn Sarah M. Nelsons arbete Gender in Archaeology samt artiklar från den norska 

tidskriften K.A.N. Kvinner i Arkeologin i Norge från 1980-talet. 

 

          2. Teoretiskt resonemang 

Jag vill i det följande diskutera tre teorier som förekommer i arkeologisk forskning och 

hur jag förhåller mig till dem. 

2.1 Genusteori 

Konceptet genus, som det används inom arkeologin, avser att skilja det biologiskt givna från 

det kulturellt förväntade. Använt på det sättet är genus inte detsamma som kön. Kön refererar 

till det biologiskt manliga eller kvinnliga, medan genus betecknar maskulinitet och 

kvinnlighet enligt förväntade normer i en viss kultur. Genusroller, aktiviteter, uppförande och 

ideologier varierar inom olika kulturer och måste läras in. Den nutida synen på genus varierar 

till och med mellan generationer. Det gör att vi i än mindre grad kan se på forntiden med 

nutida genusförväntningar. Med denna definition på genus följer att genusteoretiskt inriktad 

arkeologi berör kvinnor och män och varje annat kulturellt konstruerat genus. Genus är inte 

ett kodord för kvinnor. Såväl kvinnor som män liksom personer som definieras som 

tillhörande ett annat genus blir mer synliga med en genusaspekt på arkeologin (Nelson 

2004:3-5). Men frågan från norska arkeologer 1979 förefaller fortfarande aktuell: Var de alla 

män? (Bertelson et al.1987). 

      Makt och prestige är en grundläggande ingång till tolkningen av forntiden som 

traditionellt stått i fokus inom arkeologin. Dessa teman interagerar med genusstrukturen inom 

arkeologin själv (Nelson 2004:6). Att förstå hur fundamentalt studien av det förflutna är 

influerat av nuvarande praktik och attityder anser jag viktigt att uppmärksamma. Genom ett 
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mer genusintegrerat förhållningssätt går det att öka vår förståelse för den enskilda människan i 

forntiden.  

      Redan i slutet av 1970-talet artikulerade norska arkeologer kritik mot den androcentriska 

arkeologin. Vid ett symposium i Stavanger 2-4 november 1979 lades en omfattande ny 

forskning fram som synliggjorde kvinnors del i förhistorien.  De beslöt att ge ut föredragen på 

engelska för att kunna bidra till den internationella diskussionen. Först sex år senare fick de 

medel att ge ut artiklarna under namnet ”Were they all men”. De hade också lagt märke till att 

den så kallade ”nya arkeologin” à la Binford bara var en förstärkning av den gamla ensidigt 

mansdominerade förståelsen av förhistoriska samhällen. Dessvärre gällde detta särskilt 

stenåldersforskningen (Engelstad1988:64). Det behövs inte nya eller andra data än idag. Det 

behövs helt enkelt andra infallsvinklar, säger Engelstad. Man bör lägga vikt vid sociala 

relationer utan att dessa på förhand placeras i förhållanden definierade av makt och prestige. 

(Engelstad 1988:67).  

 

2.2 Strukturalism  

     Som kulturteori hämtar strukturalismen sin modell från lingvistiken, vetenskapen om  

tecknen och bygger på antagandet att även icke språkliga fenomen, såsom myter och materiell 

kultur kan analyseras som språk. Den franske antropologen Claude Lévi-Strauss spelade en 

central roll när strukturalismen förvandlades från språkteori till mer allmän kulturteori (Olsen 

2003:166). Lévi-Strauss vände upp och ner på de funktionalistiska tolkningarna, vanliga inom 

processuell arkeologi. Djur, växter och andra fenomen väljs inte som totem därför att de är 

goda att äta, utan för att de är ”goda att tänka med”, menade han.  Men hur manifesterades 

människors sätt att tänka i mitt material, en båtyxa med klara symboler för kvinnligt och 

manligt kön? Att använda symboliken i yxan som en text att läsa skulle kunna vara en väg till 

förståelse, men jag finner det problematiskt att använda mig av så kallade binära oppositioner 

som Lévi-Strauss förordar. Dessa är vanligt förekommande som analysmetod inom den 

postprocessuella arkeologin (se t.ex. Tilley 2004). Binära oppositionen innebär att man 

analyserar utifrån motsatser manligt – kvinnligt, högt - lågt, mjukt – hårt, uppför - nerför, 

himmel - jord, världsligt – andligt (Tilley 2004:8). Analysmetoden är, förefaller det mig, 

åtskilligt särskiljande där man istället kan behöva se likheter. Den saknar också reflektion 

över varje del i oppositionsparet: Vad är manligt respektive kvinnligt? Vad är världsligt 

respektive andligt? Hur mycket av väsentlighet går bort i en sådan analys, frågar jag mig. 

Metoden är reducerande, ytterligheter och kontraster förenklar och förminskar och nyanser 

försvinner.  

      Anledningen till att jag tar upp strukuralismen i mitt resonemang beror på att teorin lockar 

till att försöka läsa båtyxorna efter denna metod. Det visar sig emellertid att den i alltför hög 

grad står i motsats till genusteorin, varför jag avstår från att använda mig av denna teori. 
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2.3 Hermeneutik  

  Begreppet hermeneutik är etymologiskt knutet till budbäraren Hermes i grekisk 

mytologi. Hermeneutik har karaktäriserat som studien av vad förståelse är och hur vi bör gå 

tillväga för att uppnå förståelse (Föllesdal et al 1993:133).  Denna tolkningslära arbetar med 

den mest grundläggande frågan i arkeologin: Vilka betingelser eller förhållanden är det som 

sätter oss i stånd att förstå forntida samhällen? (Olsen 2003:90). Den fråga hermeneutiken 

ställer är inte vad vi förstår utan hur vi förstår (ibid). Reflektionen över resultat under 

forskning är fundamental för förståelse. Tolkningar ger upphov till fortsatta ifrågasättanden. 

Enligt Hans-George Gadamer (Olsen 2003:96) är för-domar något vi bär med oss när vi 

försöker förstå. För-domar, som inte ska förväxlas med fördomar, är förväntningar som ibland 

visar sig stämma och ibland inte. I senare fall måste de modifieras. Förståelse blir en gradvis 

justering av våra för-domar så att de överensstämmer med det vi försöker förstå. Alexander 

Gills tankar kring hermeneutiken har även inspirerat mig. ”Att skriva förhistoria är en kreativ 

process där kreativiteten främst ligger i skapandet av det sammanhang som ska medge förståelse. 

Skapandet av sammanhanget, eller kontexten, kan på detta vis beskrivas som den arkeologiska 

hermeneutikens fundament. Det som tolkas är inte så mycket den materiella kulturen i sig själv så 

mycket som den händelse denna representerar”. ”Nya sätt att förstå händelsen och därmed den 

kulturella kulturen skapas genom att byta ut ett meningsskapande sammanhanget mot ett annat” (Gill 

2003:77- 78).   

   Hermeneutiken som metod går väl att kombinera med ett genusteoretiskt perspektiv och blir 

min utgångspunkt i arbetet.  

         3. Tidigare forskning 

Litteraturen kring neolitikum är omfattande. Jag har begränsat mig till fem forskare med 

kopplingar till båtyxor eller stridsyxor. De jag valde har i viss mån begränsat sina 

undersökningar till Mälarområdet, vilket jag också gör. Mats Malmers forskning fokuserar 

dock i huvudsak på Skåne på så sätt, att han menar att det han kallar stridsyxekulturen först 

introduceras via Skåne/Blekinge. Jag tar i huvudsak upp de företeelser i avhandlingarna som 

har betydelse för min tolkning. 

 

3.1 Mats M. Malmer 
Malmers avhandling Jungneolithische Studien kom 1962 och ligger till grund för den mer 

tillgängliga boken Stridsyxekulturen i Sverige och Norge (1975) vad gäller format och språk. 

Den senare boken har jag hållit mig till på grund av att dess omfattning tycks mig tillräcklig för 

mitt syfte. Stridsyxekulturens karakteristiska praktvapen benämndes redan av C.J. Thomsen 

1836 som båtformig stridsyxa eller båtyxa, skriver Malmer (Malmer1975). Stridsyxorna av sten 

beskriver han som prestigefyllda föremål för stenåldersmännen. Stridsyxekulturens kronologi 

bygger Malmer i första hand på keramiken, vilket han motiverar med den överlägsna rikedomen 

på typologiska element. Malmer undersökningar härrör från 244 gravar.  Hans studiematerial är 

så kallade hockergravar, där de döda är placerade på sidan med benen uppdragna i en 

sovställning. Han går ingående igenom gravgåvornas placering. Av placeringen läser han ut 

vilken rang han menar olika föremål har. Den främsta rangen har vapen, smycken och arbetsyxor 

eftersom dessa var placerade vid huvudet eller överkroppen. Flintspån liksom skrapor, benprylar 
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och djurben uppfattar han ha låg rang och de återfinns vid fötterna eller någon gång bakom 

ryggen. Beträffande kvinnogravar respektive mansgravar utgår han från hypotesen att vapen 

ingår i mansgravar och smycken i kvinnogravar.  Bärnstenssmycken och svinbetssmycken 

återfinns dock i mansgravar. Vapen är, menar han, stridsyxor, huggvapen och dolkar av horn 

samt pilspetsar. Kulturhistoriskt mest intressant finner han vara fenomenet, att arbetsyxor av 

flinta eller sten samt smalmejslar förekommer i både mans- och kvinnogravar. Han finner också 

att kvinnor och män är gravlagda med samma omsorg. Under stridsyxekulturens 

mellanneolitiska slutfas uppträder ett gravskick med stenkistor eller kistliknande konstruktioner, 

som förebådar den senneolitiska tidens hällkistor (Malmer 1975:50). (För tidsindelning se 

appendix s. 22) 

Intressant för min utredning är hans bok när han kommer till undersökningen av båtyxor 

som han genomgående kallar stridsyxor. Han använder sig av ett mycket stort material, 2437 

yxor funna i Sverige, 159 i Norge och 17 på Bornholm. Han lägger stor möda på att registrera 

de typologiska elementen. Han mäter och kommer fram till formler som han sen kan 

klassificera olika yxor efter. Här är höjd, bredd, tvärsnittets form och nacktvärsnitt de 

viktigaste elementen för hans typologiska gruppering. Med stridsyxor i miniatyr menar han 

yxor som är kortare än 15 cm, egghalvor som är kortare än 7,5 cm eller nackhalvor kortare än 

4 cm. Han kommer med hjälp av detta förfaringssätt fram till sju olika grupper, A till G med 

underavdelningar. Han lägger med andra ord stor vikt vid de kvantitativa studierna.  Han 

finner det också sannolikt att miniatyryxorna hade ett samband med barngravar. När hela 9 % 

av en viss typ av yxorna, E:2, är utförda i miniatyrform drar han slutsatsen, att det nog kan ses 

som ett tecken på att alla stridsyxor hade en mer symbolisk än praktisk funktion.                                                                                                                                 

Trots att han genomgående talar om stridsyxor, ifrågasätter han om de kunde ha haft en 

funktion i strid. Svårigheten att fästa skaftet säkert i det cirkelrunda hålet och risken att yxan 

skulle splittras vid ett kraftigt slag, gör honom tveksam. Stridsyxan representerade ett stort 

kapital, menar Malmer och det förefaller honom osannolikt att man velat riskera den i strid. 

Bättre förefaller det honom att i närstrid ta till en vanlig sten eller en kraftig träpåk som ett 

billigt och lika effektivt vapen. Istället menar han att yxan utgjort en statusmarkering för 

stenåldersmannen (Malmer1975).   

Behovet av vapen för strid ifrågasätts inte av Malmer. Senare forskning bygger i mycket 

på hans insatser i ämnet. Ifrågasättandet av båtyxorna som bruksföremål är nu allmänt. 

Malmer tänkte sig aldrig att samhället kunde ha varit egalitärt, vilket för stridsyxornas del 

skulle betyda en annan kontext än den, som Malmer och många av hans efterföljare beskrivit. 

Gravläggningen av kvinnor och män med samma omsorg noterade han som kulturhistoriskt 

intressant. Likaså att det fanns arbetsyxor och smalmejslar i såväl kvinnors som mäns gravar. 

Malmers forskning gick i mycket ut på att undersöka det funktionella. Han fann emellertid att 

man i stort sett inte kunde ha utföra något praktiskt arbete med yxorna. Den tolkning Malmer 

gör är att yxan är ett prestigeföremål som höjer bärarens status. 
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3.2  Roger Edenmos avhandling 
Edenmos avhandling Prestigeekonomi under yngre stenåldern (2008) är ett av de senaste 

arbeten jag tagit del av. Han säger sig vilja ge en förbättrad förklaringsmodell för den svenska 

båtyxekulturen. Han fokuserar på samhällsprocesser som rör utbytesnätverk, kommunikation 

och gruppers självdefinitioner. Beträffande båtyxan specifikt menar han själv, att han skiftar 

fokus från att se den som en personlig markör och statussymbol, enligt t.ex. Malmer, till att 

också diskutera den i termer av en mellangrupplig angelägenhet med personliga intressen och 

som en del av ett framväxande socioekonomiskt projekt. Riktigt vad det innebär är inte helt 

lätt att följa. Edenmo har emellertid intagit ståndpunkten att båtyxan inte är ett vapen. Han 

betraktar inte båtyxan som en ”stridsyxa” varken i bokstavlig eller överförd bemärkelse och 

han menar, att inte heller krigarrollen är en lämplig förklaringsmodell (Edenmo 2008:19). 

Han skriver att den svenska båtyxekulturen, så som den uppfattas utifrån framför allt det 

sammanställda artefakt- och gravmaterialet, visar uppenbara likheter med samtida, så kallade 

snörkeramiska kulturer i norra och mellersta Europa. Värt att notera är, skriver han, att 

datering av den tidiga snörkeramiken på skilda håll i Europa nu visar att fenomenet snarast är 

multietniskt och inte har uppstått inom ett kärnområde. Inga ´innovationsvågor´ tycks ha svept 

över kontinenten, menar han (Edenmo 2008:15).  

 Edenmo argumenterar för att tanken att användningen av kulturbegreppet kan hindra oss 

från att nå en bättre förståelse av den faktiska situationen. Han stödjer sig därvid på ett antal 

forskare som ser exempelvis båtyxekulturen och gropkeramisk kultur som olika sidor av ett 

gemensamt, sammanhängande samhälle.  Det fanns, menar Edenmo, viktiga 

samhällsprocesser som var verksamma på regional och lokal nivå och för vilka de 

arkeologiska kulturbegreppen borde brytas upp i mindre enheter, liksom det fanns likheter i 

sådana samhällsprocesser som var sammanlänkade och av mer kontinuerlig art.  

  Utifrån etnografiskt material om det berömda kulautbytet i Melanesien, som Malinovski 

beskrev 1922 och som senare forskare vidareutvecklat med förnyade studier, gör Edenmo en 

parallell till Östersjöområdet (Edenmo2008:122).  Han lägger en karta över kularingens 

utbredning i Melanesien enligt Malinowski (1922) över Östersjöområdet för att påvisa den 

Bild 3. Mångkantiga stridsyxor av typ KII och KVI. Efter Montelius 1917 



11 
 

geografiska omfattning som varit möjlig.  Han vill med det visa att en liknande utbytespraktik 

kunnat ske inom Östersjöområdet. Båtyxan utgör härvidlag det viktigaste föremålet i detta 

utbyte. Han utgår vidare från att gåvoutbyte, i analogi med Malinovskis tolkningar, har 

statushöjandet som ett av flera syften. Gåvoutbytet i Melanesien gick kortfattat ut på att en typ 

av gåva cirkulerade medsols och en annan typ motsols. Den som behöll gåvan för länge 

förlorade i prestige på grund av att man, genom att ta emot gåvan, häftar i skuld. Andra syften 

med gåvoutbytet var, enligt Edenmo, att undvika krig eller fientlighet.  

Vad han inte tar upp som anledning till färderna är upprätthållandet av släktband, relationer 

till vänner eller helt enkelt nyfikenhet och äventyrslusta. Vem det kan ha varit som gjorde dessa 

färder analyserar han inte utan det förefaller självklart av framställningen, att det är män. Jag 

kan inte heller förstå varför utbytet är statushöjande. Det tycks som om det är underförstått. Det 

förefaller mig därtill problematiskt att överföra ett fenomen från 1900-talet e.Kr. till 

förhållanden 5000 år tidigare i ett helt annat klimatområde. Att människor hade vidsträckta 

färder ut i havet står dock klart om man betänker att spår av människor hittats på öar som nu 

utgör delar av Södertörn, när närmast fastland låg vid Kolmården i Östergötland eller 

Kilsbergen i Närke. Gotland var ju också befolkat sedan länge. Till Åland var det en dryg dags 

paddling från Mälardalens östra del. Där gick emellertid en märklig gräns. Ålänningarna hade 

tillverkat keramik i drygt 1000 år innan konsten introducerades i Mälarområdet (Hallgren 

2008:58 - 68). Eftersom det allmänt antas att keramiktillverkning och jordbruk introduceras 

samtidigt, bör alltså ålänningarna och befolkningen på andra sidan Östersjön ha praktiserat 

någon form av odling under tiden 5000 – 4000 f Kr. En intressant fråga infinner sig naturligtvis 

därmed. Befolkningen i Mälardalen måste ofta ha träffat på människor som varit jordbrukare 

under lång tid. Vad gjorde att de inte antog denna praktik långt tidigare? En fråga som 

emellertid faller utanför syftet med denna uppsats.  

 

3.3. Alexander Gills avhandling 

I Stenålder i Mälardalen (2003) använder Gill sig av narrativet som förklaringsmodell. 

Narrativets styrka som metod ligger i att förklara varför händelser inträffade i det förflutna 

och betydelsen ligger i själva berättelsens förmåga att framställa situationerna som 

meningsfulla. ”Det är först när vi förstår meningen men människans handlingar som 

händelserna kan förklaras”.  Han gör en distinktion mellan ”det förflutna” som det som en 

gång var och ”förhistorien” som arkeologens berättelse om det förflutna. Det kan alltså finnas 

flera förhistorier (Gill 2003: 11-12). Som exempel visar han, hur man kan se på strandbundna 

platser. Om strandbundna platser kontextualiseras som boplatser eller alternativt 

begravningsplatser följer att den historia som berättas om varför de en gång uppstått sannolikt 

ser olika ut (Gill 2003:19).  

Han ifrågasätter om de strandbundna platser där gropkeramik användes var bosättningar. 

Sannolikt inte, menar han. Aktiviteter på stränderna föreslår han vara hantering av de döda. 

Dessa människor hade sina boplatser ett stycke in i land och inte strandnära, menar han. 

Metoden att använda sig av narrativet finner jag intressant, i synnerhet om man därtill 

genusidentifierar vad som sker. Med en sådan metod skulle man sannolikt få fram en helt 

annan berättelse och med det en annan förhistoria. Hans tankar har influerat mig att tänka i 

nya banor beträffande båtyxorna. 
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    Gill diskuterar människans relation till djurvärlden och hur föreställningen om olika vilda 

djur kan ha varit viktig för skapandet av identitet under mellanneulitikum.  Han tar upp 

fenomenet totemism som han karaktäriserar som tron på symboliska band mellan människor 

och djur. Olika grupper associerar sig symboliskt till olika djur, växter eller fenomen som 

solen, åskan eller regnet. ”Som allra minst kan en grupps totem beskrivas som inget mer än en 

sammanhållande symbol” (Gill 2003:148).  

    Vad keramiken beträffar menar han att den sannolikt ska ses som en lokal variant av 

trattbägarkeramiken. Om trattbägarkeramiken haft någon form av metaforisk koppling till idéer 

om jordbrukets ursprung, har gropkeramiken haft liknande kopplingar till ursprungstankar 

associerade till olika vilda djur, menar Gill. Till den tanken kopplar han förekomsten av 

lerfigurer från de mellanneolitiska stränderna. Lerfigurerna är små, storleken uppgår till mellan 

två och fem centimeter (Gill 2003:155 -157). Han har i någon mån noterat att dessa figuriner 

kan uppfattas på olika sätt beroende på hur man vänder dem. Det har Adele Änggård 

demonstrerat genom att fotografera figurinerna ur olika vinklar och därigenom visat att varje 

figurin innehåller minst tre gestalter. (Änggård 2012).  

 

 

Tanken på djuret som totem för en grupp blir då något komplicerad. Gill menar dock att den 

mångtydighet som finns i delar av figurmaterialet ska misstänkas vara viktig, eftersom den 

antyder att själva orsaken till att figurinerna tillverkats inte behöver ha varit i syfte att direkt 

avbilda en viss biologisk kropp. Istället för att se denna ambivalens som ett problem bör den 

betraktas som en möjlighet (Gill 2003:161). Det sammanhang han vill relatera figurerna till är 

de begravningar som arrangerades på stränderna och de ursprungsmyter som kan ha ventilerats 

vid dessa tillfällen. I samband med begravningar är det möjligt att existentiella tankar om 

släktgruppens ursprung och det kollektiv de döda var på väg att transformeras till uttrycktes. 

Lerfigurerna kan ha refererade till mytologiska berättelser (Gill 2003:162). En tanke jag gärna 

ansluter mig till. Jag menar att båtyxorna visar på en kombination av symboler i likhet med 

lerfigurerna. Den mångfalden är viktig. 

      Gills metod går också ut på att rekontextualisera det som brukar kallas jordbrukslokaler.  

Istället för att uppfatta dem som en mer eller mindre bofast befolkningens gårdslägen 

karaktäriserar han dessa platser trädgårdar och liggande på andra områden än boplatsen. 

Etnografiska studier visar, säger han, att områden, där växter odlas i småskaliga samhällen, kan 

uppfattas på mycket speciella sätt. De krafter som får växterna att gro och växa ses inte som 

något naturligt utan är snarare fenomen som anses ha övernaturliga förbindelser. Gill föreslår 

därför att de tidigneolitiska odlingarna, trädgårdarna, kan ha varit platser som kan ha väckt 

      Bild 4. Figurin från Överåda, nr 459920 i SHM Teckning B. Händel. Foto A Änggård. 
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tankar om fertilitet och regeneration. Företeelser som döda anförvanter eller gudar kan ha haft 

avgörande inverkan på tillväxt, fertilitet och framgångsrik odling (Gill 2003:79). 

    Vid övergången till yngre mellanneolitikum börjar skelettgravar utrustade med gravgods som 

båtyxor och båtyxekeramik att anläggas i Mälardalen (Gill 2003:166). Då överges också de 

tidigneolitiska trädgårdarna. Båtyxorna och båtyxekeramiken kan ha erbjudit människorna 

möjligheter att uttrycka andra slags band och identiteter än de redan existerande, anser Gill. 

Dubbeleggade yxor och båtyxor är föremål utan någon uppenbar praktisk funktion, påpekar 

också han. Av det stora antalet båtyxor att döma skulle man kunna dra slutsatsen att dessa haft 

en annan social roll än de fåtaliga dubbeleggade yxorna haft (Gill 2003:194) 

    Båtyxegravarna har av tidigare forskare antagits vara tecken på att en krigarelit skulle ha 

varit i färd att etablera sig vid denna tid. Gill menar dock att det måste anses tveksamt om de 

föremål som hittats i gravarna verkligen kan kopplas till en krigarklass. Båtyxorna är till 

exempel inte dugliga i strid (Gill 2003:195, Malmer 1975:100). Eftersom tecken på strid är få i 

gravarna, menar Gill att jakt kan ha varit en betydelsefull domän för de personer som 

begravdes. Benmaterial från vilda landdjur som kronhjort och vildsvin förekommer i högre 

utsträckning än ben från tamdjur i gravarna. Även andra delar av gravinventarierna pekar på 

jaktens innebörd för de gravlagda såsom smycken av vildsvinständer. Knivar är viktiga redskap 

för jägare och flintspån i gravarna har sannolikt fungerar som sådana (Gill:195). Malmer har 

också påpekat att den jakt dessa gravar kan anses representera kan misstänkas ha varit 

ceremoniellt betydelsefull snarare än ekonomiskt viktig (Gill 2003:196, Malmer 1975:120). 

Däri ligger säkerligen en poäng. Den ceremoniella jakten finns många exempel på från 

historisk tid, exempelvis den samiska björnjakten (Bäckman, föreläsning, Pentikäinen 2007). 

Det kan tilläggas att de domesticerade djuren med största sannolikhet inte kunde uppfattas som 

totemdjur utan till det valdes endast vilda sådana. Gills tolkning är att de gropkeramiska 

stränderna och båtyxegravarna inte skapades av två olika samtida ”folk”, utan de bägge 

fenomenen utgör snarare två olika aspekter av något gemensamt. Det gemensamma är att bägge 

företeelserna förmodligen skapats av en befolkning som livnärt sig på en kombination av jakt, 

fiske, insamling och jordbruk (Gill 2003:167).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      Gill tar i sin framställning framför allt fasta på hur människor söker sin identitet via de 

vilda djuren, som Gill ser som symboler för de totem, som människorna antagit som sina. 

Även om han påpekar vikten av insamling och jordbruk som betydelsefulla för försörjningen, 

tycks han mena att dessa företeelser inte är identitetsskapande. Med denna tolkning kommer 

identiteten som jordbrukare helt bort. Vid en tidpunkt då denna praktik får allt större 

betydelse, förefaller det ologiskt att identiteten enbart skulle vara beroende av jakt. 

 

3.4 Fredrik Hallgrens avhandling 

Hallgren diskuterar flera företeelser i sin avhandling Identitet i Praktiken (2008) som är 

intressant för min förståelse för den kontext där båtyxorna ingår. Bland annat diskuterar han 

begreppet community of practise inom ramen för ett socialt sammanhang. Begreppet som han 

hämtat från antropologin har han inte funnit något lämpligt svenskt uttryck för. För att vi ska 

förstå vad som menas med begreppet ger han som exempel, att alla i ett hushåll (gårdsfödda, 

ingifta, adopterade, tillfälliga besökare) var medlemmar i ett community of practise i det att de 
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   Bild 5 Spridning av mångkantiga stridsyxor i 

Östra Mellansverige (Efter Hallgren 2000) 

delade måltider och gemensamt utförde vissa sysslor som att röja nya åkrar. I andra 

situationer kunde till exempel grupper av kvinnor i hushållet ha bildat ett separat community 

när de deltog i och reproducerade ett genderspecifikt hantverk som keramiktillverkning. 

Andra medlemmar i samma hushåll kan ha format andra, ålderbaserade grupper som förenat 

ungdomar från flera närbelägna gårdar i vallandet av boskap i kringliggande skogar. Vuxna 

män kan ha deltagit i säljaktsexpeditioner på vårisarna, som kan ha förenat män från många 

olika lokalsamhällen. En rad gårdar, förenade av släktband eller av geografi, kan ha utgjort en 

övergripande community of practise som deltagare i begravningsritualer (Hallgren 2008:31). 

Begreppet menar han kan ha särskild relevans vid fokus på lärandet och kan förklara hur en 

praktik som trattbägarkeramik kan ha fortgått likartat på en gård i många generationer. På en 

närliggande gård kan en annan tradition av samma stil ha utvecklats och behållits. Något som 

Birgitta Hulthén kommit fram till vid ceramologisk analys av krukskärvor (Hulthén i Hallgren 

2008:176 -188).  Det finns skillnader mellan (och inom) alla dessa lokalgrupper av 

trattbägarkultur, men det finns också gemensamma nämnare, säger Hallgren.      
     De trattbägare som gett namn till trattbägarkulturen har nära motsvarigheter i 

michelsbergskulturens ”tulpanbägare”. Krukor från trattbägarboplatsen Kallmossen i 

Norduppland är således lika både trattbägare från Danmark och tulpanbägare från västra 

Tyskland (Hallgren 2008:72). Hallgren ser en poäng med att inkludera Mälardalens och 

Bergslagens tidigneolitiska lämningar 

under det övergripande begreppet 

trattbägarkultur. Samtidigt vill han 

understryka att trattbägarkultur i denna 

vida mening är en analytisk konstruktion, 

skapad av arkeologerna (Hallgren 

2008:72). Det är föga troligt att en 

tidigneolitisk människa skulle kännas vid 

en social enhet som sträcker sig från 

Mellansverige/södra Norge i norr till 

norra Slovakien i söder. På ett annat plan 

vill Hallgren samtidigt hävda att det finns 

situationer när en analytisk klassifikation 

som trattbärarkulturen kan ligga nära en 

klassifikation som gjordes av människor i 

forntiden. I hela södra och mellersta 

Skandinavien upp till och med 

Bergslagen tog människor upp en rad 

specifika hantverkstraditioner, som kom 

till uttryck i tillverkningen av trattbägare, 

kragflaskor, lerskivor, mångkantade 

stridsyxor samt spets och tunnackade 

yxor av grönsten och flinta.  

Detta skedde samtidigt – omkring 

4000/3900 f. Kr. – som element av odling 
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och boskapsskötsel togs upp i samma områden. Han förlägger således de mångkantiga 

stridsyxorna, som han föredrar att kalla båtyxorna, till en tidigare period än de andra 

forskarna. Traditioner skapades, förhandlades och reproducerades inom olika lokala, 

regionala och överregionala kontexter, i ömsom skilda, ömsom överlappande communities of 

practice (Hallgren 2008:73).  

Varianter av mångkantiga stridsyxor förekommer inom hela området, de särpräglade 

stridsyxor av typ KIII som är vanliga i Mälardalen och Bergslagen har sina närmaste 

motsvarigheter i mondseegruppens KIB yxor i Österrike. Inom den nordliga 

trattbägarkulturen och i synnerhet i Mälardalen/Bergslagen kom de falliska och vulviska 

anspelningarna att få en framträdande roll i formgivningen av mångkantyxorna (Hallgren 

2008:224).  Amuletter av mångkantiga yxor förekommer inom polsk trattbägarkultur. Ett 

fragment av en liknande leramulett har hittats vid lokalen Skumparberget, Närke. Amuletten 

som är bevarad från egg till skafthål visar samma karakteristiska skåror som på stora yxor 

(Hallgren 2008:219). Viktigt är att notera, att både knoppförsedda och böjda, liksom flacka 

och raka mångkantiga stridsyxor finns belagda från tidigneolitikum i kontexter i Danmark och 

Mälardalen (Hallgren 2008:222).  

     Genom att undersöka keramiken från fyra fyndplatser i Västmanland/Närke, Skogsmossen, 

Skumparberget, Vallby och Hjulberga kommer Hallgren fram till att det bör ha förelegat en 

matrilokal bosättningsregel och att härkomst mest sannolikt räknades matrilinjärt. Stabiliteten 

i keramiken ser han som en indikation på matrilokalitet, där samma kvalitet och mönster 

bibehållits i 15-20 generationer. Hantverket anser han med stor sannolikhet ha utövats av 

kvinnor. Bland annat anser han att fingeravtryck och nagelavtryck endast kan ha gjorts av 

kvinnor. Han är benägen att se utövandet av hantverkets praktik i denna community of 

practise där ”mormödrar lärde mödrar lärde döttrar lärde systrar” som bidragande till att det 

formades en gruppidentitet där det sociala sammanhangets gemensamma ursprung i en 

historisk eller fiktiv anmoder blev betydelsebärande.   

Även husens storlek bidrar till hans tolkning. 

Skillnaden i husstorlek beror på att den gifta 

dottern och hennes inflyttade man i de flesta 

matrilokala samhällen bor kvar i kvinnans 

föräldrars hus tillsammans med systrarna och 

deras familjer, medan nygifta i patriarkala 

samhällen ofta bygger eget hus (Hallgren 2008: 

196-197). Detta senare påstående kan i någon mån 

ifrågasättas. Otaliga exempel från sen tid visar att 

den unga nygifta kvinnan tvingas bo och närmast 

blir slav i det patriarkala hushållet.  

De mångkantiga stridsyxorna är ett återkommande inslag i fyndinventarierna från många 

av Mälardalen/Bergslagens trattbägarboplatser (Hallgren 2008:215). Hallgren ser yxorna som 

exempel på en regional snarare än en lokal hantverkstradition. Han förklarar det med att 

männen, när de flyttar till hustruns hem, kan ha medfört en yxa från en relativt avlägsen plats. 

Likhet i utförandet, om än med variationer, finns i ett område som sträcker sig från 

Mälarområdet/Bergslagen till södra delarna av Norge. De mångkantiga yxorna skiljer sig 

stilistiskt från motsvarande yxor i Skåne/Danmark (Hallgren 2008:215). 

Bild 6 Tidigneolitisk (Efter Welinder 1998)                                 
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                 Bild 7.          

Mesolitisk skafthålshacka från 

Bohuslän, formad som en 

fallos, jämförd med 

mångkantig stridsyxa som har 

en liknande fallosform (Efter 

Hallgren 2008). 

 

 Det har emellanåt hävdats att båtyxor av sten 

i allmänhet och de knoppförsedda i synnerhet 

är kopior av kopparyxor. Hallgren hävdar att 

så inte är fallet. Dateringar av två kopparyxor 

från norra Europa pekar på att dessa är yngre 

eller möjligtvis samtida med de svensk-

norska yxorna i Mälardalen, men knappast 

äldre. Det är därför föga troligt att stenyxorna 

tillverkats med kopparyxorna som förebild 

(Hallgren 2008:223). Hallgren visar också på 

en mesolitisk skafthålshacka från Bohuslän, 

som även den är försedd med en 

fallosliknande form (bild 7). Det visar att 

fallossymbolen fanns långt tidigare än när 

kopparyxorna tillverkades. I södra Norge och 

på svenska Västkusten förekommer 

skafthålsförsedda hackor av sten med 

fallossymbol redan under mesolitikum 

(Hallgren 2008:223 med flera referenser). En del hackor har i likhet med de svensk-norska 

mångkantsyxorna inslipade skåror som löper från spets mot skafthål, ett formspråk som i linje 

med tolkningen av nackknoppen som fallisk, skulle kunna anspela på en vulvisk symbolik 

(Hallgren 2008: 223-224).   

 Flertalet skafthålshackor dateras till mellan och senmesolitisk tid. Säkert daterade 

kontexter föreligger från Kotedalen (6000 f. Kr.) och Botne II (6 000 f.Kr.) på Vestlandet i 

Norge. Synnöve Vinsrygg har tolkat en del av dem som tyngder till grävkäppar 

(Vinsrygg1987:30).  

3.5  Kim von Hackwitz & Jonathan Lindström 

Dessa forskare redogör för sina undersökningar av båtyxor tillhörande båtyxekulturen som 

de anger till ca 2800 – 2300 f. Kr. De utgår från lösfunna båtyxor och båtyxor med sparsamt 

kända fyndkontexter. De vill se om det finns några skillnader i deponeringsmönster av båtyxor 

över tid och mellan olika geografiska områden. Genom att undersöka vittring och patina vill de 

försöka läsa ut var yxorna deponerats, i skelettgrav, våtmark eller på annat sätt. De har funnit 

att 4/5 av de vittrade yxorna kan ha legat i en grav i anslutning till förmultnande kroppar. 

Kända våtmarksfynd har vad de betecknar patina, vilket gör att de drar slutsatsen att båtyxor 

med patina men med okänd fyndkontext kan antas vara våtmarksfynd. De finner att äldre och 

yngre båtyxor skiljer sig åt på flera sätt. Av äldre båtyxor är det en mycket liten del som har 

påträffats i våtmark, medan andelen är mycket större bland de yngre båtyxorna (von Hackwitz 

& Lindström 2004: 21-23).  Edenmo har påtalat att om det kunde bestämmas hur stor andel av 

de lösfunna yxorna som härrör från gravar, skulle en hypotetisk beräkning av antalet 

båtyxegravar kunna göras (Edenmo 2008: 211). von Hackwitz har också undersökt 

miniatyryxor. De finns inom båtyxekulturens hela utbredningsområde med en dominans i 
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Bild 8 Hällmålning från Ladybrond 

South Africa (Efter Vinsrygg 1987) 

 

Södermanland och Uppland. Arkeologiskt förekommer miniatyrer vanligtvis i två 

sammanhang, som leksaker eller som ett föremål med relation till gudavärlden (Hackwitz 

2012). Den vanligaste tolkningen är den senare, d.v.s. att de är symboliskt laddade föremål. 

Trots det konstaterandet vill hon undersöka om miniatyryxorna haft något praktiskt 

användningsområde. Hon har funnit att av 22 miniatyryxor har 21 av dem bultmärken på 

nacken (knoppen). Märkena tycks inte ha uppstått vid tillverkningen utan i samband med 

användning. Hon har även funnit bultmärken på ett fåtal fullstora yxor. Om yxorna haft något 

användningsområde tycks det alltså vara nacken som används och inte eggen. Hon föreslår 

någon form av knackning eller bultning som utförts vid rituella ceremonier. Det kan vara musik 

där yxorna använts för att framkalla ljud t.ex. mot en klangsten. Ett annat av hennes förslag är 

benkrossning, där yxan använts för att fragmentera människoben som en del av en 

kremeringstradition (von Hackwich 2012).   

Utan att ha gjort någon mikroskopisk undersökning som denna författare, skulle jag vilja 

öppna för tanken att märkena på nacken till båtyxorna kan ha uppkommit när de används som 

tyngder på grävkäppar. Dessa tankar återkommer jag till i senare avsnitt. 

3.6  Norska feministiska forskare.  

I artikeln Sex roles and the division of labour in hunting-gathering societies 

(Vinsrygg 1987) ger Synnöve Vinsrygg en annan bild av ett 

stenålderssamhälle. När hon undersökt boplatser har hon kommit fram till att 

kvinnor och män kan ha utnyttjat sin omgivning på skilda sätt. Hon hänvisar 

till antropologiska studier som visar den detaljrika kunskap om växter som 

kvinnor ägde. Den andel av föda som utgjordes av växter avgörs av 

latituden. Hos eskimåerna utgjorde växter 0 % , i centrala Afrika 60-70 %. 

Den norska kusten avviker från mönstret och gav en större andel 

växtdiet än motsvarande breddgrad i Amerika beroende på det 

gynnsamma klimatet.  

Bland sanafolket i Afrika bestod maten av inte mindre än 85 olika växter. 23 av dem 

ansågs mycket viktiga. Den största gruppen utgjordes av knölar, lökar och rötter. Grävkäppen 

är ett redskap som hittats över hela världen. Den används i väldigt olika omgivningar både 

bland jägare/samlare och bland primitiva jordbrukare. Genomsnittlig längd tycks ha varit 

mellan 75 och 90 cm. Den måste vara tillverkad av hårt trä och ofta kompletterad med en 

stenvikt. Vinsrygg har funnit ett antal stenvikter från grävkäppar i stenålderskontexter i 

Rogaland i Norge (Vinsrygg:29-30). Kartan nedan, visar fyndplatser för möjliga vikter till 

grävkäppar i Rogaland, Norge. I ett primitivt jordbruk under tidigneolitikum bör grävkäppen 

fortfarande ha använts tillsammans med en lämplig tyngd. (Bilder 8-11).  
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 Bild 9. Förekomsten av fyndplatser av möjliga vikter till grävkäppar i Rogaland, Norge. Karta ritad av A H Berg, 

Arkeologiska Museet, Stavanger (Efter S. Vinsrygg 1987). 

 

Bild 9 visar fynd från Rogaland av möjliga tyngder till grävkäppar. Grävkäppen sattes i 

marken och trycktes neråt som en hävstång när man beredde marken inför sådd (bild 10- 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10 Tyngder. Efter S.Vinsrygg 1987  Bild 11 Grävkäppar. Efter S.Vinsrygg 1987 

Att kvinnor varit huvudansvariga för jordbruket ända fram i historisk tid diskuterar även 

Grete Lillehammer (Lillehammer 1978).  Hon påpekar att det i alla tider fram till nutid varit 

vanligt i småbrukarsamhällen efter norska kusten.  
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4. Diskussion  

4.1 Båtyxan, försök till en definition 

När jag påbörjade denna studie var min förförståelse, eller om man så vill, min för-dom enligt 

Gadamer (Olsen 2003:97), att båtyxor var synonymt med stridsyxor och att de tillhörde 

stridsyxekulturen från senare delen av mellanneolitikum. Den uppfattningen har jag fått 

revidera. De första dyker upp mycket tidigare, och det är de yxorna, som har det 

karaktäristiska utseende som kan tolkas ha mänsklig könssymbolik. (Bild 1, 2, 3, 6 och 7). 

När man följer yxornas förändrade utseende från tidigneolitikum till slutet av 

mellanneolitikum, ett tidsspann från 3 900 till 2 300 (för tidsindelning se appendix s. 22) är 

det slående hur de efter hand blir alltmer förenklade och till slut helt mister den tidigare 

symboliken. Denna utslätning tycks inträffa allteftersom jordbruket blir mer etablerat. Den 

båtyxa jag alltså här vill diskutera tycks i stort föregå ”stridsyxekulturen”, men yxorna från 

denna senare tid är en fortsättning och förenkling av trattbärarkulturens symbolyxa. När jag 

efter mina studier vill försöka definiera vad yxan är måste jag först uttrycka vad den inte är. 

Den är inte ett funktionsdugligt verktyg vare sig i strid eller arbete. Den är enligt min tolkning 

inte ett statusobjekt för stenåldersmannen. Den är heller inte en efterapning av en kopparyxa. 

Den är ett föremål som i sig är bärare av en fyrfaldig symbolik. Det är denna symbolik som är 

av betydelse och som jag kommer att utveckla i avsnitt 4.3. 

 

4.2 Reflektion över tidigare forskning  

     Malmer uttrycker förvåning när han finner att kvinnor och män gravlagts med samma 

omsorg eller när arbetsyxor, knivar och dolkar återfinns i kvinnogravar. Jag ser det som ett av 

de belägg som talar för att neolitikum kännetecknades av ett egalitärt samhälle. Gills 

förståelse för tidig odling ger infallsvinklar. Det han karakteriserar som trädgårdar, små 

odlingar som inte låg i direkt anslutning till boplatser, ser han som platser som kan ha väckt 

tankar om fertilitet och regeneration. Företeelser som döda anförvanter eller gudar kan ha haft 

avgörande inverkan på tillväxt, fertilitet och framgångsrik odling. (Gill 2003:79). Gill och 

Hallgrens framställningar skiljer sig åt på några avgörande punkter. Hallgren menar att 

båtyxorna introducerades redan under tidig neolitisk tid medan Gill anger att först vid 

övergången till mellanneolitikum som båtyxor dyker 

upp i form av gravgåvor i skelettgravar. Hallgren har 

påpekat den könssymbolik som finns på ett antal tidiga 

yxor. Den symboliken finns lång tidigare i mesolitiska 

och paleolitiska sammanhang för de krafter som 

främjar livet. Marija Gimbutas, bland andra, har visat 

på den rikedom av sofistikerade uttryck av dubbelkön 

i en förenad form, som finns över hela Europa 

(Gimbutas 1999:37).  Den dubbla könssymboliken 

stödjer min tolkning av ett egalitärt samhälle. 

 
Bild 12 Ett humoristiskt uttryck för dubbelkön Starcevo,  

Ungern c 5600 till 5300 f.Kr. (Efter Gimbutas 1999:37) 
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4.3 Ett annat narrativ  

Med stöd av citatet från Gill (s.8) skulle jag vilja föreslå en hittills oprövad kontext. 

Båtyxan fanns i en miljö som mycket sannolik var matrilinjär och matrilokal (Hallgren 2008: 

196-197).  Med utgångspunkt från fynden vid Skogsmossen vill jag tolka situationen så att 

människorna levde utan krigshandlingar. Produktionen av högklassig keramik på samma plats 

skulle inte ha kunnat fortgå om man levde i otrygghet med traumatiska avbrott. Vid 

krigshandlingar skulle kontinuiteten av kunskapsförmedling ha brutits.  Att kvinnor och män 

gravlades med samma omsorg tyder på att de levde egalitärt. Tanken att kvinnor under tiden 

före jordbruket var de som stod för huvuddelen av insamlandet, kan ha inneburit, att de också 

var de som initierade och kom att ha huvudansvaret för jordbruket. De kan då ha använt en 

grävkäpp eventuellt med en stentyngd (bild 8 och 11). Arbetet med jordberedning på åkern 

anses ha överförts från kvinnorna till männen först då ådern infördes (Welinder1998:226).  

 Männen välkomnades till sina nya familjer och de var sannolikt ansvariga för jakten och 

fisket, som fortfarande under neolitikum var en viktig del av försörjningen. Jakten var 

troligtvis kringgärdad med många regler av rituell natur. Om människorna såg sig som ”släkt” 

med djuren i ett totemförhållande, var jakten inte en enkel handling att utföra. Björnjakt hos 

samer var ännu i sen tid en mycket ritualiserad ceremoni, där fertila kvinnor inte fick titta på 

när männen kom bärande på björnen annat än genom en mässingsring. Den nedlagda björnen 

hälsades med ”Välkommen du vår ärade gäst” av kvinnorna och hela björnen måste förtäras 

vid ett och samma tillfälle. Alla ben togs tillvara och begravdes (Föreläsning Louise Bäckman 

2005). Man känner till ett antal björngravar, t ex vid tomtningen nr 4 på Grundskatan i 

Lövånger, Västerbotten (Liedgren & Ramqvist 2012). Jakten kan sannolikt ha varit ritualisera 

på motsvarande vis under neolitikum. På likartat sätt kan också odling ha varit något närmast 

heligt, som krävde att man förhöll sig på visst sätt. Som visades tidigare föreslog Gill, att de 

tidigneolitiska odlingarna, trädgårdarna, kan ha varit platser som kan ha väckt tankar om 

fertilitet och regeneration. Företeelser som döda anförvanter eller gudar kan ha haft avgörande 

inverkan på tillväxt, fertilitet och framgångsrik odling (Gill 2003:79). Om odlingarna i 

trädgårdarna har uppfattats som en mycket speciell aktivitet som involverade makterna är det 

möjligt att föremål som användes för denna verksamhet kan ha kommit att kategoriseras på 

säregna sätt (Gill 2003:91).   

När jordbruket började etableras kom symboler som förenade manligt och kvinnligt att 

betonas. Den paleolitiska och mesolitiska symbolen för den fruktbara kraften var det feminina 

könet. Efterhand kom symbolen att utökas med en manlig komponent. Den dubbla 

könssymboliken finns många exempel på från hela Europa med lokal, regional och 

överregional differens (bild 12). Föreningen av kvinna och man kan ha setts som nödvändig 

för ett lyckat resultat av de nya odlingarna. Båtyxan kan ha utgjort symbolen. Båtyxans 

likartade utformning över en stor region, Mellansverige - södra Norge under tidig neolitisk 

tid, gör att man i någon mån kan se den knuten till män. Om vi förutsätter att det förekom 

matrilokala förhållanden, var det männen som var den förbindande komponenten regionalt. 

Den unga mannen flyttade bort från sin ursprungsfamilj och medförde då en yxa som han 

tillverkat eller fått i arv. Kanske kan man se den som en ”fästmansgåva”, som han medförde 

för att med den bringa god växt. Det har föreslagits att den manliga individen under tiden 
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fram till puberteten tillverkade en yxa som sedan följde honom i graven (Olausson 2000:27). 

Om så var fallet kan det förklara varför yxan efterhand blev alltmer förenklad. De tidiga 

yxorna kunde däremot knappast ha tillverkats av barn, eftersom de är sådana fulländade 

konstverk. Men om det var en fästmansgåva, finner jag det inte uteslutet, att yxan kan ha 

använts som motvikt på grävkäppen. Den kan ha varit en sak som kategoriserades som ett 

närmast magiskt föremål, som tillförde odlingen en speciell kraft. Den kan också ha hängts 

upp i huset som en lyckobringande amulett eller satts på en stav som använts i en ceremoni 

för att främja god äring. Att man också hittat små keramikamuletter tyder på det symboliska 

värdet. 

 Status i ett egalitärt, fredligt samhälle kan inte utan vidare förväntats vara en positiv 

företeelse. Att se båtyxan som männens främsta statussymbol är därför inte relevant. Den 

hade ett mycket större och viktigare värde. Den viktigaste aspekten av båtyxan menar jag är 

att se den som ett medel som påverkade de fertila och fruktbärande krafterna och därmed en 

symbol för jordbrukande människor. Den skulle därmed också kunna vara ett 

identitetsskapande föremål – det är vi som är jordbrukare. Men, det finns ytterligare former i 

yxan att ta fasta på. Den smäckra kanotformen kan ge en ytterligare dimension till identiteten 

– det är vi som färdas på havet. Yxformen går inte heller att bortse ifrån. Tanken går 

naturligtvis till skogen. Min tolkning blir då att yxan har en fyrfaldig symbolik. Som 

identitetsskapare skulle det betyda – det är vi som är jordbrukare, färdas på havet och fäller 

skog för nya hus. När den unge mannen kom till sin nya familj ville han förstås också visa på 

att han skulle bli en god äkta man och medverka till att friska glada barn kunde födas. Allt 

detta finns inbyggt i yxan. 

    Nu är ingenting helt enkelt, inte ens i min kontextualisering. Trattbägarkulturen spreds 

mycket snabbt i Mälarområdet under tidigneolitikum, vilket i första hand kan ha att göra med 

keramiken. Om det nu var så att det var kvinnor som var bärare av konsten att tillverka den, 

kan scenariot ha varit att kvinnor i äktenskapsrelationer var de som initialt spred denna 

kunskap och kanske också jordbruket. Det är tänkbart att keramiken sågs så 

identitetsskapande för de grupper som antog denna livsstil, där keramiken var den stora 

innovationen, att det blev just det som avgjorde att gruppen i fortsättningen tillämpade 

matrilinjär och matrilokal ordning. Kvinnorna skulle i så fall ha varit de som kom med sin 

kunskap. Det kan givetvis också ha varit så att inte alla tillämpade denna matrilokala ordning, 

vilket på andra platser än Skogsmossen skulle kunna förklara varför deras keramik inte håller 

samma höga kvalitet. 

5. Sammanfattning 

Min avsikt med denna uppsats var att försöka förstå betydelsen av den könssymbolik som 

finns på ett stort antal av båtyxorna från neolitikum. Efter att ha studerat fyra avhandlingar och 

ett antal artiklar om stenåldern i Mälarområdet och hur de beskriver förhållanden under 

neolitikum, kom jag fram till att använda narrativet som metod för min tolkning (Gill 2003).  

Jag har förstått att samhället var egalitärt. Det tyder gravskicket på, där kvinnor och män 

begravdes med samma omsorg (Malmer 1975). Keramiken på Skogsmossen visar en mycket 

lång kontinuitet över 15 – 20 generationer (Hallgren 2008). Det kan endast tolkas som ett 

fredligt samhälle utan traumatiska avbrott, där kunskap skulle ha gått förlorad.  Kvinnorna 
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anses vara de som producerade keramiken (Hallgren 2008). I tidiga och primitiva jordbruk 

används grävkäpp. Ett antal tyngder till grävkäppar har identifierats i Norge (Vinsrygg 1987). 

En del av dem är från mesolitikum och har fallosliknande former (Bild7). Dessa symboler har 

alltså fortlevt under lång tid. När mannen kom flyttande till sin nya hustru medförde han en 

båtyxa som han tillverkat eller fått i arv. Den skall inte ses som stenåldersmannens främsta 

statussymbol. Den hade ett mycket högre värde än så. Istället bör den ha setts som bärare av 

den magiska kraft som behövdes för att säkerställa god äring. Den kan rent av ha använts som 

tyngd på grävkäppen vid bearbetning av marken för sådd. Båtyxan visar på en fyrfaldig 

symbolik – yxa, kanotform och de dubbla könstecknen. Förutom den magiska kraft som var 

inbyggd i yxan kan den därtill visa på den identitet dess bärare ville ha – sjöfarare, jordbrukare, 

skogsarbetare/husbyggare och kanske också en god make och älskare.  
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Appendix 

Tidsindelning av Neolitikum (Welinder 1998:50). 

Äldre tidigneolitikum  TN I  3900 – 3300 f. Kr. 

Yngre tidigneolitikum TN II 3500 – 3300 f.Kr. 

Äldre mellanneolitikum MN A 3300- 2800 f. Kr. 

Yngre mellanneoliticum MN B  2800 -2300 f.Kr. 

Senneolitikum   SN 2300 -1800 f.Kr. 
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Båtyxor (Efter Montelius 1917. Tecknade på trä av Olof Sörling)  
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