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Abstrakt
The aim of this essay is to investigate the impact bronze had on the South
Scandinavian society during the period 2400-1700 B.C. What happened when bronze
began to arrive in the Scandinavian Late Neolithic society? How did it spread and how
did this influence the society.
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1. Inledning
Denna uppsats avhandlar tiden mellan stenålder och bronsålder. När det gäller litteratur
som rör vår forntid så har jag alltid känt att järnåldern är den period som belysts mest.
Bronsåldern och framförallt stenåldern får inte lika mycket rampljus även om de två
tidigare perioderna kan vara otroligt spännande och intressanta för att förstå hur
samhället växte och la grunden till det som utvecklades till ett modernt
specialistsamhälle som styrs av en avancerad byråkratisk administration. Min
uppfattning gällande övergången kommer att yrka på att bronsteknologin påskyndade en
utveckling av samhället i seder och bruk som ledde till ett hövdingastyrt samhälle. Jag
kommer att undersöka varifrån bronset kom, vad det användes till och hur det påverkade
samhället. Jag kommer att ta upp stridsyxekulturen även om den till stor del utspelar sig
före metallföremålens uppdykande då jag anser att det är ett samhälle som tar de första
stegen mot ett mer auktoritärt präglat bronsåldersamhälle. Jag kommer ta upp
gravskicket under den senneolitiska tiden och under stridsyxekulturen och se vad som
förändras under en period där jag också beskriver de olika formerna av begravningar.
Annars så kommer mitt fokus ligga på den senneolitiska tiden och även den äldre
bronsåldern med fokus på period ett kommer tas upp. Jag kommer också ta upp
huruvida den sydskandinaviska kulturen påverkades av medelhavets bronskulturer.

2. Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att belysa övergången från det senneolitiska samhället till
ett mer auktoritärt samhälle under tidig bronsålder i Skandinavien. Fokus ligger på hur
samhället förändras och utvecklas under denna period (ca 2300-1500 f.Kr.). Metallens
ökande betydelse medförde stora omvälvningar i samhället och det är det jag vill belysa
i uppsatsen.
För att besvara min frågeställning om vad metallen påverkade i det neolitiska samhället
så kommer jag att starta min diskussion med den senare delen av stridsyxekulturen.
Följande frågeställningar ska hjälpa mig att uppnå mitt syfte:
1 Hur gick det till då brons gjorde sitt intåg i ? Var kom den ifrån, hur och varför spreds
dent?
2 Vilken inverkan fick det på samhället och vad förändrades?

3. Metod och Teori
3.1 Metod
Jag har använt mig av en kvalitativ metod där jag utifrån olika böcker och verk som
belyser området jag valt för min studie. Fördelen är att jag snabbt kan få fram fakta som
preciserar det jag letar efter. Nackdelen är att författarna inte alltid väljer att tolka
materialet på samma sätt som varandra eller vad jag gör. Men min tanke är ändå att jag
genom olika tolkningar ska kunna se ett mönster i den sena stenålderns sociala
samhällsstruktur tack vare bronset.
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3.2 Teori
Min teori är att bronset gradvis förändrade det senneolitiska samhället och ledde till ett
mer aristokratiskt styre med en härskande elit. Till detta har jag valt mig att använda
mig av Lewis Binfords Middle-range theory då den är väldigt processuell vilket passar
mitt synsätt väl. Där statistisk fakta tolkas genom logiska resonemang och jämförande
med moderna samhällsförhållanden. Exempel: En yxa används idag till att hugga på
saker. Slutsatsen är att liknade regler bör ha gällt för yxan under stenåldern. Middlerange theory är starkt kopplad till processuell arkeologi som kan kritiseras för att sträva
efter vetenskapliga förklaringar på sina resultat utan att ta hänsyn till individen och
dennes bakomliggande tankar. Nackdelen är att användningsområden för artefakter från
förr behöver inte vara densamma som idag. Nackdelen kan även ligga i att fokus på
människans utveckling kommer från stimuli utifrån och inte från ursprungsgruppen som
förändras. Den andra metoden är idéhistorik som visar hur idéer och tankeförställningar
förändrad samhällen och lett till nya levnadssätt. Vilket jag ansåg vara passande för att
väga upp den processuella syn som genomsyrar mitt arbete (Johnson:2010 50ff).

4. Forskningshistorik
Synen på hur brons kom till Skandinavien och hur det spreds har ändrat sig genom
historiens gång. År 1836 introduserades treperiodssystemet av dansken Christian
Jürgensen Thomsen vilket har blivit den grund vi uppfatar forntiden på. Detta
resonemang påbyggdes av Oscar Montelius vid sekelskiftet mellan 1800-1900-talet. Där
han inför en darwinistisk syn som visar på hur något gradvis utvecklas från något
simplare till något mer avancerat. Under 90-talet så börjar en debatt om flintan som ett
material som levde sida vid sida med metallen utan att förlora sin effektivitet. Vilket är
ett försök att bryta sig ut ur treperiodssystemet (Goldhahn:2005:97ff)

5. Den sista stenålderskulturen utan metall
Under den tidiga skandinaviska bondestenåldern ca 3900 f.Kr. så var metallbearbetning
redan spridd i Europa. I Skandinavien så tar den större delen av bondestenåldern innan
brons eller koppar börjar synas. Eftersom handelskontakter mellan Skandinavien och
övriga Europa var etablerade under neolitisk tid så måste det antas att
stenålderssamhället inte hade ett trängande praktiskt bruk för den nya metallen utan
hellre höll sig till sina stenredskap (även om det förekommer kopparföremål i liten skala
redan under början av Neolitikum). Kan det ha varit så att brons importerades till
Norden inte för att man ville åt ett praktiskt och hållbart material utan att de kan ha
funnits andra bakomliknade orsaker som att ett övre socialt skikt genom kontakter och
ett flöde av exotiska resurser (brons) fick och bibehöll en särställning i det neolitiska
samhället (Artursson 2009:22).
5.1 Stridsyxekulturen
Stridsyxekulturen vare en stenålderskultur som helt tagit steget över till jordbruk istället
för jakt som sin primära födokälla. Det var också en kultur där en hierarkisk elit som
livnärde sig mer på boskap en vad tidigare kulturer gjort innan, stridsyxekulturen gjorde
också en omvälvning i den sociala och religiösa strukturen då stridsyxekulturen bryter
mot det tidigare kollektiva livssynen och bildar ett nytt samhälle som istället tar fasta på
familjen och individen (M. Larsson:2012 168f)
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Det som framför allt är förknippat med stridsyxekulturen är deras båtformade yxor som
man anser indikerade social status. Behovet av ökad social status kan förklaras på olika
sätt. Det är möjligt att behovet av välformade prestigeyxor var ett krav från en elit som
hade blivit markant rikare än vad som i tidigare gemensamma ekonomiska system varit
möjligt ville markera det med en statussymbol. Och då ett område land kunde markeras
med gårdar och megalitiska monument så kan det ha varit svårt för enskilda individer i
stridsyxekulturens samhälle att hävda sin ensamma äganderätt till just de områdena då
det krävdes ett gemensamt arbete av en större grupp med människor för att skapa gårdar
(och driva gårdarna) och monument. Men en yxa däremot kan ägas av en enda man och
på så sätt bli symbolen som kan hanteras av enda person och vissa dennes sociala status.
Detta är ett fenomen som sker med variation i de olika regionala kultursfärerna för att
genomföra en sådan förändring av det ekonomiska systemet. Då plaster som så som
sydvästra Skåne, Limfjordsområdet och Själland som under mellanneolitisk tid blev
högstatusmiljöer och på så sätt snabbare tog till sig det nya systemet (Artursson:2009
131 ff ). Detta stöds av att praktyxornas konstruktion gör att de är synnerligen
opraktiska för praktiskt bruk då de smäckra yxorna lätt kunde spricka vid skaftet. Och
då yxor i miniatyrform användes som gravgåvor vilket gör klart att yxsymbolen haft en
betydelse som symbol i sig själv än bara ett praktiskt verktyg ”En yxa kan vara både ett
praktiskt verktyg samtidigt som den kan ha en social symbolisk betydelse ”
(Karlenby:2002 93). En annan betydelse kan vara att stridsyxekulturens yxor hade en
funktionell plats i samhället där yxornas uppkomst kom sig av ett behov av ett mera
teknologiskt hantverksredskap med högre kvalité än tidigare kulturers yxteknologi. För
att därefter användas som en symbol för status och ceremoniell betydelse då yxan hade
en stor roll i samhället.
Även influenser utifrån kan ha påverkat behovet av yxan som en statussymbol.
Eftersom större delen av Europa har gått in bronsåldern vid tiden för stridsyxekulturen
så tar Europa ett kliv in mot ett mera hövdingadominerat samhälle. samhälle med
lyxprodukter vilket kan ha spridit sig till Skandinavien där invånarna helt enkelt
kopierade den sociala strukturen men med stenyxor eftersom det inte fanns tillgång till
kopparyxor i stridsyxekulturenssamhälle (Brink:2009 253 f).
5.2 Stridsyxekulturens bosättningar
Stridsyxekulturen var en neolitisk kulturgrupp som växer fram ur det skandinaviska
jordbrukarsamhället och var spridd i Syd Skandinavien, Norge och Finland.
Stridsyxekulturen är den första kulturen i Syd Skandinavien som tar till sig ideal från de
metall användande kulturerna i Europa angående social hierarki. Det finns svårigheter
med att undersöka lämningarna efter stridsyxekulturen då deras bosätningar varit lagda i
regioner med god åkerjord vilket gör att generationer av bönder i årtusenden brukat
marken vilket förstört spåren av stridsyxekulturens boplatser. Stridsyxekulturen växer
fram ur trattbägarkulturen cirka 2900 f. Kr men expanderar de traditionella gränserna
till nya områden. Detta kan förklaras i att stridsyxekulturen tagit till sig boskapsskötseln
i ett jordbrukssamhälle i den mån att samhället hade blivit mer beroende av uppfödda
djur i sin ekonomi och på så sätt behövde expandera till nya betesmarker. Det är
däremot svårare att konstatera om odlingens omfattning ökade under stridsyxekulturen
eller om den behöll samma omfattning som under trattbägarkulturen (M. Larsson:2012
165 ff).
Under den tidigneolitiska tiden så byggs det grophus och hyddor kring boplatserna där
trattbägarna och gropkeramikerna höll till. Under skiftet mellan stridsyxekulturen och
trattbägarna så ökar antalet hus som byggs vilket dock ska tas med en nypa salt då
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modernt jordbruk ofta skadat plasterna där stridsyxekulturen levt vilket gör det svårt att
analysera boplaster ordentligt. De boplatser som går att analysera i Sydskandinavien
visar på att husen spridds som enstaka enheter över landskapen. Detta tolkas av Kristian
Brink som att landområden inom en stam delas upp mellan familjehushåll istället för att
ägas av hela kollektivet. Det är också svårt att diskutera gårdsfunktionens organisering i
stridsyxekulturen då det saknas anläggningar runt gården och ofta även avsaknad av
sopor som visar på vad de olika delarna i långhuset användes till (Brink:2009 168 ff).
Det har dock hittats ett avsevärt antal långhus från sen stridsyxetiden i Skåne som kan
avslöja lite om strukturen i långhusen. Husen är cirka 11-14 meter långa och 5-6 meter
breda. Taket hålls upp av en rad av stolpar som är centrerade till mitten av huset vilket
är den enda synliga avgränsnigen i husen, annars så var husen rektangulärformade utan
några olika rum som visar på husen hade privata utrymmen. Det som sker under
stridsyxekulturen är att gården får en mer central betydelse då det byggs stora och
permanenta långhus. Yxproduktion och flinttillverkning kan under tidig stridsyxetid
kopplas till de stora pallisad anläggningarna (som också kan tolkas som symboler för
platser som blir mer centraliserade) men under senare stridsyxekultur så går det
hantverket över till platser där långhusen står. Även gravfält läggs i samband med
långhusen vilket även manifesterar att boplatsen har en religiös betydelse under
stridsyxekulturen (M. Larsson:2012 166 f).
Under stridsyxekulturen så förekommer centralbygder som kan haft så mycket som
tusen invånare i sig, och lokalbygder som har bebotts av ett hundratal invånare
fördelade på ett tiotal gårdar. Detta är ett antagande som är taget rent hypotetiskt
(Anglert et.al:2006 67). Oavsett så innebär så stora bosättningsområden visar onekligen
att stridsyxekulturen hade ett ekonomiskt system som kunde försörja en större
population vilket i sin tur också bidrar till sökandet av nya marker (Anglertet al.2006 66
ff.). Det är sannolikt att i dessa områden där stridsyxekulturens invånare levde så var
gårdarna fördelade på enskilda marker så att det fanns gott om plats för svedjebruk och
boskapsskötsel (Anglertet al.:2006 68 ff.). Eftersom boskapsskötsel var den
huvudsakliga födokällan så är det inte en märklighet att bosättningen blir spridd med
enskilda gårdar eller mindre bosättningar då betesdjuren krävde stora arealer att röra sig
på eftersom boskapsskötseln under neolitikum sköts via ett sätt som kallas skogsbedrift
där djuren vallas i skogen och betar fritt (M. Larsson: 2012 173).
5.3 Stridsyxekulturens gravskick
Stridsyxekulturen är en kultur där gravsättningarna har ansetts vara för det mesta väldigt
homogena i utförandet. Det vill säga att gravskicket var väldigt likt och utfördes på ett
liknade sätt i stridsyxekulturens samhälle. Stridsyxekulturen brände inte sina döda utan
gravsatte dem i en eller två personer i flatmarksgravar. Men variation förekommer i
deras gravskick i form av andra gravsättningar så som kollektiva bengravar,
megalitgravar och även dödshus, men det är flatmarksgravarna som är den vanligaste
förekomsten i stridsyxekulturen (M. Larsson:2012 161 f). Gravgodset i gravarna är
arrangerad på särskilt sätt med det värdefullaste vid huvudet. Mat och praktiska föremål
skänktes till den döde vilket för tankarna till ett liv efter detta då individen behövde
både föda och redskap. Det som är den mest kännetecknande gravgåvan är yxan, som är
vanligast förekommande i mansgravar men den är inte heller ovanlig i kvinnogravar. I
de rikaste mansgravarna så finns det vackert gjorda praktyxor som inte bär spår efter
användning utan således endast har sin funktion att vara statussymboler. Gravgodset
varierar även mellan kvinnor och män. Där männens gravgåvor tyder på att de sysselsatt
sig med jakt och ceremoniella uppgifter och kvinnornas gravgåvor tyder på att de ägnat
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sig åt det praktiska arbetet samtidigt som kvinnorna är mer utsmyckade än männen (det
är även i stridsyxekulturen som de första metallföremålen kan observeras vilket innebär
att kontakter med omvärlden måste ha funnits för stridsyxekulturen). Men vad som är
värt att noteras är att trots att tydliga skillnader mellan könen finns så diskrimineras inga
parter där gravarna delas utan båda får ett liknade gravgods de gravar som delas även
om yxan tillhör den manliga delen av samhället gravpositionen pekar mot att gravarna
var samlade och placerade längs forntida vägar vilket kan ses med att gravarna ofta
bildar linjära fält längs kommunikationsleder (M. Larsson:2012 162 ).
I stridsyxekulturen så förekommer det på vissa platser ändå en form av kollektiv
begravningsritual i byggnader som kallas för dödshus. Dödshus är ett fenomen som
uppstår under den neolitiska perioden av stenåldern och är ett hyddliknade hus som
användes för att förvara och eventuellt dyrka de döda. Under stridsyxekulturen så verkar
det som dödshuset uppfördes i bygder där den gropkeramiska kulturen härskade och på
så sätt var ett sätt för stridsyxekulturen att spridda sin tro och ideologi. Det finns också
dödshus i som uppförts efter att stridsyxekulturen redan har blivit den regionala
storgruppen vilket innebär att dödshuset funktion innebar mer än att bara spridda och
etablera stridsyxekulturen. Då det krävs ansträngning och resurser för att bygga uppföra
och underhålla ett dödshus. I dödshusen så begravdes människor tillsammans. Detta kan
leda till en rad olika teorier så som om rikedom spelar roll? Varför får vissa individer
speciella gravsättningar i det annars så homogena samhället? Eller vad det ett sätt att
markera social status för särskilda mer välbeställda individer? Skulle en särskild familj
eller grupp i samhället sammanfogas i ett enda socialt rum? Män och kvinnor är inte
heller uppdelade på samma sätt som de är i flatmarksgravarna men det kan helt enkelt
vara så att det är svårt och opraktiskt att försöka hålla skillnaden på vilket kön gamla
skelettdelar tillhör i ett litet utrymme som ett dödshus (Anglertet al., 2006 75).
Ytterligare ett nytt socialt fenomen kan kopplas till stridsyxekulturen genom
gravskicket. Förutom att stridsyxekulturen visar upp ett gravskick som verkar separera
folk i en hierarkisk struktur där vissa verkar ha haft mer status och rikedom än andra. Så
kan också gravskicket tolkas som att mannen hade en viktigare roll i samhället än vad
kvinnan hade. Då det växer fram en vapenkultur som tolkas som mansdominerad så är
ett rimligt antagande att mannens position i samhället i egenskap av krigarkodex var
högre än kvinnans. Detta understryks av gravgodset där symbolen för både den reala
krigarvärlden och den abstrakta ceremoniella världen sammanlänkas i yxan som är ett
manligt attribut under stridsyxetiden (Vandkilde:2007 sid 73f) Stridsyxekulturen skiljer
också på i vilket vädersträck de båda könen begravs i då kvinnor begravs med huvudet i
sydlig riktning och män med huvudet i nordlig riktning. Att skilja på män och kvinnor i
vädersträck tonas ner i sen stridsyxetid och upphör helt efter stridsyxorna och
vädersträcket den döde begravs i bestäms inte av genus. Ännu ett tecken på att männen
skattades högre är att osteologiska undersökningar av benrester i Skåne som rör barn
vilka har gravlagts i gravfält visar att det finns mer flickor än pojkar vilket kan tolkas
(med tanke på indikationerna på stridsyxekulturen som ett samhälle med en gryende
manlig krigararistokrati) som att flickor levde under sämre förhållanden eller att flickor
i större utsträckning än pojkar dödades i populationsbegränsade syfte. Det bör dock
nämnas att studien av benmaterialet kan ha varit en ren slump (Anglert, Artursson,
Svanberg :2006 f).

6. Bronsimporten till Skandinavien
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Då brons kommer till Skandinavien så utlöser det en samhällsomvälvning som bygger
på en ökad handel med omvärlden och ett nytt ekonomiskt och socialt system som
bygger på brons. Under den europiska kopparstenåldern (2800-2000 f.kr) så kom det
första metallföremålen till Skandinavien genom handelsutbytten (handel är ett vanskligt
utryck för ett samhälle utan valuta och kan istället benämnas med gåvoutbytten grupper
emellan). Det skulle dock dröja innan metallen slog igenom och ersatte flintteknologin.
Men det är inget tvivel om att de europeiska mentalkulturerna påverkade Skandinavien
och ledde skandinaverna mot ett liknade aristokratiskt skikt (Vandkilde:1996 147).
Däremot så märks det samhällsförändringar tack vare kulturutbyttet med de europeiska
metallkulturerna. Då det på kontinenten har etablerats former av hövdingadömen med
tydliga aristokratiska drag som med sin status och ledarskap kunde styra distribuera
livsmedelsproduktionen. Eftersom samhället redan hade gått mot ett mer auktoritärt
samhälle där rikedom kunde manifesteras i gårdar så växte med största sannolikhet
samma behov av en auktoritet även i Skandinavien där kontrollen över inflödet av
prestigeföremål grundlade ledarskiktet. Ett exempel på att metallföremål blir
statusföremål i Skandinavien är kopiorna av bronsdolkar som görs i flinta. Men trots att
invånarna i Sydskandinavien känner till metallföremål så verkar det som att behovet av
brons inte låg i behovet av mer avancerad redskapsteknologi än stenredskap utan
snarare i att kunna visa på rikedom och prestige i samhället. En bronsyxa kunde ge
status både i form av att bäraren äger den eller offrar den då många metallföremål (och
flintföremål för den delen) offras till de högre makterna. Under den senneolitiska tiden
så försvinner bärnstenen ur gravgodset vilket kan tyckas märkligt. Däremot så kan
skandinavisk bärnsten från samma period hittas i Centraleuropa vilket visar att
Skandinavien hade mer att erbjuda än flintyxor i gåvoutbytet (Jensen:2004 514ff)
Det äldsta fyndet av bronstillverkning i Sverige är Pilefyndet i Skåne. Pilefyndet är
daterat till 1700-f.kr och det består av tretton yxor, fem dolkar och ringformade
bronstackor. En av yxorna är från Irland men vad de gäller de övriga yxorna så kommer
de ifrån Centraleuropa och har blivit omsmidda i Skåne. Enstaka föremål har hittats i
gravar som kan dateras till att vara äldre än Pilefyndet men Pilefyndet är Sveriges första
stora importerade bronsdepå.
Pilefyndet markerar slutet på stenåldern och början på bronsåldern i Skandinavien. Runt
1700 f.kr så kommer de första större importerna av brons (med undantag från tidigare
enstaka föremål). Eftersom det inte finns tydliga spår av att invånarna i Skandinavien
under bronsåldern bröt koppar för bronstillverkningen så är ett rimligt antagande att
bronset kom annorstädes till följd av interaktion med folk från den europeiska
kontinenten. Detta kan ses i ornamentiken på de tidiga bronsföremål som gjuts i
Skandinaven (Eftersom det inte producerades brons i Skandinavien så gjöt de
skandinaviska bronsgjutarna om utländskt brons efter inhemska modeller) då de har
liknade former och ornamentik som bronsföremål i Centraleuropa har. Det vill säga en
väldigt geometrisk ornamentik med raka linjer och geometriska former (Forsberg,
Larsson:1993 71 ff).
En fråga som är lätt att ställa sig är varför brons kom till Norden? Under neolitisk tid så
ingick bosättningarna i Danmark och de i södra Sverige ett europeiskt kontaktnätverk
där metallföremål cirkulerade i ett gåvosystem mellan olika grupper över hela
kontinenten. Där vissa varor cirkulerade kring ett nätverk av kontakter i ett förmodat
gåvosystem (ett förmodat gåvosystem då ett ekonomiskt system med valuta inte fanns
och således så kan en gåva endast motsvara en annan gåva) där gåvor i form av
prestigeföremål gavs de mötande. Kopparn som utvanns i Europa och bearbetades var
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en process som inte vem som helst kunde bemästra utan krävde ordentligt
hantverkskunnande och var med stor sannolikhet omgiven av mystik och religiösa
inslag. Under den europeiska kopparstenåldern så används kopparn till att identifiera
social ställning och hierarkisk elitism då mönstret över hela Europa tycks vara att där
metallhantverk dyker upp så ökar sociala skillnader mot en härskande elit som kan
uppvisa status med prestigeföremål (Vandkilde2007: 41f).
Ett vanligt fenomen bland tidiga bronskulturer är länken till gruppens ursprung i form
av legender och myter. Detta ursprungs kunde den aristokratiska eliten som växte fram
knyta till sig för att på så sätt bli den levande länken mellan ursprunget och det
exsisterande samhället.(Kristiansen & Larsson2005 52) Försök att göra maktinnehavet
under senneolitisk tid och äldre bronsålder mer permanent gjordes med hjälp av
symboliska handlingar som offrandet av prestigeföremål i gravar och offer till gudarna,
hällristningar som ger visuella iscensättningar ideologier och myter. Det är rimligt att
anta att estetiska utryck som dans, sång och muntliga berättelser även spelat en viktig
roll för att klargöra den aristokratiska kopplingen till makt och status (Artursson2009:
211).
I Skandinavien så länkas aristokratin till bronsobjekten som importeras in då det är
eliten som (och blir eliten tack vare kontakterna med Europa) kontrollerar kontakten
med de europeiska metallkulturerna. Skandinaviens del i detta nätverk var till en början
liten då stridsyxekulturen är den kulturen som länkas till gåvosystemet och börjar
använda sig av prestigeyxor. Stridsyxekulturen är mer influerad av det kulturella trycket
från kontinenten än sina föregångare trattbägarna och gropkeramikerna (vilka
samexisterade med den äldre stridsyxekulturen) då stridsyxekulturen anammar det
hierarkiska synsätt med mannens ställning i samhället som den främsta då det är
mannen som får prestigeföremålen med sig i eftervärlden. Stridsyxekulturen uppvisar
också drag från den snökeramiska kulturen i sin keramik tillverkning vilket kan tolkas
som att det skedde giftemål i samband med gåvobytena och de kvinnor som då flyttade
(gravgodset i kvinnogravar under den neolitiska tiden visar på att det var kvinnorna som
stod för keramik produktionen) tog med sig sin kunskap om hur keramik tillverkning
gick till (Brink:2009 305 ff). Stridsyxekulturen för också med sig nya religiösa inslag
som är extremt homogena och sker under likartade former överallt där stridsyxekulturen
etablerar sig vilket kan förklaras med att tack vare den framväxande eliten som har ett
mer kontrollerat samhälle där tradition är väldigt viktigt. Under den sen neolitiska
perioden (2300-1700 f.kr) så ökar kontakterna med Europa och metallföremål i koppar
och även brons ökar från att ha varit något enstaka föremål till att bli allt fler ända tills
importen blir så stor på 1700-talet f.Kr. att brostillverkningen kan ta fart i Skandinavien
också, och det är först då som bronsåldern börjar i Skandinavien (M. Larsson:2012
201f).
6.1 Kretas inverkan på Skandinavisk kultur? Import eller myt?
Den Minoiska kulturen på ön Kreta var en Europas tidigaste bronskulturer. Den
minoiska kulturen varade mellan 3000–1400-talet f.kr med sin storhetstid 1800-1400
f.kr och var en verklig jätte i sin samtid då den Minoiska kulturen utvecklade en
civilisation som innefattade städer, alfabete, storslagna palats, handelsflottor och en
administration som förmådde styra och upprätthålla det Minoiska samhället. Påverkade
den minoiska kulturen det samhälle som växte fram i norden under den skandinaviska
bronsåldern? Svaret på den frågan är ja, då den skandinaviska bronsåldern visar på
väldigt många inslag som förekommer i medelhavskulturerna vid tiden för den
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skandinaviska bronsåldern och de europeiska samhällena blev beroende av varandra
genom behovet att säkra bronsflödet (Kristiansen:2005 87 ff) men det är svårare att
besvara frågan om den Minoiska kulturen spreds genom mellanhänder eller om det
fanns direktkontakter mellan den Minoiska kulturen och Skandinaviens bönder. Det är
inte särskilt svårt att föreställa sig att den minoiska kulturen idkade handelsutbytten med
sina grannar som gjorde desamma med sina grannar etc. tills handelsutbyttet och
historierna nått till folket i Skandinavien och på så sätt influerad dem som bodde där.
Men det går inta att utesluta att personer från Skandinavien helt enkelt reste i Europa
och på så sätt nådde Kreta innan de återvände hem. Då den Minoiska kulturen också
påverkade den centraleuropeiska så är det ingen omöjlighet att de minoiska dragen som
uppvisas i Skandinavien kommer ifrån Centraleuropa (Kristiansens, Larsson:2005 142
ff.)
Det är dock osäkert om det lilla material som finns i form av Skandinaviskt influerad
ornamentik och konst är högst omdiskuterad. Hällristningskonsten under sen neolitisk
tid och under tidigbronsålder blir mer vapeninriktad och avbildar ofta yxor och olika
fartyg vilket måste ha haft stor betydelse under bronsåldern. Kan det tolkas som att
samhället i Skandinavien blir aggressivare med tanke på hällristningarna som avblidas
föreställer falliska män med vapen i händerna (Kristiansen & Larsson:2005 334 ff).
Symboler och avbildningar som förekommer i den Minoiska kulturen förekommer även
på skandinaviska hällristningar i både Sverige och dannmark. Det finns tjurar med
akrobater och även skepp som avbildas på liknande sätt i både kreta och Skandinavien.
Det är inte säkert att detta menas med att symbolerna hade exakt samma innebörd men
är ett bevis på att minoisk kultursfär nådde till Norden.
Kiviksgraven som är beläget Skåne har många likheter med minoiska väggmålningar.
Kiviksgraven som inte bara är en symbol för ett organiserat samhälle som kan skapa
praktmonument så finns där estetiska ristningar som är väldigt lika Minoiska prästinnor
och vagnar vilket kan tolkas som en skildring av hur det såg ut på Kreta vid tiden för
Kiviksgraven (ca:1700 f.kr) uppförande. Det är också möjligt att Kiviksgraven kan ha
blivit byggd av européer söder om Skandinavien då Skåne ingick i gåvonätverket som
exsisterar från neolitisktid och det är sålunda inte omöjligt att folket som levde i Skåne
skulle fått besök som påverkade med sitt kunnande och berättelser ett bygge som
Kiviksgraven har tydliga drag av minoisk kultur. (Kristiansen, Larsson:2005 185 ff)
Det osteologiska materialet i Kiviksgraven avslöjar att det till större del var tonåringar
som gravsattes i Kiviksgarven där deponeringarna skedde periodvis. Det går således
inte att säga att graven har byggts som ett monument över en berest hövding som tagit
med sig inslag av den minoiska kulturen hem. Utan verkar troligtviss ha använts som en
återkommande plats för begravningar och cermonier (Goldhahn, Fornvännen 2005 98f)
Problem med att Kretas inflytande över Skandinavien finns i tolkningen av den
minoiska symboliken. Den form av minoiska synen som präglat kandinaviska
arkeologer inte nödvändigtvis behöver vara riktig. Eftersom den tolkning som behövs
för att förklara handelsvägarna och de kulturella kontakterna med Kreta är tämligen
ålderdomlig och behöver inte nödvändigtvis vara san. Det går inte att ta symbolernas
utryck för givna och det är möjligt att likheten mellan skandinavisk och minoisk kultur
är en slump som misstolkas tack vare en önskan att se samband mellan Kreta och
Skandinavien (Goldhahn, 2005 161f)
6.2 Hövdingars makt
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Brons var en produkt som endast gick att få tag på genom handel. Och den som
kontrollerade handeln med brons kunde kontrollera dem som ansåg att metallen var värd
någonting. Precis så som pengar fungerar i dagens samhälle. När brons slår igenom
1700-1500 f.Kr. och folket i Skandinavien börjar tillverka sina redskap i brons så
innebar inte det att sten och flint teknologin övergavs. Folket i Skandinavien hade länge
känt till brons och anpassat flintteknologin därefter. Gravgods och offergåvor börjar
gradvis bytas ut mot brons vilket indikerar starkt på att stenredskap succesivt blev
omodernt. Brons blev en statussymbol som liksom stridsyxekulturens praktyxor
förespråkade en elit i samhället (Vandkilde: 1996 14 ff). Under den yngsta perioden
under neolitikum så börjar områden bli så bebyggda att de kan kallas för byar så som
Almhov och Fosie IV i Malmöområdet eller i Grödbygård på Bornholm men det är ändå
den enskilda gården som är i fokus för människornas världsbild. (M. Larsson:2012 169)
Under bronsåldern så tar bybildningen över och det börjar bildas byar som med största
sannolikhet styrdes av någon form av hövdingadöme. Att det just blir en hövding som
tillsammans med en aristokratisk elit som får kontrollen i samhället kan förklaras med
följande teorier.
• Befolkningsökning: Under bronsåldern så har jordbruket utvecklats till den grad
att en större befolkning än tidigare är möjlig samtidigt som klimatet är väldigt
milt under bronsåldern vilket gör det till en behaglig plats att leva på och inte
lika hårt som under järnåldern då klimatet sjunker och innebär en
samhällsförändring i jordbruket och djurhållningen. Under den sen neolitiska
tiden så har bondesamhället anpassats så bra att gårdarna kan ge tillräckligt hög
avkastning för att försörja en större befolkningsmängd. Under den äldre
bronsåldern och yngre delen av neolitikum så står djurbesättningen för den
största ekonomiska födokällan (djuren bestod av får, get, svin och nötkreatur)
även om våtmarkerna och annan odlingsbar jord användes så har det
vegetabiliska jordbruket om en så viktig ensekundär roll i
bronsåldersamhället(Forsberg, Larsson:1993 107). När en befolkning växer och
börjar leva i en samlad grupp så krävs det normer och regler för att hålla
samhället uppe. Addera det med ett avancerat ekonomiskt system som kräver
organisation och samarabete för att hållas uppe så är kravet på en eller ett antal
personer som kan sköta om administrationen av skörden och produktionen i
regionen hög. Det understryks av monumenten och storslagna gravhögar som
byggs under bronsåldern vilket tyder på att det fanns en makt som kunde samla
ihop folk och få dem att utföra ett arbete som gav bygden ett landmärke som
visade vilket mäktigt och rikt folk som levde i området.
• Gravsättningen under bronsåldern vittnar även den om en härskande elit. Under
sen neolitisktid och under den tidiga bronsåldern så byggs det stora gravhögar
och rösen. Samt en kultur som bygger på den enskilde individens och klanens
status snarare än samhällets. Under sen neolitisk tid så är de populäraste
begravningsformerna hällkistor och flatmarksgravar (M. Larsson:161) som
håller i sig enda tills bronsålderssystemet blivit ordentligt etablerat i samhället.
Men redan där så kan man se på gravgodset att vissa individer stack ut ur
mängden som mer förmögna. Runt 1500 f.kr så börjar det konstrueras stora
gravhögar så kallade storhögar. Storhögarna är enorma högar som skottas upp
över den som jordfästes, detta var inget arbete som gjordes i en handvändning
utan var med stor sannolikhet till för eliten i samhället. Att denna Elit bestod av
män kan utläsas i att majoriteten av storhögarna har tillägnats män
(Artursson:2009 45 f). Det är också så att den manliga vapenkulturen som växer
fram under övergången till bronsålder vittnar om att det är mannen som har en
viktig betydelse i samhället (Goldhahn:2002 91 ff). När en grupp av människor
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•

väl blivit etablerad som en elit så är det viktigt att sticka ut från mängden genom
att uppehålla sin status som förmer och rikare än andra. Och det var inte endast
med föremål och ceremonier det kunde ske utan att även kunna kosta på att
bygga monument som påminde och kunde göra anknytningar till stora förfäder
var ett vinnande koncept. Det är dock viktigt att ha i åtanke att
hövdingasystemet växte fram under sen neolitisktid och bronsålder var ett
system som tog åtskilliga generationer att växa fram och att dem som levde i
systemet trodde fullt upp på sin religion och idévärld och aristokratin som hade
makten levde bara efter sina principer och inte en plan för att förtrycka sina
medmänniskor med lägre status.
Brons: Naturligtvis så kan förklaringen till varför ett hövdingasamhälle
utvecklas förklaras med en växandesbefolknings behov av en organiserad
auktoritet som övervakar och fördelar resurserna i samhället. Men den främsta
orsaken till att hövdingens position kan växa sig så stark under bronsåldern är
själva brons i sig för att inte säga resan för att få tag på brons. Då brons är en
lyxvara som endast den välbeställde och inflytelserike kunde få tag på. Då större
och rikare gårdar dyker upp vid tiden för bronsens intåg, vilket tyder på att
rikedom och inflytande hör ihop med brons (M. Larsson: 2012 186). För att en
aristokrati ska fungera så krävs det att det finns ”vanliga dödliga” invånare som
ger eliten den status som upphöjer eliten över dem själva. När en elit accepteras
som de styrande aristokraterna så krävs det att allmänheten ser dem som
individer med bättre kvalitéer och egenskaper än vad som är vanligt. Det blir
därför viktigt för hövdingen och dennes följe att omge sig med föremål,
ceremonier och berättelser som gör att de sticker ut från mängden.
Bronsföremålen vittnar om att detta var föremålen som fick vissa individer att
sticka ut ur mängden. Och för att få kontroll över brons så krävdes det att resor
till främmande länder företogs vilket med stor sannolikhet sågs som något stort
och väldigt seriöst företag, då efter en lyckad resa så kunde de som företagit sig
den uppvisa föremål, idéer, estetiska utryck och berättelser som var främmande
för invånarna som stannat hemmavid. Genom att skapa en kult av detta så kunde
dem som försåg stammen med kontakten utåt skapa monopol på länken med
dem och den nya kulten för att på så få en särställning i samhället
(Goldhahn:2002 93 ff). När det aristokratiska samhället stabiliseras genom
kontroll över kontakter som försåg dem med brons så får det antas att det
politiska läget var instabilt för det tidiga hövdingadömet. Den maktbalans som
användes är diskuterad. Genom att aristokratin anses vara förmer än den vanliga
neolitiska människan genom ett uppvisande av resurser och en koppling till den
religiösa världen var säkert viktig. Men att ha ett system som utgår från att
importera en sådan exotisk lyxprodukt och sedan behålla den för sig själv borde
rimligtvis ha skapat någon form av oro i samhället. Om däremot den som fick
tag på brons använde denna ovärderliga produkt till att dela ut till sina
medmänniskor på hemmaplan så gav han dem en gåva som de förmodligen
aldrig skulle kunna betala igen och på så sätt kunde lojalitet knytas till
hövdingen (Artursson:2009 45ff). Det är dock vanligare med att offra brons i
depåer än att begravas med det under senneolitisk tid vilket kan förklaras i att
det är billigare att offra en del av rikedomen vid vissa tillfällen än att ständigt
behöva ta värdefullt brons ur cirkulation under varje begravning av en
betydelsefull. (Vandkilde:1996 276)

7. Boplatser mellan 2300-1700 f.kr
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Under den senneolitiska eran så ändras kulturen för människorna som lever i
Skandinavien. Efterfrågan på prestigevaror stiger då perioden mellan neolitikum och
bronsålder präglas av ökat antal, smycken, metaller och flintdolkar. Detta tyder på en ny
samhällstruktur som inte bara avspeglar sig i rika offergåvor och gravgods utan också i
nya sätt att bo på. Det är vanligast med ensamliggande gårdar under denna period, men
olika former av storlekar finns på gårdarna och gravar är oftast starkt knutna till gården.
Vilket i sig kan vara ett utryck för att markera familjens anknytning till båda förfäder
men också territoriet som gården låg på (Björnhem, Säfvestad: 1993 21 f)
.
7.1 Fosie IV
Vid Malmö i Skåne så finns det ett område som går under betäckning Fosie IV. Fosie
IV har tjänat som boplats för folk i syd Skandinavien från neolitikum till järnåldern,
även lämningar ifrån stridsyxekulturen går att finna där även om de är spridda och få.
Under senneolitikum så blir lämningarna efter bosättningar och material på Fosie IV
mer frekventa (Brink:2009 118). Fosie IV växte under den yngre bronsåldern då
bosättningarna där ökade i storlek och det finns rester efter bronshantverk och rikligt
med keramik tillverkning i området vilket betyder att det säkerligen var en viktig plats
för den lokala industrin och folket som levde i det Sydskandinaviska området. Även
flinthantverk har funnits i området vilket pekar på att även om bronsföremål fanns för
invånarna så var stenverktygen fortfarande aktuella som redskap även om antalet
minskar och blir sämre i kvalité längre ju in i den yngre bronsåldern som boplatsen
kommer. Metallfynd från Fosie IV är relativt få då bronset som fanns på plasten
smiddes om istället för att slängas bort och det som blivit kvar antagligen kan
kategoriseras som spill eller borttappat. (Björnhem, Säfvestad: 1993 60 ff)
Under senneolitikum och under period ett i den yngre bronsåldern så är det nötdjuren
som dominerar bland djuren som hålls inom jordbruket och därefter får och getter på en
andra plats (häst, hund och svin förekommer också även om det är i mindre skala än de
två förstnämnda djuren). Benrester efter jaktdjur och fiske finns också men utgör endast
en liten del i det osteologiska materialet som står att finna i Fosie IV. (Björnhem,
Säfvestad, 1996:81). Makrofossilanalyser från stolphål och gropar i husgrunderna på
Fosie IV där proven är daterade till mellan 1800 f.kr-1400 f.kr under den senneolitiska
tiden så är det emmervete som dominerar bland de odlade sädeslagen men minskar i
betydelse under bronsålderns period ett till förmån för kornvete. Men andra sädeslag
som vete, råg och havre fanns också men inte i dominerande mängd av
sädeslagen.(Björnhem, Säfvestad: 1996:406)
Under senneolitikum och under period ett i den yngre bronsåldern så är det nötdjuren
som dominerar bland djuren som hålls inom jordbruket och därefter får och getter på en
andra plats (häst, hund och svin förekommer också även om det är i mindre skala än de
två förstnämnda djuren). Benrester efter jaktdjur och fiske finns också men utgör endast
en liten del i det osteologiska materialet som står att finna i Fosie IV. (Björnhem,
Säfvestad, 1996:81). Makrofossilanalyser från stolphål och gropar i husgrunderna på
Fosie IV där proven är daterade till mellan 1800 f.kr-1400 f.kr under den senneolitiska
tiden så är det emmervete som dominerar bland de odlade sädeslagen men minskar i
betydelse under bronsålderns period ett till förmån för kornvete. Men andra sädeslag
som vete, råg och havre fanns också men inte i dominerande mängd av
sädeslagen.(Björnhem, Säfvestad: 1996:406)
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Eftersom plasten Fosie IV var bebodd under en väldigt lång tidsperiod (stenålder till
järnålder) så det finns ett hundratal lämningar efter bostäder på plasten som återanvänts
i generationer. Under den senneolitiska tiden så har husen blivit så många att Fosie kan
betecknas som en by och inte bara ett par enstaka gårdar. Däremot så levde invånarna i
Fosie cyklist på platsen då de efter någon generation flyttade därifrån för att vid någon
generation senare ta den gamla marken i besittning igen(Brink:2009 118 ff). Lämningar
från långhus exsisterar på plasten redan under senneolitisk tid men under bronsåldern så
ökar antalet långhus markant, även storleken på långhusen ökar med en tydlig skillnad i
storleken på de olika byggnaderna med de minsta på cirka 5 meter och de allra största
på cirka fyrtio meter. Då Fosie IV är ett stort område med olika hus spridda från
varandra så är det ett rimligt antagande att husen tillhört olika familjer vilket indikerar
på att det fanns rikare kontra fattigare gårdar. Under slutskedet på senneolitikum så ökar
långhusen i storlek markant i de danska och skånska regioner där bronsfynd har
påträffats i större mängder vilket har tolkats som att inflytelserika familjer eller personer
i samhället tack vare sin bronskontroll kan kosta på sig (bland annat) större hus.
(Vandkilde 1996: 283 f) Men traditionen att bygga större hus fanns under hela
senneolitikum då långhusen växer i storlek konstant under hela senneolitikum även om
de största byggs mellan 1950-1500 f.Kr. Unitecekulturen i Centraleuropa har samma typ
av stora långhusbyggen för sin aristokrati vilket ger ett perspektiv av de långväga
kontakterna där inte bara gåvor och handelsutbytten ägt rum, utan även ett utbytte av
tradition och tankesätt. (Artursson: 2009 70 f) Det är däremot svårt att se om de större
gårdarna varit mer materiellt rikare än de mindre då bronsföremålen runt gårdarna från
Fosie IV mestadels är små och förmodligen är föremål som blivit borttappade.
(Björhem, Säfvestad, 1996:10 ff, 51 ff). Men undantag finns speciellt i de större husen
där bronsyxor och flintdolkar har lämnats som husoffer vilket återigen indikerar på att
de större gårdarna beboddes av mer välbeställda personer.(Artursson, 2009:114) Ett
mycket intressant fenomen i bebyggelsen är att husen under bronsåldern verkar ingå i en
trend där de har byggts i Nordvästlig/sydöstlig riktning vilket gör att husen ligger i
riktning med soluppgång eller solnedgång med tanke på den latitudriktningen som finns
i Skåne och Danmark. Under senneolitisk tid och även tiden efter bronsåldern så tar
husbyggarna inte samma hänsyn till solen som det görs under bronsåldern.(Björnhem,
Säfvestad: 1996 113 ff).
Under bronsåldern så tar solen upp en stor plats i föreställningsvärlden då många
kultföremål speciellt under de senare perioderna under den yngre bronsåldern förställer
eller går att associera starkt till solen.
I sydskandinavisk senneolitisk tid så sker nästan uteslutande alla begravningar som
skelettgravar. Fosie är inget undantag där det finns långdösar från tidig neolitisktid som
redan så tidigt som i trattbägarkulturen så fanns det personer som var förmer i samhället
och kunde bestämma över andra människors liv och död då det i långdösen finns spår av
individer som ser ut att ha offrats. Rör det sig om frivilla offer? Slavar? Eller
krigsfångar efter en konflikt) (Björhem, Säfvestad: 1996 111). Om det existerade en
överklass under senneolitikum så är det inte en orimlig tanke att det skulle finnas en
underklass också. Eftersom en överklass definieras av sin förnäma härkomst och
egenskaper som inte finns hos den mer ordinära befolkningen (Artursson:2009 210)
Förutom långhögar så lever stridsyxekulturens flatmarksgravar kvar i malmöområdet
även om stridsyxan byts ut mot flintdolken vilket passar den senneolitiska trenden
bättre.(M. Larsson 2012) Traditionen att begrava sina anförvanter obrända håller i sig
under tidig bronsålder men börjar ersättas av kremeringar istället. Under senneolitisk tid
så är det inte helt fel att anta att det exsisterar en slavklass med tanke på gravar som
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innehåller brända och obrända ben som begravts tillsammans med en primärskelettgrav
som t.ex. ekkistan från Egtved på Jylland där en 20 årig kvinna blivet gravlagd med en
8-9 årig flicka vilket har tolkats som en tjänare som fick följa kvinnan i efterlivet
(Artursson:2009 211)
7.2 Pryssgården
Östergötland tillhör den nordligaste delen av den sydskandinaviska kultursfären under
bronsåldern, och är tydligt kulturellt påverkad av den sydskandinaviska senneolitiska
bondekulturen i bebyggelsen och även i gravskick då flatmarksgravar som annars bara
är vanliga i syd Skandinavien kan påträffas i Östergötland.(Borna-Ahlkvist et al.1998
21 ff).
Pryssgården är en boplats i Norrköpingsområdet i Östergötland som har varit bebodd
från den senneolitiska tiden ända fram till medeltiden. Boplastsen domineras av hus från
den yngre bronsåldern och äldre järnåldern, men det betyder inte att byggnader från
tidigare perioder inte exsisterar. Det äldsta långhuset är från tidig bronsålder och är ett
jättehus som är hela 36 meter långt och sex meter brett. Stolparna som höll uppe taket
stod långt ifrån varandra i huset vilket är vanligt förekommande under övergången
mellan sten och bronsålder i Danmark och syd Skandinavien. (Borna-Ahlkvist,
Lindgren-Hertz, Stålbom: 1998 27 ff). Under neolitisk tid så har utgrävningarna av
Pryssgården inte resulterat i några långhus utan endast ett fåtal hyddor har funnits med
keramik som har snökeramiska drag från den senneolitiska tiden. Även om fynden från
bondestenålder är relativt små så visar dem ändå på mänsklig aktivet på en plats som
blev kraftigt bebyggd under hela bronsåldern. Keramiken under bronsåldern ändras
succesivt efter mode på samma sätt som det gör i andra bosättningar då formvärlden
förändras. Under den yngre fasen av bronsåldern så verkar keramik tillverkningen varit
väldigt homogen vilken tycks bero i att det endast fanns ett fåtal krukmakare som följde
en liknade estetisk bild av hur krukorna i samhället skulle se ut för att senare luckras
upp och ger spelrum för individuella tolkningar av keramiken. Detta kan ses som att
bronsåldersamhället under den äldre bronsåldern var hårdare styret av normer och
regler(Borna-Ahlkvist, Lindgren-Hertz, Stålbom: 1998 134 ff). Pryssgården ligger även
väldigt strategiskt lagd vid det dåvarande utloppet för Motalaström vilket gjorde platsen
lättillgänglig som samlingspunkt. Det finns även ett stort hällristningsområde där kallat
Himmelstalund vilket visar att platsen måste ha haft stor betydelse under sin tid.
(Artursson:2009 84 f) En likhet med boplatsen Fosie är att metallföremålen är relativt
liten vilket förklaras med omsmidde av det brons som fanns på plats. Bronset hittas
istället på platser där de tagits ut ur cirkulationen som gravar och offerfynd. Sten och
flinta går också att finna från Pryssgården då den dels varit vanligare under än vad brons
var under tidig bronsålder samtidigt som det inte varit samma tryck på att ta tillvara de
lokala stenverktygen på samma sätt som det var för brons(Borna-Ahlkvist, LindgrenHertz, Stålbom: 1998 143 ff).

7.3 Almhov
Almhov är en plasts som även den ligger benägen i malmöområdet som har varit
bebodd under den neolitiska perioden och tidig bronsåldern (Almhov var bebodd ända
fram den romerska järnåldern) och ger en inblick i den senneolitiska övergångsperioden
(Gidlöf, Hammarstrand Dehman, Johansson: 2006 10). Vid utgrävnigen av Almhov så
upptäckte ett trettiotal långhus som på flera ställen överlappar varandra vilket betyder
att Almhov haft en Långhusbebyggelse som pågått i många generationer där invånarna
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byggt nya hus på de gamla. Almhov kan liknas vid bybebyggelse med enstaka gårdar
omkring sig. Med tanke på två av byggnadernas storlek samt dessa tvås rika husoffer
stärker bilden av stormannagårdar i byn (Artursson: 2009 122 f). Almhov är en plats
som togs i besittning under tidigneolitiska perioden, då invånarna byggde stolphus och
anlade långhögar. Under den senneolitiska tiden så fortsätter bebyggelsen av Almhov
och långhus byggs. Jordbruket exsisterar under hela almhovsperioden och makrotopiska
analyser pekar mot att sädesjordbruket på Almhov startade under tidigneolitisk tid och
följer samma mönster som Fosie IV med populära sädeslag(Gidlöf, Hammarstrand
Dehman, Johansson: 2006 165 f). Almhov var en viktig plats under neolitisk tid då det
byggs monument i form av långhögar och dösar. Detta tolkas som att samhället vid
Almhov var väl utvecklat och organiserat vilket resulterade i att området tydligt
markerades. De tidigneolitiska boplatserna och de religiösa anläggningarna tolkas som
att plasten var en samlingsplats för återkommande vistelser som så småningom
resulterade i ett mer permanent boende. (Gidlöf, Hammarstrand Dehman, Johansson:
2006 170). Under den senneolitiska perioden i Almhov så uppvisas samma
gårdsbebyggelse som Fosie IV då det tidigare trattbägarsamhällets kollektiva
gårdsbebyggelse splittars upp i enskilda hushåll bebyggelse.

8. Nya vapen och redskap
En stor förändring som brons för med sig till norden är vapnen. Under stenåldern så är
vapnens främsta syfte att fungera som jaktvapen men när jägarsamhället går över till ett
jordbrukarsamhälle så stiger anatalet prestigeföremål i form av yxor som importerades
till Skandinavien ifrån Europa. Det var föremål som förespråkade en förändring i
samhället och bidrog till att höja statusen för ägaren(M. Larsson:2012 50). Det var inte
bara yxor som blev en prestigesymbol utan även flintdolkarna som var kopierade efter
Europeiska bronsmodell slog igenom som statussymbol som följde med som de rikaste
gravgåvor under sen neolitisktid. Samma mönster går att se i övergången från stenålder
till bronsålder då Skandinavien återigen influeras av en Europisk kultursfär och
samhället genomgår en stor omvälvning. Då de finaste gravarna har bronsföremål i sig
och kopior i flinta av de europeiska vapnen. Däremot så är bronsvapen huvudsakligen
till för krigsföring och inte jakt. Under den yngre stenåldern så är spjutspetsar och pilar
de mest populära vapnen, de förbättras till bronsdesign under bronsåldern men ett helt
nytt vapen introduceras också till samhället nämligen svärdet vilket under bronsåldern
blir det mest populära vapnet som går att få tag på i Skandinavien. (Vandkilde:1996 192
ff). Bronsvapnen hade en enorm påverkan på samhället då symbolen för rikedom är
bronsvapen. Detta leder även till att krigaren får en särskild statusplats i den
skandinaviska människans världsbild. Detta kan ses på de omfattande vapenfynd som
förekommer under bronsåldern, men även väldigt tydligt på hällristningarna som ofta
avbildar vapen och scener med vapnen i mytologiska samanhang. Med tanke på det
ökade efterfrågan efter vapen och
Det var inte bara brons som kom långväga utan även designen och symbolerna som
dekorerade vapnen vilket till en början av bronshantverkets tid var rena kopior av det
som importerades in. Och det dröjde till 1600-talet f.kr innan regionala faktorer spelade
in på den estetiska delen av framställningen (Goldhahn:2002 96). Efter att
stridsyxekulturens förmodade ideologi om en krigarelit så verkar det som om
oroligheter uppstår i samhället mellan trattbägarna och gropkeramikerna mot
stridsyxekulturen. Vilket blev en konflikt som stridsyxekulturen går segrande ur då det
gamla samhällsystemet absorberas in i stridsyxekulturens kultursfär. Det är inte orimligt
att anta att våldsamma konflikter uppstod under stridsyxetid då skelett från den tiden
emellanåt uppvisar tecken på yttre våld (Brink:2009 180).
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8.1Yxorna
Yxan var ett föremål som under den neolitiska tiden inte endast var ett verktyg. Utan
även en viktig symbol för kontakter med andra grupper ute i Europa. Enligt Leif
Karlenbys bok Bronsyxan som ting och tanke så ingick Skandinavien i ett nätverk av
kontakter som hölls ihop av ett gåvoutbytte. Under den neolitiska tiden så växer ett
ekonomiskt system fram som Europas jordbrukskulturer tar till sig. Detta som en följd
av en ökad kontakt med människor med ett samhällssystem där prestigeföremål och
lyxkonsumtion var centrala delar. Under stridsyxetiden så sker det förändringar i
samhällets sociala former jämfört med den tidigare trattbägarkulturen där en ökad
individualisering där sociala skillnader blir mer tydliga.
En förklaring till stridsyxekulturens samhällssyn kan ligga i deras yxor. Då det
neolitiska samhället som jordbrukarkultur leder till att gårdar med boskap tar över som
den ekonomiska näringsformen så leder det till att vissa får det bättre ställt än andra då
det är gården och inte stammen som står i fokus. Detta kan ha lett till ett behov av att
visa upp sin rikedom och det tog sig formen av praktyxor. Då en yxa kan ägas av en
enda person, yxans värde torde även ha varit särdeles värdefullt om det varit en
kopparyxa. (Leif Karlenby:2002 59 f) de första bronsyxorna som kom till Danmark och
södra delar av Sverige i större mängd var s.k. flatyxor. Dessa kom från
klockbägarkulturen i England som var en rik ort på koppar (i förhållande till sin samtid)
(Vandkilde:1996 179). Kontakterna med Europa var under neolitisktid med Irland och
England samt Centraleuropa. De skandinaviska delarna som ingår i detta tidiga
kontaktnätverk är Danmark (där ett liknande fynd som Pilefyndet påträffats på en plats
som heter Gallemossen som har den egenheten att det är 300 år äldre än Pilefyndet
vilket gör det till nordens äldsta inhemska metallhantverk) och Skåne. I Skåne så är som
tidigare nämnt är Pilefyndet ett av Sveriges äldsta bronshantverk, men viktiga platser att
nämna är Simrishamn och lilla Bedinge där yxor från övergångstiden också påträffats.
När bronsåldern utvecklas så togs bronsimportkontakterna över av central och
Östeuropa (Karlenby:2002 23). Hövdingadömena på kontinenten bildade allianser och
kultföremål med hjälp av ett gåvosystem som gick ut på att utbytta gåvor med andra
stammar. Yxan blir symbolen för det neolitiska samhällets aristokratiska drag eftersom
prestigeyxor börjar cirkulera både i inhemska som grupper utifrån. Även om yxan har
en stor symbolisk innebörd så upphör aldrig den praktiska delen helt. Det finns brons
och stenyxor som endast var gjorda som prestigeföremål men det hindrar inte det
faktum att många av yxorna som upphittats i modern tid har slitage vilket skvallrar om
praktisk användning (Forsberg, Larsson:1993 53)
Under stridsyxetidden så är stridsyxan den ultimata symbolen för prestige och rikedom
även om bristen på koppar i syd Skandinavien ledde till att det var yxor i sten och flinta
som dominerade. Under den sen neolitiska tidsperioden (tidigare känd som
hällkistestetid) som tar vid efter stridsyxekulturen så börjar yxans roll som gravgåva och
enskilda statusföremål ersättas av flintdolken. Yxorna försvinner inte ur
varucirkulationen men den utvecklas från att ha varit tjocknackig så får den en ny
design med utsvängd egg så den liknar yxorna i brons. Detta betyder inte att yxan blir
omodern eller berövas sin prestigerang utan mer på att brons fick en nyckelroll gällande
prestige och föremål som var i brons skattades väldigt högt. Då stridsyxekulturen hade
haft ett prestigesystem som kan liknas vid det senneolitiska med skillnaden att
stridsyxekulturens praktyxor tack vare sin klena men vackra konstruktion förmodligen
enbart var till för att markera ägarens prestige. Och då det inte gick att producera egna

17

metallyxor i det sen neolitiska Skandinavien så var det just kopior i sten som gällde för
produktion. Det går att jämföras vid det moderna samhällets statusfixering gällande
armbandsur (jämförelsen med armbandsuret är min egen). Om det finns ett särskilt
märke som visar på rikedom och status så blir det genast något som är åtråvärt fast det
kan finnas klockor med samma praktiska funktion som endast kostar en bråkdel av vad
statusklockan gör. Och personer som inte har råd att införskaffa den införskaffar kopior
som ska likna den och på så sätt också få ta del av statusen. Samma parallell kan dras
till yxor i sten som försöker efterlikna dem i brons. Hällristningar av yxor och dolkar i
naturlig storlek utgjorde en central del i övergångsfasens symbolvärld. Offerfynd av
yxor förekommer också vilket visar att den skandinaviska människan inte bara ansåg att
yxan var ett föremål som tillkom den inflytelserike i samhället, utan även var en gåva
värdig de högre makterna (Karlenby:2002 40 ff). Det finns flera offerfynd i sjöar där
yxor sänkts ned till de högre makterna. Den sen neolitiska människan tycks ha haft en
uppdelning på vad som kunde ges i gravgods och till vad som kunde ges åt gudarna. Då
mindre yxor förekommer i som gravgåvor under den sen neolitiska perioden och de lite
större går till offer och depåer. Under senneolitisk tid så är skafthållsyxor
kännetecknade då de görs i stort antal och i olika designer. (M. Larsson:2012 181).
7.2 Svärd och dolkar
Svärd är ett nytt vapen som kommer till Skandinavien strax efter att bronsåldern
introducerats. Till skillnad från yxan som kan användas till annat än krigsföring så är ett
svärds syfte (rent praktiskt) till för att användas just i krigsföring. Stickvapnen slog
igenom redan under bondestenåldern i form av flintdolkar. Flintdolkarna tillverkas
under influens av Europas metalldolkar och är utsökta arbeten som gjorts av stor
hantverksskicklighet. Flintdolken blir symbolen för en framväxande krigarkultur och en
statussymbol som under bronsåldern byts ut mot dolkar gjorda i brons. Den sen
neolitiska flintdolken genomgick fem stadier: Där de tre första är Lancet dolkar som
efterhand förses med skaft. Därefter så utvecklas flintdolken till vad som kallas för
fiskbensdolk vilket har blivit en symbol för flinthantverk.(Vandkilde:1996 286 ff) Det
är de sk fiskdolkarna (Typ IV) som är höjdpunkten på flinthantverket och därefter så
kan man se en nedgång i flintindustrin då dolkarna på slutet övergår till mer simpla
former än vad den tidigare så smäckra fiskbensdolken har det finns även en uppdelning
av flintdolkar i sex faser där den sista fasen är förlagd i bronsåldern. Det var
konkurrensen mot brons för de nordiska flinthantverkarna som ledde till att de
efterliknade bronsdolkar med en metod som kallas för ythuggning men då kontakterna
med kontinenten ökade och den inhemska bronstillverkningen tog över så föll
flinthantverket efter i hand i glömska. Då det var ett avancerat arbete så kan tolkningen
att det fanns specialister med lärlingar som stod för arbetet, men som senare kom att
utkonkurreras av bronshantverkarna (M. Larsson: 2012 180 ff). Märkligt nog så är de
första metallhantverken i norden yxor och inte dolkar, även fast dolkar var den yttersta
prestigesymbolen under senneolitisk tid. Det är möjligt att flintdolkarna hade så hög
status i samhället att inga kopior i brons fick göras vilket i så fall skulle betyda att flinta
i vissa fall trumfade brons i status. (Vandkilde: 1996 267) Går det iså fall ihop med att
bronsföremål utkonkurerade stenföremål? Det går inte att ta för givet att flintdolkar blev
utmanövrerade av bronsdolkar på grund av kvalitén. Men det är möjligt att
flintteknologin med tiden fick stå tillbaka av rent estetiska skäl som praktiska när det
gäller funktionen som statusföremål. Jordbruksredskapen under den tidiga bronsåldern
är av sten vilket visar att stenredskap inte blev omodernt eller försvann. Men däremot
att det kanske förlorade sin plats som statusobjekt (Goldhahn, 2005 sid 97ff).
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I bronsålderns början (1700-1500 f.kr) så importeras de första svärden till norden.
Därefter så började bronstillverkarna gjuta om svärden efter inhemsk smak. De flesta av
svärden är tvåeggade men var troligtvis menade som stickvapen än huggvapen, de hade
också den typiska geometriskbaserade mönstret. Många av svärden kom ifrån
Centraleuropa men det har även återfunnits svärd i Danmark, Östergötland och Skåne
som har varit mer exotiska och ser ut att komma från unitece kulturen i Centraleuropa i
ornamentiken men i designen så är svärden orientaliska s.k. krumsvärd. Krumsvärden är
svärd med en annorlunda design än de andra svärden som förekommer under den
skandinaviska bronsåldern, krumsvärden är eneggade och har en böj som kan liknas vid
en snabelsko på toppen av klingan. Svärden är inte tillverkade för att brukas utan en
teori är att själva krumdesignen är tillverkad för att efterlikna ett svärd i svärdsbaljan. I
Danmark så har två krumsvärd hittats på Själland i orten Rörby (Kristiansen,
Larsson:2005 264 ff). Svärden lades ned i jorden under någon form av religiös eller
symbolisk aktivitet då de på det försvann ut ur den mänskliga cirkulationen och gavs åt
de högre makterna. Ett av svärden har ett skepp liknades de som står att finna från
samtida hällristningar, det är oklart om skeppen är menade att symbolisera skepp eller
vissa på att svärden kommer långväga ifrån. En väldigt anmärkningsvärd sak är att
hettitiska väggreliefer har likadana svärd vilket pekar mot att svärdsdesignen
ursprungligen är hettitisk. Det finns alltså en möjlighet att skandinaver kan ha tagit sig
så långt som till hettiterna och sedan återvänt hem med kunskapen om krumsvärden
som kom att utgöra symboler för resan och kanske också de resandes ställning i
samhället (Goldhahn:2002 96)
Ännu ett flintredskap som utvecklades under den sen neolitiska tiden och förtjänar
uppmärksamhet är flintskäran. Flintskäran var en halvmåneformad flintbit som fästes
på ett träskaft. Flinskäran är ett väldigt vanligt offerfynd (framförallt i Danmark) som
ofta påträffas i depå och offerfyndsmarker vilket härleds till att det sen neolitiska
samhället ska ha haft en jordbrukskult där utövarna offrade sina jordbruksföremål till de
högre makterna vilket brukar känneteckna jordbrukskulturer (Vandkilde: 1996 263 f).
Att flintskäran var ett jordbruksredskap kan ses i mikroskopsanalyser av flintskärrans
egg som avslöjar att eggen utsatts för gräs och sädesstrån (M. Larsson:2012 181

9. Gravsättning i metalliskt sken
När samhället förändras under senneolitisk tid så tar det sitt utryck i begravningar. Om
stridsyxekulturens gravsättningar var väldigt noggranna med hur en begravningsform
skulle se ut och utföras så luckras begravningsformerna upp och blir mer friare under
den senneolitiska tiden. Då de gamla megalitgravarna återanvänds och kremeringar blir
vanligare (majoriteten av begravningar är dock fortfarande skelettbegravningar) och
istället för stridsyxekulturens begravningar i fosterställning så läggs den döde istället
vanligtvis på rygg. Hällkistan är den tidstypiska och mest populära begravningsformen
för den senneolitiska tiden (M. Larsson:2012 189).
Under den tidigaste bronsåldern så behålls hällkistetradition till stor del men
brandgravspopulariteten ökar samtidigt som gravgåvor i brons ökar likaså. Att bränna
sina döda är en kult som ökar i betydelse under den yngre bronsåldern för att så
småningom om bli det standardiserade begravningssättet för folket i Skandinavien.
Gravsättningen blir också ett viktigt sätt att manifestera ett hierarkiskt system där de
som var högre upp i samhället fick finare begravningar med mer och dyrare gravgåvor
vilket ökade familjens status och förmodligen även statusen för den som skänkte
föremålen till gravsättningen. Under den yngre bronsåldern så får de rika gravarna som
är tillägnade män vapen och smycken men även statusföremål som troligtvis haft stor

19

betydelse för auktoritet och rang så som fällstolar och träskålar som annars är ovanligt
att hitta i gravar. Det finns även rika kvinnogravar som har blivit utrustade med enorma
bronssmycken och även i vissa fall så är det inte ovanligt med praktdolkar i brons får
kvinnor. Det byggs också stora högar som de döda gravläggs i under den yngre
bronsåldern. Dessa högar blev enorma monument som markerade landskap och makt
för de som byggde dem. Det bör noteras att det är dubbelt så vanligt att män begravs i
dessa storhögar än kvinnor vilket tydligt markerar att mannens roll var viktigare än
kvinnans och att samhället som utvecklas under senneolitikum ingalunda utvecklades
till ett jämställt samhälle.(Artursson:2009 211 ff).
9.1 Hällkistan
Den neolitiska hällkistan är en kammare byggd i sten som vanligtvis är
rektangulärformad men kan även vara formad som kil. Därefter så täcktesstes
kammaren av jord eller sten. Det finns hällkistor som användes som singelgravar men
ytterligare en skillnad gentemot stridsyxekulturens ensamgravar är att hällkistor gärna
användes som grav för flera individer som gravsattes allt eftersom de gick bort. Det är
inte heller ovanligt att hällkistor med jämna mellanrum rensades ut då de var fulla för
att på så sätt kunna återanvändas. Hällkistorna som har många individer kan tolkas som
att samhället som under stridsyxetid blir mer individualiserat med den enskilde
personen i fokus istället för kollektivet nu går tillbaka till att sätta kollektivet i fokus.
Men undersökningar av hällkistor visar på att många av de gravlagda har ett släktskap
till varandra vilket kan tolkas som att hällkistan nyttjades som familjegravar (M.
Larsson:2012 189 ff). Att hällkistorna skulle fungera som familjegravar passar in med
tanke på att samhället går mot en mera familjebaserad ideologi under senneolitikum och
med tanke på att många hällkistor kan knytas till gravfält i anknytning till långhus så är
det inte orimligt att anta att visa hedersgravar endast var öppna för dem med rätt
familjetillhörighet (Artursson:2009 195). Hällkistan fortsätter att existera in på
bronsåldern som grunden i långhögar om än i ett mindre format än de stora hällkistor
som exsisterar under senneolitikum. De större hällkistorna som var till för flera
individer dyker dock upp först upp emot slutet av senneolitikum vilket tyder på att
familjesynen i hällkistan kom utvecklades relativt sent i den senneolitiska tankevärlden

9.2 Flatmarksgravar
Förutom hällkistan så är den gravformen som går under namnet flatmarksgrav populär
under den senneolitiska tiden och var ett populärt sätt att begrava sina döda redan under
stridsyxetid om än under andra omständigheter än hur begravningen går till under den
senneolitiska tiden. Flatmarksgravar är gravar som ligger oftast bildar små eller stora
gravfält tillsammans. En flatmarksgrav är en gravform som kan uppenbara sig i olika
former från plats till plats och fortsätter oftast på gravfält som anlagts under
stridsyxekulturens tid. Gravarna kunde bestå av vara avskilda med träkistor eller sten
liknade kistformationer, var täckta i sten eller inte ha några synliga markeringar
överhuvudtaget (M. Larsson:2012 195).
9.3 Brandgravar
Under den senneolitiska tiden så är som sagt brandgravar ovanligt men inte okänt. Då
hällkistor och gravar under den tidigastedelen av neolitikum även kan innehålla spår av
brända människoben. Det är en möjlighet att brandgravar var reserverade för den lägre
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klassen som inte hade möjlighet att bygga stora och imponerande gravar då det
förekommer att brända ben gravlagts i närheten av gravar som varit tillägnade högstatus
personer (Artursson:2009 211). Det förekom vissa brandgravar under tidigneolitisk tid
och även på slutet i övergången till bronsåldern Det finns också tecken på härdar som
förekommit i vissa gravar under senneolitikum vilket har tolkats som någon form av
begravningsritual. Det verkar också som Mellansverige hade en högre tolerans eller
popularitet för eld i gravarna (M. Larsson:2012 193 f).

10. Lyx och kultur under Bronsåldern
Det var inte bara vapen och verktyg som brons förde med sig. Brons och tankevärlden
som förespråkades med prestigeföremål präglade också konsten och kulturen på
samhället och förändrade även religionen. seder och traditioner som influerades av
brons måste rimligen ha utryckt sig i form av muntliga berättelser, danser och sång.
Dessa har förlorats för tolkning och det som finns kvar att studera är istället
hällristningar, artefakter, monument och gravsättningen som kan berätta om hur
människans syn på världen var under den neolitiska perioden och hur brons förändrade
den.
Stridsyxekulturen förde med sig en ny samhällssyn där det kollektiva samhället ger vika
för den mer individbaserade samhällsynen och får drag av den snökeramiska
traditionen. Stridsyxekulturen håller också upp ett nätverk av kontakter med sin
gåvoekonomi i stridsyxorna. Gravskicket under stridsyxetiden vittnar om förändringen
som sker i samhället under stridsyxetid. Eftersom det finns få boplatser kvar från
stridsyxekulturen så är det gravarna som kan avslöja det mesta av stridsyxekulturens
sociala system. Där stridsyxekulturen går emot ett komplicerat gravsick som bygger på
den enskilde individen istället för kollektiva massgravar som förekommit innan
dem.(M. Larsson:2012 153 ff). Under den sen neolitiska tiden så finns det tydliga drag
för att gården är i fokus för människans tankevärld och att rikedom och klasskillnader
inte enbart representeras av prestigeföremål i form av metallföremål och flinthantverk
utan att långhus byggs där det finns tydliga skillnader i bebyggelsen mellan mer och
mindre välbeställda gårdar. Vad som tolkas som en jordbrukskult växer också fram för
syd Skandinaviens bönder och likaså kulten för bronsföremål som tar form av en
vapenkultur. Det är mycket möjligt att långhuskonstruktionen blev en symbol för att
bryta sig ur den gamla samhällsynen med samhällets kollektiva syn till att ha familjen
som den mer betydande gruppen i samhället. Det är också långhusen som blir
centralpunkterna för den rituella och politiska organisationen, och även hanteverket från
flinta till brons centreras till långhusen (Artursson:2009 190 ff). Under bronsåldern så
växer succesivt en solkult fram och den rituella prestigevarukonsumtionen fortsätter
under hela bronsåldern. Där den framemot period två i den äldre bronsåldern (1500 f.kr)
slåss ihop med solkulten och föremål så som överdådiga solvagnar och rakknivar med
solmotiv. I och med det växande bronshantverket så ökar bronsutsmyckningarna i form
av fibulor, smycken och bröstplåtar och det är även då som bronshantverket på allvar
börjar konkurera ut stenredskapen. När det gäller solvagnen så kan yterliggare en
koppling till medelhavet dras. Solvagnen från Trundholm i Danmark har ena sidan täckt
i guld och den andra täckt i brons. Vilket ska symbolisera dag och natt, hettiterna har
vid samma tidpunkt en liknade Kult med en manlig solgud som härskar över dagen och
en nattlig solgudinna som härskar över natten. Detta förstärks med att vissa kvinnor
under yngre bronsålder kan begravas med en bronsskiva medans män kan begravas med
en guldskiva. Detta kan naturligtvis ha spritt sig via mellanhänder och behöver inte
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betyda direktkontakt. Det är även möjligt att det skulle vara en slump att den hettitiska
och skandinaviska solkulturen liknar varandra (Kristiansen, Larsson:2005 294 ff).
När det gäller födan så kan det disskuteras om hövdingen i samhället under den
senneolitiska tiden hade ansvar för samhällets födoproduktion. Det är nämligen ett
system som går att följa i moderna antropologiska studier där hövdingarna har ansavaret
för att samla ihop en del av matproduktionen och använda samhällets överskott till att
samordna fester. Vilket innebär att hövdingens roll låg i att fördela fler resurser än brons
och anordna fester. Då olika vete och sädeslag odlas under senneolitisk tid utan att
utgöra grunden för födan så utgör de istället ett exotiskt inslag i vardagen vilket skulle
kunna vara ett sätt att festa på vid speciella tidpunkter och ceremonier.(Artursson:2009
186 ff)

11. Slutsats
Med all fakta som presenterats i denna uppsats så går det att se ett tydligt mönster av
bronsens inflytande under senneolitikum.
Hur det gick till när brons börjades spridas skedde med stor sannolikhet via med det
övriga Europa då det blev en lyxprodukt och ett resultat av ett kulturpåverkan på det
sydskandinaviska samhället tar efter bronskulturen som är etablerad i Europa
(Jensen2004 514ff. Det finns olika anledningar till detta, dels är det ett kulturflöde som
behövs i ett samhälle som blir alltmer statusinriktat där behovet av föremål fö att kunna
visa upp sin status och hierarki blir nödvändig. När en befolkning växer och börjar leva
i en samlad grupp så krävs det normer och regler för att hålla samhället uppe. Addera
det med ett avancerat ekonomiskt system som kräver organisation och samarabete för
att hållas uppe så är kravet på en eller ett antal personer som kan sköta om
administrationen av skörden och produktionen i regionen hög(Forsberg, Larsson:1993
107). Eftersom brons blir en lyximport som måste importeras så blir den som
kontrollerar importen en viktig person. Det är regler som gäller idag och borde
rimligtvis ha gällt då också. Detta stödjs då samhällsstrukturen blir mer hierarkisk under
senneolitikum med prestigeföremål (Vandkilde: 1996 14 ff). Det som händer under
senneolitikum är att stridsyxkekulturen hamnar i en konflikt med det gamla systemet
som inte har tagit till sig de nya ideologiska tankarna där den enskilde individens status
och ära blir mer betydande än samhällets dör det gamla systemet efterhand upphör att
exsistera (M. Larsson: 168f)
Konsekvensen av att vissa individer fick det bättre ställt i samhället var det bildades en
underklass som fick det sämre ställt. Jag anser inte att det är orimligt att det fanns en
ofri arbetskraft under slutet av senneolitikum även om man ska vara försiktig med dessa
tolkningar då de endast utgörs av spekulationer.
Det är också tydligt att Skandinavien ligger i sfären för det europeiska gåvosystemet
under den senneolitiska tiden och det triggar till en utveckling som stridsyxekulturen la
grund för även om den utvecklingen verkar vara naturlig istället för konflikten som
verkar ha exsisterat under den mellanneolitiska tiden. Tack var bronsimporten och
kunnandet om de europeiska mentalkulturerna så verkar det som att den hierarkiska
eliten genom att ta till sig ideal och skapa kontroll över sina grannar genom en status
som bara en speciell grupp i samhället kunde få tag på stärks.
Det nya sättet att leva påverkar också byggnader. Långhuset är onekligen något som kan
förknippas väldigt väl med den senneolitiska tiden. Långhuset är själva idealet om ett

22

individ och familjebaserat samhälle i en enda konstruktion. Långhuset bryter upp det
kollektiva samhället i små gårdar som uppenbarligen symboliserar rikedom och status
och inte bara är tak över huvudet på invånarna. En större gård visar på bättre välstånd
och socialstatus, det är något som understryks av gravfälten som är anlagda vid
storgårdarna och att de större långhusen för bronsföremål som husoffer då man bygger
husen vilket både fungerar som en indikator för att visa hur förmögen byggaren är
samtidigt som bronset förmodligen välsignade huset och dess inneboende. Trots att
långhuset symboliserade individualitet så finns det ändå byar under senneolitikum som
vid Fosie IV, Pryssgården och Almhov (Artursson:2009 110f).
Gravsättningen under bronsåldern vittnar även den om en härskande elit. Under sen
neolitisktid och under den tidiga bronsåldern så byggs det stora gravhögar och rösen.
Samt en kultur som bygger på den enskilde individens och klanens status snarare än
samhällets(M. Larsson: 168f).
Under den senneolitiska tiden så utvecklas gravformen från att ha innefattat kollektiva
gravformer till att fokusera på individen under stridsyxekulturen och även under den
senneolitiska tiden med flatmarksgraven. Hällkistan är däremot knepigare under
senneolitisk tid. Då den tidsmässigt ligger i en period där individen betonas istället för
samhället men ändå i många fall innehåller flera individer. Det kan förklaras med att det
är familjegravar eftersom det inte är ovanligt att med osteologiska undersökningar se att
individer i hällkistor är släkt med varandra. Vilket inte är konstigt eftersom folk som
levde på stenåldern förmodligen ville bli begravda bland sina anhöriga liksom vi
vanligtvis vill det idag. Brandgravar hör inte till vanligheterna i den senneolitiska
traditionen men det förekommer. Brandgravarna kan vara tecken på mindre lyckligt
lottade i samhället som bränns istället för att få en flådig begravning. Det kan också vara
så att det i olika regioner finns olika begravningsseder som i vissa fall ledde till att
människor brändes istället för den mer traditionsmässiga skelettbegravningen
(Artursson:2009 211 ff)
När det gäller den Minoiska inblandningen på Skandinavisk kultur så anser jag att är
vanskligt att se alltför många likheter med medelhavskulturerna under tidig bronsålder.
Naturligtvis så går det att se många likheter med minoisk och hettitisk kultur i form av
solkult, bronshantverk och framförallt Kiviksgraven. Så det är ganska logiskt att anta att
Skandinavien tog till sig medelhavskulturerna både religiöst och i metallhantverket.
Men då medelhavskulturerna hade en stor kultursfär som påverkade större delar av
Europa så är det mer troligt att det mesta som kom till Skandinavien från medelhavet
spreds via mellanhänder då idéerna tidigare spridits genom de kontakterna i
Centraleuropa (Kristiansen, Larsson:2005 185 ff). Så finns det faktorr som pekar mot att
det inte var så utan att man endast ser kopplingar man själv vill se (Goldhahn, 2005 sid
161f). För mig så skulle jag nog tolka materialet som så att Sydskandinavien nog
påverkades av den minoiska. Men kanske inte i så hög grad då det inte finns mer en
enstaka bronsföremål och Kiviksgtaven som styrker detta. Även om den Minoiska
kulturen symboliserar något annat så kan den ändå ha påverkat Skandinaven.
12 SAMMANFATTNING
Det som slutligen kan sägas om bronspåverkan på den sydskandinaviska kulturen under
stenålder så leder bronset som importeras från central och Västeuropa till att ett
hierarkiskt vapen och individbaserat samhälle växer fram som slutligen leder till ett
hövdingadöme. Där bronset inte nödvändigtvis behövde vara bättre än verktyg i sten
rent praktiskt (Goldhahn, 2005 sid 97ff) Utan hade en stor del i prestige att göra för att
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på så sätt skapa kontroll och balans i ett samhälle med ökade klyftor mellan fattig och
rik. Men också kunde organisera samhället på ett nytt sätt och ledde till nya kulturer och
tankesätt som är väldigt främmande mot stenålderns kollektiva samhällsyn (Vandkilde:
1996 263 f)
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