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Abstract 

Lindblad, T. 2019. Fogdarpsfyndet: en landskapsanalys av ett depåfynd från den yngre 

bronsåldern.  

Lindblad, T. 2019. The Fogdarp hoard: A landscape analysis of a Late Bronze Age 

deposition.  

 

The Fogdarp hoard from Scania in Sweden is an unusual deposit from the Late Bronze Age. 

Unlike similar hoards this was not found in a wetland, but was buried in the ground with a 

rock placed on top of it. Deposits in dry land have sometimes been considered to be a hiding 

place for a smith’s metalwork. But since the Fogdarp hoard contains ritual bronze objects, it 

has been called a ritual deposit. The aim of this paper is to investigate the Fogdarp hoard by 

using a landscape analysis. By doing so the study will contribute to the understanding of the 

hoards context, and why this hoard was buried and not deposited in a wetland. The landscape 

analysis shows that the hoard is buried closed to the water and in a ritual landscape on the 

edge of a valley.  

The discussion will also analyze the objects in this particular hoard: their symbolic value 

will be elaborated in the analysis. As a comparison, this paper includes other deposits from 

the Late Bronze Age. My interpretation of the objects in the Fogdarp hoard is that they are a 

part of the sun cult of the Nordic Bronze Age, where sun-goddess and the divine twins play an 

important role. 
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1. Inledning 

När ett område vid Pinedalen i Höör i Skåne år 1972 skulle schaktas dök det upp ett ovanligt 

depåfynd från den yngre bronsåldern. Fyndet brukar kallas Fogdarpsfyndet efter den by där 

det hittats och mer specifikt har föremålen daterats till Montelius period V (900–700 f.v.t.). 

Depån innehåller delar av bronslurar, två bronsrör dekorerade med ovanliga 

människofiguriner, fyra hästrassel, två armringar och fyra betselbeslag. Fyndet har betraktats 

som ett av de mer betydelsefulla offerfynden från bronsåldern med tanke på de speciella 

fynden däri (Burenhult 1999: 110–112).  

Pinedalen där fyndet hittades är en naturskön dal som leder till Östra Ringsjön ca två 

kilometer bort. Det ovanliga med Fogdarpsfyndet är att det är funnet nedgrävt en meter ner i 

marken med en kvadratmeter stor sten placerad över sig. Fyndet innehåller en uppsättning 

föremål som annars brukar finnas i våtmarker, men här har människor istället valt att gräva 

ner föremålen i marken. De torra depåerna har i forskningen haft en benägenhet att tolkas som 

skrotfynd eller hemliga gömmor, men Fogdarpsfyndets föremål med kopplingar till ritualer 

har gjort att fyndet ansetts vara en offerdepå (Larsson 1973: 16f). 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Bronsålderns depåfynd har ofta studerats typologiskt. Forskare har undersökt regionala 

skillnader och likheter och genom dem har handel kunnat analyseras. Den religiösa aspekten 

av föremålen har diskuterats otaliga gånger. Att studera depåfynd från ett landskapsperspektiv 

har däremot inte varit fullt lika vanligt, även om senare forskning har ägnat sig åt det till en 

större grad än tidigare. Vissa områden som Mälardalen har undersökts mer noggrant än Skåne 

(Fredengren 2011; Rundkvist 2015).  

Syftet med den här studien blir därför att undersöka Fogdarpsfyndet utifrån ett 

landskapsperspektiv. Att studera landskapet ur ett rituellt perspektiv kan ge en inblick till 

bronsåldersmänniskornas världsuppfattning och utnyttjande av landskapet. För att analysera 

depåfyndet kommer fokus att ligga på landskapet, men stor vikt kommer också att läggas vid 

de olika föremål som depån innehåller och hur dessa relaterar till landskapet och valet av 

deponeringens plats. Genom att göra jämförelser med andra depåfynd kommer 

Fogdarpsfyndet att förstås utifrån ett större sammanhang. Studien kommer att utgå från de här 

frågeställningarna:  

 

- Hur är depåfyndet placerat i landskapet?  

- Varför har deponering skett i torrmark och inte i våtmark?  

- Hur ligger Fogdarpsfyndet i förhållande till boplatser, hällristningar, gravar och 

stensättningar?  



 

6 

- Föremålstyperna i Fogdarpsfyndet har påträffats i andra depåfynd från Sverige och 

norra Europa. Går det att se någon trend i vilka sorters miljöer och 

föremålskombinationer som dessa typer av föremål brukar deponeras i? 

1.2. Metod 

För att undersöka Fogdarpsfyndet kommer landskapet omkring fyndplatsen analyseras i GIS 

(Geografiska informationssystem). Med grund i geografiska studier hanterar programmet 

stora mängder data och undersöker avstånd och mönster på ett synliggörande sätt. Med hjälp 

av GIS kommer attribut som hällristningar, stensättningar, boplatser och gravar sättas i 

samband med Fogdarpsfyndet, för att undersöka om det finns några rumsliga kopplingar 

mellan de olika lämningarna. Andra fornlämningar och fyndplatser kan ge en mer 

övergripande bild av vad det varit för typ av miljö som Fogdapsfyndet deponerats i. Naturliga 

gränser, specifika fenomen är av vikt för landskapsanalysen. Kartor från Lantmäteriet och 

deras databas GET och kartgeneratorn från SGU kommer att användas. Data med 

fornlämningarnas placering i landskapet kommer från Riksantikvarieämbetets 

fornminnesregister FMIS.  

För att undersöka hur liknande föremålstyper som de i Fogdarpsfyndet har deponerats 

kommer en översiktlig sammanställning av andra depåer från samma tid genomföras. 

Sammanställningen går inte in på detaljnivå, utan kommer på ett mer allmänt sätt diskutera 

vilka sorts föremål och föremålskombinationer som deponerats var. Andra författares 

definitioner av olika typer av depåer jämförs med Fogdarpsfyndet. Vidare kommer stor vikt 

läggas vid själva föremålen i depån, vilka kommer att undersökas ur ett symboliskt 

perspektiv. Det symboliska perspektivet kommer att utgå från en litteraturstudie över tidigare 

forskning om bronsålderns kosmologi. I den har föremål från depåer, gravar och hällristningar 

haft stor betydelse och forskare har identifierat en rad olika återkommande symboler i 

bronsålderns kosmologi (t.ex. Kaul 1998; Kristiansen och Larsson 2005). I den här studien 

kommer dessa tolkningar av bronsålderns föreställningsvärld vara viktiga för förståelsen av 

depån. 

1.3. Teori 

De teoretiska utgångspunkterna för den här uppsatsen kommer att beröra två områden, som 

också går in i varandra. Det första gäller landskapsperspektivet, det andra en mer 

övergripande diskussion om hur bronsålderns depåfynd har diskuterats i forskningen och 

vilket synsätt kring dem som används i den här uppsatsen.  

Inom den postprocessuella arkeologin är landskapsanalyser viktiga. Istället för att lite 

hårddraget betrakta landskapet som resurser och hur folk i forntiden optimerade 

landskapsanvändningen av materiella anledningar vill forskare inom postprocessualismen 

peka på att landskapet har olika betydelse för olika människor. De menar att idéer och minnen 

är integrerade i landskap och platser (Johnson 2010: 107). I Fogdarpsfyndets fall är 

landskapsanalysen viktig för att förstå valet av plats för deponering. Landskapsarkeologi idag 

fokuserar på den ontologiska och kosmologiska förståelsen av landskapet och på så vis också 

platser som varit viktiga för den forntida människan. Med tanke på bronsföremålens höga 
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status under bronsåldern är det intressant att undersöka varför människor valt att avvara dessa 

dyrbara ting, men också var man har valt att deponera dem. Enligt den nuvarande forskningen 

kring depåfynd är valet av plats för deponering långt ifrån slumpmässig (Levy 1981; Bradley 

2000; Fredengren 2011; Rundkvist 2015). Det är här landskapsperspektivet kommer in. Att 

enbart undersöka föremålen gör att en dimension av hur forskningen undersöker människors 

världsuppfattning förloras. Landskapsarkeologin sätter människan i fokus och hur denne 

uppfattar och manipulerar sin omvärld (David & Thomas 2008: 38). 

Depåfynd är föremål som medvetet har lagts ner i marken och som oftast innehåller fler 

än ett föremål (Vandkilde 1996:33). I den här uppsatsen syftar depåfynd inte på de fynd som 

hittats i gravar, även om de också är medvetna depositioner. Tydligt är att depåfynden ofta har 

definierats som offer. För att förstå depåerna krävs en definition över hur forskningen har 

hanterat och kategoriserat olika slags depåfynd. Forskare har definierat olika sorters depåfynd, 

som fruktbarhetsoffer, krigsbytesoffer och tackoffer (Monikander 2010: 6f). Skillnaden 

mellan individuella och officiella offer har tagits upp. Individuella offer kopplas till bostaden 

och kan handla om offer av mat och lerkärl. Officiella offer har istället definierats som 

gemensamma offer som kopplas till en elit eller en hel by (Stjernquist 2001: 3f). 

Det har också skiljts på profana och sakrala offer. Profana depåer har tolkats som skatter 

eller smeders förråd, medan de sakrala depåerna är de som brukar benämnas som offer. 

Profana depåer har främst handlat om historiska perioder eftersom det finns skriftliga källor 

som behandlar bl.a. skattfynd. En viss tendens finns att ju längre bak i forntiden forskare 

studerar depåfynd, desto mer har forskare definierat fyndet som ett sakralt offer. Vissa 

forskare har argumenterat för att de torra depåerna är sådana som inte har en religiös karaktär 

(Montelius 1873: 256f; Kaul 2004: 73; Forsgren 2012b: 167).  

Kritik har också riktats mot själva offerbegreppet. Åsa Berggren kritiserar t.ex. 

arkeologins tendens att lättvindigt namnge det som är svårförståeligt för ”kult”, ”offer” eller 

”ritual” utan närmare analys (Berggren 2010: 12f). Vad som däremot är tydligt är att 

deponeringen av föremål är spår av mänskliga handlingar. Under förhistorisk tid i 

Skandinavien är det inte alls säkert att människor skiljde på profant och sakralt som vi gör 

idag. Det är möjligt att många handlingar omedvetet präglades av den forntida religionen. 

Men som metod för att studera forntiden idag blir det synsättet inte särskilt hjälpsamt. Den här 

studien kommer fokusera på det strukturerade landskapet och på så vis närma sig frågor om 

profant och sakralt. Forsgren beskriver på ett bra sätt hur en ritual kan beskrivas som 

användandet av ett speciellt symbolsystem och av gemensamma praktiker. Hon menar att 

genom föremålens symboliska biografier tillsammans med landskapsanalyser kan forskare 

diskutera generell symbolism (Forsgren 2012b: 179f). Synsättet kommer att prägla även den 

här studien. Trots att Fogdarpsfyndet skiljer sig i val av deponering (i torrmark), har 

föremålen en grund i ett mer övergripande symbolbruk. 

1.4. Källkritik 

Att jämföra Fogdarpsfyndet med andra depåfynd från samma tidsperiod för med sig en del 

problem eftersom många av depåfynden är odaterade och att det ofta är brist på fullständiga 

beskrivningar av fyndens kontexter. Problemet grundar sig i att många depåfynd hittats av 

privatpersoner och inte under utgrävningar av arkeologer. Det senaste depåfyndet som hittats 
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från bronsåldern återfanns år 1986. Våtmarker har inte använts för jordbruk sen slutet av 

andra världskriget och dagens bönder i traktorer har inte längre en lika stor chans att hitta 

föremål i åkern. En annan anledning till att det inte längre hittas så många nya fynd är att det 

är förbjudet i Sverige att använda sig av metalldetektor för privatpersoner (Rundquist 2015: 

11).  

Att depåfynden hittats under en lång tid tillbaka i tiden och inte är lika vanliga att stöta på 

idag spelar också roll för hur fynden hanterats. Idag finns det bättre tekniker för att 

dokumentera hela kontexten kring en fornlämning. Depåfynden är ofta ensamma fynd som 

inte tillhör en större utredning. En del depåfynd finns enbart utpekade med sockennamn utan 

närmare beskrivning om var fyndet hittats (Rundkvist 2015: 11). På så vis går information om 

de ursprungliga fyndplatserna ibland förlorade och därmed också information om de hittats i 

våtmark eller i torrmark, vilket är av intresse för den här studien. Många föremål och 

depåfynd finns dock digitaliserade på museer och forskare har gjort ett stort jobb med att 

lokalisera flertalet depåfynd. 
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2. Tidigare forskning 

Till grund för mycket forskning om depåfynd ligger de listor och kategoriseringar av 

bronsföremålsom tidigare forskare sammanställt. För att förstå Fogdarpsfyndet kommer 

undersökningen att utgå från och sättas i samband med tidigare forskarnas kategorier. En av 

de tidigaste av dem var Evert Baudou (1960), som har bidragit till forskningen genom sin 

avhandling om den yngre bronsålderns kronologier. Hans forskning bygger på Oscar 

Montelius (1917) indelning av bronsåldern i sex perioder. Baudous avhandling har utvecklat 

Montelius typologier i period IV till VI i norra Europa genom föremål från depåer och gravar 

(Baudou 1960). Den här studien kommer också att använda sig av Montelius kronologier. En 

något senare avhandling från Thomas B Larsson (1989) har velat undersöka de rumsliga och 

sociala aspekterna av metallföremålen från bronsåldern. I avhandlingen går han igenom både 

depåfynd, gravfynd och lösfynd från hela Sverige. Larsson pekar på tydliga regionala 

skillnader och likheter och kan genom det undersöka olika sociala förhållanden (Larsson 

1989). Janet Levy (1981) har med hjälp av etnologiska källor gjort definitioner över rituella 

och icke-rituella depåer i Danmark. Hennes verk har haft stor genomkraft i forskningen och 

många andra forskare har utgått från hennes definitioner av sakrala och profana depåfynd. 

Eftersom forskningen av Baudou, Levy och Larsson var så pass tidig hade de förstås inte 

tillgång till digitala resurser som GIS vilket finns att tillgå idag 

Christina Fredengren (2011) och Martin Rundqvists (2015) forskning ligger nära den här 

studien i tillvägagångssättet. Forskarna har dock utfört sina analyser på ett annat område än 

det som den här studien kommer att fokusera på. Christina Fredengren fokuserar på offer i 

våta miljöer i Mälardalen. Istället för att fokusera på depåfynden och kvarlevorna i sig vill 

hon se på själva vattnets betydelse för deponeringen. Hon har t.ex. undersökt om det finns 

några skillnader mellan stilla och starka floders offerfynd (Fredengren 2011:110f). Martin 

Rundqvist har också intresserat sig för depåerna runt Uppland, Södermanland och Närke. 

Hans fokus ligger på bronsålderns fynddepåer sett utifrån ett landskapsperspektiv och han har 

undersökt på vilka olika sorters platser som depåfynden förekommer på, både i vatten och på 

land. Han har även med hjälp av GIS gjort analyser för att förutspå i vilka miljöer som det är 

möjligt för arkeologer att hitta nya depåfynd (Rundqvist 2015: 9–11). 

Magdalena Forsgrens masteruppsats är en landskapsstudie som likt den här 

undersökningen behandlar en torrdepå, Härnevifyndet, som ligger i Uppland. Hon 

argumenterar för att det inte behöver vara ett skrotfynd bara för att det inte hittats i en våtmark 

(Forsgren 2008: 1f). Vidare diskuterar hon fyndets placering i landskapet. Fyndet är placerat 

på ett sätt som skapar en slags naturlig amfiteater. Med tanke på Härnevifyndets likheter med 

Fogdarpsfyndet kommer Forsgrens undersökning användas som ett jämförelseverk till den här 

undersökningen.  

För att förstå föremålen i Fogdarpsfyndet utifrån ett symboliskt perspektiv kommer 

forskning som utförts på bronsföremål och hällristningar att användas som bakgrund (Kaul 
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1998; Coles 2001; Kristiansen & Larsson 2005). Forskare har visat att kopplingarna mellan 

hällristningar och bronsföremål i vissa fall rent visuellt är tydliga. Föremål som förekommer i 

depåfynd, t.ex. bronslurar har identifierats på hällristningar. Även en viss typ av sköldar och 

yxor som har avbildats på hällristningar har hittats i fynddepåer. Det finns också den mer 

symboliska kopplingen till vatten; hällristningar hittas ofta på klippor på stränder och de allra 

flesta depåfynden har deponerats i våtmarker. John Coles nämner att hällristningar skulle 

kunna vara ett mer lättillgängligt alternativ till att deponera föremål (Coles 2001: 150–156). 

Flemming Kaul (1998) har analyserat bronsålderns religion utifrån hällristningar och bilder på 

rakknivar. Kaul har också tolkat depåfynden enligt bronsålderns kosmologi och velat se på de 

praktiker och ritualer som finns bakom ett depåfynd.  

Det finns också forskare som har behandlat just Skånes depåfynd från bronsåldern. Det 

speciella Pilefyndet från Oxie i Malmö uppmärksammades nyligen i en bok från 2017 

(Vandkilde 2017). Som i den här undersökningen fokuserar boken på enbart ett fynd. Att göra 

det kan ge en bättre mer ingående analys, istället för de andra undersökningarna där fokuset 

legat på att definiera olika kategorier. Depån dateras till äldre bronsåldern och det är 

Pilefyndet som står i centrum. Berta Stjernquist (2001) skriver om offerfynd vid Uppåkra och 

diskuterar depåfynd i närheten av centralplatsen och mossfyndens betydelse för platsens 

storhetstid under järnåldern. Stjernquist kan demonstrera att det har offrats i en mosse 

(Gullåkra) i området kring Uppåkra under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Till skillnad 

från Fredengren och Rundquist ligger mycket vikt för hennes forskning vid själva offrandet 

och föremålen, då hon försöker skilja på t.ex. privat och offentlig kult (Stjernquist 2001: 14). I 

Rundquists studie är det istället främst landskapets attribut som tas med i beräkning, snarare 

än föremålens (Rundquist 2015: 11). Min studie kommer att ha ett mer föremålsfokus likt 

Stjernquist. För den här studien är det av vikt att förstå vilka sorts offer som hittas på olika 

platser och därför måste föremålens symbolik tas med i beräkning.  

Till sist, Fogdarpsfyndet i sig har främst beskrivits av Lars Larsson (1973), som också var 

delaktig i utgrävningen av fyndet. I andra texter har fyndet nämnts som en del i ett större 

resonemang, främst med fokus på människofigurinerna (Kaul 1998: 28; Burenhult 1999: 110–

112; Kristiansen och Larsson 2005: 329f; Goldhahn 2007: 333f). Depåfyndet hittades år 1972 

av markägaren som schaktade området för att få en planare mark. En del fynd gick sönder vid 

schaktningen, men en kort tid därefter gjordes en utgrävning på platsen. Larsson noterar 

fyndets speciella omständigheter som nedgrävd och att alla andra fynd av bronslurar, smycken 

och hästmunderingar har funnits i våta miljöer. Han tolkar fyndet som tillhörande en större 

grupp människor som en by, snarare än en personlig egendom (Larsson 1973: 24f). 
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3. Presentation av källmaterialet   

3.1. Den yngre bronsålderns depåfynd 

Deponerade föremål, människor och djur är ett välkänt arkeologiskt fenomen och forskningen 

har brottats med att förstå dessa praktiker. Till bronsålderns deponeringar i Sverige hör 

föremålsdepåerna med t.ex. olika sorters vapen, verktyg, processionsföremål och smycken, de 

flesta föremålen av brons. Bronsålderns depåer är i Sverige främst spridda över ett område 

mellan Skåne och Uppland. Skåne är en av de rikaste platserna på depåfynd. 

Under den yngre bronsåldern går det att se en generell tendens i södra Sverige (och andra 

delar av Europa) när det kommer till depåfynd; de ökar kraftigt i mängd. Under den äldre 

bronsåldern är det vanligare att hitta metallföremål i gravar, medan metallföremålen under 

den yngre bronsåldern främst förekommer i depåer. Någonting annat som förändras under den 

yngre bronsåldern är att kremering blir det vanligaste begravningssättet. Gravfynden blir 

därmed färre och de som finns mer standardiserade. Detta behöver dock inte betyda att den 

elit som fått rika gravgåvor försvunnit, då det är troligt att depåerna också representerar och 

upprätthölls av en elit. Larsson pekar på en övergång i den yngre bronsåldern där depåerna nu 

innehåller betydligt fler smycken och prydnader än vapen och verktyg. Han menar att 

övergången också kan ses som en övergång från manliga föremål till kvinnliga (Levy 

1981:55; Larsson 1989: 52–61, 169f). 

3.2. Fogdarpsfyndet 

Föremålen i Fogdarpsfyndet är viktiga och det är också de som forskningen fått mest 

uppmärksamhet, speciellt bronsrören med de behornade människofigurinerna. Alla föremålen 

tillhör den typen av föremål som förekommer i andra depåfynd, speciellt i våta depåer, men 

de flesta av föremålen är ovanliga. Fynden består av två bronslurar, hästredskap i form av 

rassel, rör med människofiguriner, betselbeslag och två stycken armringar. En kvadratmeter 

stor sten har påträffats över depåfyndet som är nedgrävt på en meters djup, men det är svårt 

att fastställa om den legat ovan mark eller inte (Larsson 1972: 16). Föremålen i depån har 

blivit daterade med hjälp av typologiska kronologier. Till bronsålderns depåföremål finns ett 

stort jämförelsematerial, vilket gör dateringen tillförlitlig. Vad som däremot är svårt att 

fastställa är mera exakta dateringsförhållanden. Period V pågår trots allt i 200 år. Mycket 

tyder dock på att föremålen deponerats tillsammans med tanke på fyndplatsens kontext. 

Däremot kan föremålen ha haft olika långa användningstider innan de deponerats (Larsson 

1973: 22–24). 

  Fyndomständigheterna kring Fogdarpsfyndet pekar mycket tydligt på att föremålen varit 

nedgrävda i marken och inte i en våtmark. Genom att analysera patinan på bronsföremålen går 

det i vissa fall att identifiera huruvida föremålet legat i våtmark eller i torrmark. Dessvärre är 
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kategorierna för att identifiera detta inte speciellt tydliga och olika färger på patinan kan både 

indikera en torr kontext och en våt sådan (Vandkilde 1996: 33–34). Utan några mer ingående 

analyser av patinan finns det i dagsläget ingenting som tyder på att fyndet skulle ha legat i 

våtmark. Inga spårämnesanalyser har gjorts på föremålen, så deras ursprung och 

tillverkningsplats/platser förblir ovissa.  

 

 

Fig. 1. Fogdarpsfyndet. Två stora klockstycken till bronslurar (högst upp), fyra rassel (en i övre delen 

av bilden, tre längst ner i mitten), en bred armring med rassel (mellan klockstyckena), två betselbeslag 

(längst ner) och människofiguriner på ett rör i mitten. Foto: LUHM. 

3.2.1. Bronslurarna 

Bronslurarna är ett speciellt föremål i sammanhanget. Det är dock inte hela lurarna som har 

deponerats, utan de så kallade klockstyckena, som sitter längst ut på de rör som bildar luren. 

Två stycken klockstycken finns i depån. Enligt Larsson har klockstyckena suttit löst 

sammanfogade på varsitt rör som varit ca en och en halv meter långt. Klockstyckena har fyllt 

en enbart dekorativ funktion. Lurdelarna är dekorerade med bucklor och koncentriska cirklar 

(se Fig. 1). Det ena stycket har något fler cirklar än det andra. Även baksidan där 

klockstyckena varit fästa till lurröret är utsmyckade: den lilla haken som använts för att 

ansluta dem är formad som en fågel. Motivet är ett vanligt sådant under bronsåldern och 

kallas ofta för ”Halstatt-ankan”. Liknande fåglar förekommer på andra bronsföremål och 

hällristningar (Larsson 1973: 22f). 
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Andra bronslurar har till största del hittats i våtmarker. Lurarna är inte lika vanliga i 

Sverige som i Danmark. I Sverige har det hittats ett tiotal lurar. De förekommer som mest just 

under period V och bronslurar är absolut vanligast i Norden. Lurarna är vanligt 

förekommande deponerade i par, vilket också är fallet med de lurdelarna som tillhör 

Fogdarpsfyndet (Kristiansen 1998: 68; Burenhult 1999: 106). Den äldsta bronsluren som 

hittats i Sverige kommer från Gullåkra mosse, två kilometer ifrån Uppåkra. Uppåkra ligger i 

dagens Staffanstorp, några kilometer utanför Lund. Bronsluren dateras till period III och är av 

en tidigare variant än de lurar som funnits i Fogdarpsfyndet (Stjernquist 2001: 7). Uppåkra 

ligger fyra mil från Fogdarpsfyndets fyndplats.  

3.2.2. Hästredskapen 

Ett speciellt tema i Fogdarpsfyndet är kopplingen till hästar. Föremål som hör till hästar har 

hittats i andra depåfynd, även om det inte är så vanligt förekommande i Sverige. Det mest 

kända depåfyndet med hästredskap är Eskelhemfyndet från Gotland. I Danmark är det ett 

regionalt fenomen att i period V deponera hästredskap, speciellt på de danska öarna (Levy 

1981: 95f). Betselbeslagen i Fogdarpsfyndet (se Fig. 1) består av två större beslag och två 

mindre, där de större är 21 cm i diameter och de mindre 14 cm i diameter (de mindre beslagen 

finns inte med på Fig. 1). Betselbeslagen är tunna och antagligen gjutna. De har tolkats som 

prydnader till betsel, då liknande exemplar har hittats i gravar bredvid hästars huvuden 

(Larsson 1973: 22f).  

Fyra stycken rassel finns i fyndet. Rasselblecken har suttit på hästutrustningen och gett 

ifrån sig ljud när hästen rört på sig. Det enda föremålet i Fogdarpsfyndet som har synbara 

nötningsskador är ringarna som håller ihop rasslen. Larsson konstaterar att nötningen som 

finns inte är speciellt markant och kan antagligen ha uppkommit efter enbart liten användning. 

Att fynden inte verkar vara använda mer än någon enstaka gång kan enligt Larsson tyda på att 

föremålen är deponerade av rituella skäl, eftersom det då skulle indikera att föremålen 

skapades med syfte att deponeras (Larsson 1973: 24f). 

3.2.3. Människofigurerna 

Människofigurinerna på rören har också de tillhört en hästmundering och liknande rör har 

hittats i Danmark och Tyskland. Larsson bedömer att de troligen tillhört en dekoration som 

suttit på hästens manke. Att rören är dekorerade med människofigur är dock unikt för rören i 

Fogdarpsfyndet. I depån hittades två rör, men figurerna på ett av rören är så pass 

fragmenterade att det är svårtolkat (de finns därför inte med på bilden i Fig.1). Båda rören har 

med andra ord dekorerats med två stycken figurer. Larsson har analyserat det som finns kvar 

av människofigurinerna på det fragmenterade röret och konstaterar att figurinerna antagligen 

varit annorlunda än det hela paret. Örats parti på en av figurerna är det som är bäst bevarat 

och det har hål i örsnibben, vilket har identifierats på andra figuriner med feminina drag. Det 

som går att avläsa av frisyrerna verkar också ha kopplingar till det feminina. Larsson tolkar 

därför de fragmenterade figurerna som kvinnliga. Det finns även en antydan till att de skulle 

vara beprydda med en halsring eller en orm runt halsen (Larsson 1973: 21f).  
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Människofigurerna på det hela röret (se Fig. 1) är behornade och har en slags näbb över 

näsan. Liknande figuriner med näbbar har hittats i norra Europa och blivit avbildade på 

hällristningar (Larsson 1973: 21f). En annan figurin med en liknande näbb i pannan är en 

ihålig holk i form av en fågelmänniska. Fågelmänniskan är daterad till period VI, alltså något 

senare än människofigurerna från Fogdarpsfyndet och hittades i Halland. Speciellt med 

figurinerna är också de utstående hornen eller håret på huvudena. Danska krigshjälmar från 

Viksø på Själland har tagits upp som en parallell då hjälmarna också har en utstickande del 

strax ovanför näsan och är behornade (se Fig. 2). Hjälmarna är deponerade i våtmark. Vad 

som också är likt är en skåra mitt på huvudet på både figurinerna och hjälmarna, som man 

troligen fyllt med organiskt material för att skapa en hjälmbuske. Vad som däremot inte finns 

på människofigurinerna är någon kantlinje mellan ”hjälmen” och resten av huvudet. På toppen 

av huvudet har människofigurerna också ingraverat ett mönster som är väldigt likt en yxa, ett 

vanligt bronsåldersmotiv (Larsson 1973: 18; Kristiansen och Larsson 2005: 329f). Hjälmarna 

har inte bara ansetts vara hjälmar utan har också tolkats som masker, använda i större ritualer. 

En annan likhet med hjälmarna som människofigurinerna är ansiktsuttrycket med de böjda 

ögonbrynen och stora ögon (Kaul 1998: 27f).  

Om det stämmer att hjälmarna varit en viktig del i en ritual kan symboliken kring denna 

varit väl spridd. Vad kroken på hjälmen skulle ha fyllt för funktion är oklart. Kan det vara så 

att själva kroken är något som efterhärmar ”fågelmänniskan” eller är det tvärtom? 

 

 

Fig. 2. Hjälmar från Viksø i Danmark. Foto: Danska nationalmuseet. 
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3.2.4. Armringarna 

Ett vanligt depåfynd under bronsåldern är de så kallade personliga föremålen. Till dem räknas 

smycken, verktyg och vapen som kan relateras till en individ snarare än en hel grupp. Under 

den yngre bronsåldern blir smycken dominerande i depåfynden och speciellt halsringar och 

armringar är väldigt vanliga i norra Europa. Både armringar och halsringar har ibland tolkats 

som ”kvinnliga föremål”, då de, när de är gjorda utav brons, ofta förekommit i kvinnogravar 

(Larsson 1989: 42). I Fogdarpsfyndet finns två armringar av olika sorter, där den ena är ett 

sprialarmband, som är vanligt under hela bronsåldern. Forskare har kopplat spiralarmringarna 

till en ormsymbolik, som tillhör de djur som ofta används i bronsålderns symbolspråk. Ormen 

har också associerats med kvinnor (Forsgren 2008: 33). Den andra armringen är en något 

ovanligare sort, som är betydligt bredare (se Fig. 1). Till det breda armbandet har man fäst 

ytterligare ett rassel, som säkerligen har gjort ett ljud när personen som burit det har rört på 

sig (Larsson 1973: 22).   

3.3. Fogdarpsfyndets placering i landskapet 

 

 
Fig. 3. Fogdarpsfyndets fyndplats i Skånes lanskap. Karta från ArcGIS Basemap och data från FMIS. 

Kartan är framställd av författaren. 

 

Fogdarpsfyndet hittades i Jonstorp i Höör i Skåne, en bra bit in i landet (se Fig. 3). Fyndet är 

lokaliserat precis på kanten av en brant sluttning som går ner mot Pinedalen. Pinedalen är 

klassad som ett riksintresse för naturvården och är en dalgång som går ner mot Östra Ringsjön 

(se Fig. 4). Som tidigare nämnt hittades fyndet av markägaren när denne skulle schakta ett 
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område. Även om vissa av föremålen blev förstörda och utspridda var omständigheterna mer 

tursamma än de skulle kunna vara, då arkeologer en tid efter kunde göra en utgrävning på 

platsen. Genom utgrävningen kunde fyndets kontext nedgrävd i marken och stenens placering 

ovanför konstateras. I undersökningen användes metalldetektor som metod för att lokalisera 

fyndets ursprungliga placering (Larsson 1973: 16).  

Jordarten i Pinedalen är dominerad av kärrtorv och på sluttningen ovanför, där 

Fogdarpsfyndet påträffades, är jordarten av lerig morän. Att det är en så pass finfördelad 

morän och inte en blockig eller stenig, gör stenens placering över fyndet mindre troligt att den 

funnits där av en slump, även om det inte helt går att uteslutas. Däremot beskriver Larsson att 

en lantbrukare var ute och plockade sten på sin åker när han såg ett av föremålen som kommit 

upp i marken av schaktningen, vilket är något motsägelsefullt (Larsson 1973: 16; www.sgu.se 

2019).  

Trots att Skåne är ett av de landskap som inte är kraftigt påverkat av 

strandlinjeförskjutning går det med hjälp av en karta från SGU se att strandlinjen för 3000 år 

sedan var två meter högre än idag. I bronsålderslandskapet var Lyby mosse en mindre sjö. 

Hela området hade under bronsåldern en hel del mossar och våta marker, men även då var 

östra Ringsjön det närmaste vattendraget. Idag är avståndet till östra Ringsjön 1.8 km och i 

bronsålderns landskap är det 1.2 km till sjön (www.sgu.se 2019). Eftersom skillnaden på 

vattennivån är så pass liten har den ingen direkt relevans för undersökningen, mer än att 

närheten till sjön är något större.  

 

 

Fig. 4. Fogdarpsfyndets omgivning. Karta av författaren, med data från Lantmäteriet och FMIS. 
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3.4. Förhållande med andra fornlämningar 

 

 
Fig. 5. Karta över Fogdarpsfyndets omgivning med olika kategorier från FMIS. Karta av författaren 

med geografisk data från lantmäteriet. 

 

Kring fyndplatsen finns en del boplatser, om än inte i dess direkta närhet (se Fig. 5). De flesta 

boplatserna i området är från stenåldern, men det finns också bebyggelse under järnålder och 

medeltid. Stenåldern är väl representerad i området, även i form av lösfynd och dösar. 

Antagligen har sjöns närhet gjort området lämplig att bosätta sig på, med tanke på de bördiga 

jordarna runt den. Under neolitikum kan områden ha genomgått en intensifierad fas av 

bebyggelse, vilket kan härledas från keramik av både trattbägar- och gropkeramisk typ 

(Strömberg 2008: 12). Pollenanalyser har visat att den täta skog som växte i området i den 

yngre stenåldern så småningom ska ha ersatts med ett mera öppet landskap, där vegetationen 

troligen gjort platsen väl lämpad för betesmark, vilket också borde ha varit fallet under 

bronsåldern (Larsson 1973: 25f).  

Platsen har med andra ord varit bebodd under tusentals år. Däremot finns det inga 

daterade boplatser från bronsåldern. Det är dock möjligt att boplatser från bronsåldern legat 

på de ställen som numera är plöjda åkrar. Det finns en hel del stensättningar i området nordöst 

om Ringån, varav vissa kan indikera att de kommer från bronsåldern. Strömberg konstaterar 

att en del av järnålderns stensättningar kan tyda på en kontinuerlighet från yngre bronsålder. 

De rösen som finns i området kan kopplas till bronsålder. Runt Hörby och norr om Östra 

Ringsjön finns en hel del fossil åkermark, vilka kan dateras främst till järnålder men möjligt 

också till bronsålder. Lämningar från järnåldern tyder på att platsen under den tiden varit 
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viktig. Skattfynd från 400 och 500-tal har och ett ett örnhängsmycke (Bosjökloster 38:1) från 

400-tal har hittats i området, bara en liten bit från Fogdarpsfyndet (Strömberg 2008: 11–16). 

Även om det inte funnits några boplatser från bronsåldern finns det skäl att tro att människor 

på bronsåldern har rört sig i området, med tanke på de stensättningar och den fossila 

åkermarken som kan ha sitt ursprung i bronsåldern. Det finns också en hög som hittats inte 

långt ifrån Fogdarpsfyndet. I en arkeologisk rapport från området benämns högen som en 

bronsåldershög (Strömberg 2008). Enligt FMIS innehöll den enbart grus. Någon närmare 

datering finns inte, men dess närhet till Fogdarpsfyndet visar ändå indikationer från 

bronsåldern. Det går också att konstatera att aktiviteter främst har skett nordöst om Östra 

Ringsjön, medan området sydväst förutom stenåldersboplatserna har färre aktiviteter.  

Alla de hällristningar som finns i området är skålgropar och de har identifierats på fyra 

platser. Den fasta hällen har 60 stycken skålgropar och de andra har enbart fåtal var. Som 

kartan visar ligger hällristningarna på ett relativt långt avstånd från Fogdarpsfyndet, den 

närmsta på åtta kilometers avstånd. Skålgroparna är inte daterade i FMIS. 

3.5. Jämförande fynd 

Period V, som Fogdarpsfyndet dateras till, är den period då depåfynd som fenomen når sitt 

klimax i Skandinaviens bronsålder. Baudou (1960) har identifierat 72 stycken depåfynd från 

södra Sverige under period V, men antalet är högre idag då fler depåfynd påträffats efter år 

1960, som t.ex. Fogdarpsfyndet (Baudou 1960:120). Men eftersom det inte finns några lika 

övergripande senare sammanställningar utgår många undersökningar från Baudous listor. På 

grund av hur depåfynden hittats och att det inte alltid går att undersöka fyndens egentliga 

kontext är det svårt att säga exakt hur många av fynden som är torrfynd och hur många som är 

fynd i våtmarker.  

Området södra Sverige består här av ett område från Skåne till Uppland. Tidigare under 

den äldre bronsåldern är rikedomen (baserat på hur många och hur stora depåer) störst i 

Skåne, men under period V rör sig rikedomen mot västra och östra områden i södra Sverige, 

vilket fortsätter i period VI. Mönstret visar alltså en spridning från söder till norr av 

bronsföremål. Skåne är dock alltid ett område med rika och många depåer. På ett sätt är det 

möjligt att räkna hela Skåne som en centralplats i landskapet, då det under hela bronsåldern 

sker många depositioner där, både i gravar och depåer. Det kan i sig bero på Skånes 

möjligheter till kontakt med andra delar av Europa genom Danmark (Larsson 1989: 178f).  

Åtta depåer med hästutrustning har påträffats i Sverige och 27 i Danmark. I Danmark har 

hästredskap och delar av vagnar hittats främst på de danska öarna i period V. Ett samband är 

tydligt mellan hästutrustning och kvinnliga föremåli depåer. Av de 35 depåerna med 

hästutrustning från Sverige och Danmark innehåller 19 av dem kvinnliga smycken och sex 

depåer innehåller både manliga och kvinnliga föremål. Ingen depå från Sverige och Danmark 

innehåller enbart manliga föremål och hästutrustning (Varberg 2013: 148). Det här mönstret 

går igen i Fogdarpsfyndet.   

Ett tiotal bronslurar har hittats i Sverige. Armringarna är det enda föremålet i depån som 

är ett vanligt föremål, då smycken och ornament är det vanligaste depåfyndet under den yngre 

bronsåldern. Undersökningar av Levy (1981) i Danmark visar att det sker en förändring över 

tid i vilken miljö depåerna hittats i och vilka föremål som varit populära. Rent generellt finns 
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där en trend att deponeringar i våta marker blir vanligare och vanligare. I period V, samtida 

med Fogdarpsfyndet, är de huvudsakliga platserna för deponering våta marker, men det finns 

även ornament och skrotfynd som hittats under stora stenar (Levy). Det här visar att det finns 

vissa platser som ansågs mer lämpliga för vissa typer av föremål än andra (Bradley 2000: 

54f).  

 Två andra depåfynd har valts ut som jämförelse till Fogdarpsfyndet. De har valts ut 

eftersom de på olika sätt har intressanta likheter med Fogdarpsfyndet. Fyndet från Eskelhem 

är ett av den yngre bronsålderns mest spektakulära depåfynd och gemensamt med 

Fogdarpsfyndet är den starka kopplingen till hästar. Depåfyndet kommer från Gotland, vilket 

är en bra bit från Skåne, men har ändå föremål som påminner om de i Fogdarpsfyndet. 

Eskelhemfyndet är ett yngre bronsåldersfynd från period VI, mer exakt 500 f.v.t. Likt 

Fogdarpsfyndet innehåller depån både hästredskap som betsel, rasselbleck tillhörande 

hästmunderingar och kvinnosmycken, här i form av en bältesskål. Bältesskålar har troligen 

varit en del av utsmyckningen på kvinnors bälten. Ett annat uppmärksammat föremål i fyndet 

är en stor bronsskiva som tros ha suttit på en vagn. Även bronsskivan har rassel på sig och 

vissa forskare har tolkat den som en solsymbol. Uppsättningarna av hästredskap har också 

varit dubbel, vilket kan ha varit för att fyndet varit del av en vagnuppsättning. Inga delar av 

den tilltänkta vagnen förutom föremålen som indikerar den har dock kunnat identifieras 

(Ullén 2008). Huruvida depåfyndet från Eskelhem var deponerat i jord eller i våtmark har det 

funnits lite olika idéer om, vilket beskrivs i en C-uppsats från 2011 av Louise Pettersson. I 

den konstaterar hon att den antagligen har deponerats i myrmark, medan tidigare författare har 

ansett den som begravd i jorden (Ullén 2008; Pettersson 2011: 33). Intressant är att även om 

hästredskap i rituella depåer inte är speciellt vanliga, är de spridda över ett stort område och 

därför antagligen del i ett välkänt kultbruk. De kvinnliga föremålen är också ett genomgående 

tema i de båda depåerna.  

Precis som i Fogdarpsfyndet och Eskelhemfyndet finns kopplingen mellan kvinnliga 

föremål och hästar i depåfyndet från Härnevi i Uppland. Depåfyndet från Härnevi innehåller 

också rasselbleck, som även de har ansetts sitta på en hästutrustning. Depåfyndet innehåller 

också spiralarmringar. Härnevifyndet är också, likt Fogdarpsfyndet, ett torrfynd. Fyndet 

ansågs därför först vara ett skrotfynd. Forsgren nyanserade den tolkningen av Härnvifyndet 

och menade att både placeringen av fyndet och kopplingen till platsnamnet Härnevi istället 

tydde på en rituell nedläggning. Depåfyndet i Härnevi är enligt Forsgren placerat i landskapet 

så att det skapar en slags naturlig amfiteater, där ritualer kan ha förekommit. I området finns 

många skärvstenshögar, som är en vanlig fornlämning i Uppland men inte lika vanlig i Skåne. 

Namnet Härnevi är speciellt då det syftar till en gudomlighet vid namn Härn (för debatt om 

gudomen Härn och bronsålderskult, se Forsgren 2012a; Karlenby 2013). Den andra delen i 

platsnamnet, vi, har det dock i forskningen konstaterats sedan länge att det står för helgedom 

eller kultplats (Forsgren 2008: 27f). Depåfyndet är från period VI och ligger i utkanten av en 

större boplats. Boplatsen är dock daterat till period V och troligen också övergiven då. 

Rundkvist tolkar det därför som att valet av plats för deponeringen av föremålen har att göra 

med att platsen kändes igen som en viktig plats för förfäderskult (Rundkvist 2015: 42f). 

Vad som däremot skiljer depåfynden åt är själva skicket på föremålen, där föremålen i 

Härnevis depå är fragmenterade och har t.o.m. tolkats som återanvända, alltså att de varit 

deponerade, sedan uppgrävda igen för användning, för att till slut begravas igen (Forsgren 
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2008: 27–33). Kring Fogdarpsfyndet finns inga ortnamn som på ett liknande sätt skulle 

indikera en kultplats och föremålen har ingen eller liten nötning, vilket tyder på att de inte är 

väl använda.  
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4. Analys 

4.1. Profana och sakrala depåfynd 

Debatten om depåfynd från förhistorisk tid har många gånger kretsat kring själva termerna 

som används för att benämna dem, antingen som profana eller sakrala fynd. Levy (1981) har 

gjort ett antal definitioner över depåfynd från bronsåldern i Danmark, baserade på 

etnografiska jämförelser. Hennes definitioner har i forskningen haft stort genomslag. Att 

använda sig av etnografiska jämförelser för med sig en del källritiska aspekter, vilket Levy är 

medveten om, men det har ändå gett forskningen många bra indikationer om vad som kan 

karaktärisera ett offerfynd.  

Levy definierar ett rituellt fynd b.la. av att fyndet ska vara hittad på en speciell plats, där 

det tydligaste exemplet är i någon typ av vattendrag. De torra depåerna har klassats som icke-

rituella, förutom i de fall då de placerats på speciella eller utmärkande platser i landskapet 

(Levy 1981; Bradley 1988: 249f). Rundqvist beskriver den här kategorin torra fynd för platser 

med starka karaktärer. Här ingår också fynd som hittats i t.ex. grottor (Rundqvist 2015: 44). I 

ett av Levys exempel tar hon upp de fynd som hittats på ett betydande djup (en meter eller 

mer) och sådana fynd som hittats med en sten över sig (Levy 1981: 113, 21f). Fynd funna 

nära markytan och bakom eller bredvid en sten definierar hon istället som icke-rituella fynd. 

Med tanke på omständigheterna som Fogdarpsfyndet hittats i är det inte helt säkert att stenen 

hör till fyndet, men djupet borde ändå indikera en, enligt Levys definitioner, rituell 

nedläggning.  

Bradley menar att uppdelningen mellan torra och våta fynd är något förenklad, med tanke 

på att det finns många andra parametrar som spelar in. De våta fyndens olika slags vattendrag 

kan beskriva olika saker och torrfynden har ofta ändå en tydlig närhet till vattendrag. Det gör 

att det kanske läggs för mycket vikt vid uppdelningen, då det viktiga bara skulle kunna vara 

själva närheten till vatten. Han diskuterar även torra depåfynd som deponerats där naturliga 

delar i landskapet binder samman land och vatten, t.ex. dammar som leder till större 

vattendrag (Bradley 2017: 169). Fogdarpsfyndet har i ett sådant synsätt starka kopplingar till 

vatten eftersom dalen leder direkt till sjön.  

Själva föremålen kan också, enligt Levy, ge indikationer på om fyndet är rituellt eller inte. 

De rituella dragen hos föremålen anser hon är: En depå där de personliga föremålen är 

dominerande, eftersom de indikerar att offret är till en speciell individ eller gudom. Nästa 

definition är de depåer som innehåller hela eller knappt använda fynd. Den tredje definitionen 

är föremål som har tydliga kosmologiska kopplingar. Hon pekar också på att det finns en 

koppling mellan rituella fynd och matrester. Fenomenet kan visa spår av rituella måltider 

(Levy 1981: 21). Fogdarpsfyndet följer tydligt de senare kriterierna, förutom den med rester 

av mat. Att det inte finns rester från en måltid kan dock lika gärna ha att göra med både 

bevaringsförhållanden och omständigheterna kring hur fyndet hittats. De personliga 

föremålen är inte dominerande, men de finns där i form av armringar. Många av Levys 
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kriterier på ett rituellt fynd stämmer med andra ord in bra på Fogdarpsfyndet.  

4.2. Jämförelse med andra depåfynd 

När det kommer till de kategorier som forskare har definierat är det viktigt att tänka på att det 

inte är någonting absolut eller ”sant”, utan någonting som är skapat för att ha en chans att 

närma sig det svårförståeliga materialet. Men som hjälpmedel för att försöka förstå depån 

finns det ändå en poäng med att kunna sätta in den i en generell bild.  

Fogdarpsfyndet är ett fynd som oftast inte passar in de kategorier som andra forskare 

laborerar med. Den enda av dessa kategorier som Fogdarpsfyndet passar in på är den som 

associeras med rituella specialister, en kategori som enligt Bradley (2000) är en av de mer 

svårdefinierade. Bradley har utifrån Levys tabeller försökt definiera de aktörer som de olika 

typerna av depåer har blivit associerade till. De depåer som enligt Bradley hör till rituella 

specialister är de som innehåller ”fordon” (t.ex. Trundholmsvagnen, Fig. 6), rassel och 

figuriner. I Danmark finns det en kategori av dessa fynd associerade med rituella specialister 

som faktiskt ofta hittas i torrmark. En viss tyngd läggs också vid att föremålen inte har någon 

vardaglig funktion, utan istället en funktion som enbart varit rituell. De har haft en funktion, 

men i kontrast till andra typer av depåfynd som verktyg, svärd, nålar, har föremålen inte 

använts för att vara till hjälp i vardagslivet (Bradley 2000: 58f). Det här är ett tema som är 

mycket tydligt i Fogdarpsfyndet. Även om människofigurerna är en del av en hästmundering 

kan de klassas som figuriner. Andra figuriner som hittats i Sverige under bronsåldern har i de 

flesta fallen hittats ensamma, förutom de två kända männen i hatt från en depå i Stockhult, 

från period I. Figurinerna från Stockhult var deponerade i våtmark.  

 Återigen finns här en betoning på de rituella depåerna som ligger utanför det vanliga livet 

och boplatsen. Rituella specialister skulle enligt Levy kunna göra ett offer för en större grupp 

eller samhälle, gärna en bit ifrån boplatsen. Enligt etnografiska källor görs dessa med fördel 

till en gud istället för en specifik person, för anledningar som t.ex. hälsa, spirituella problem 

och fertilitet (Levy 1982: 110f).  

Forsgren diskuterar möjligheten att Härnevifyndet kan ha varit en mötesplats där rituella 

skådespel tagit plats, med tanke på att föremålen i fyndet varit återanvända och inte lagts dit 

samtidigt (Forsgren 2008: 32). Fogdarpsfyndets föremål tyder istället på att deponeringen 

varit en engångsföreteelse, eftersom föremålen i princip är oanvända. Att det varit en 

engångsföreteelse utesluter förstås inte att depåfyndet är nedgrävt på en rituell mötesplats. Det 

enda föremålet som har nötskador är som tidigare nämnt rasslen. De nötskador som finns på 

rasslen är små och skulle kunna ha uppkommit efter någon enstaka användning. Stämmer 

detta skulle det gå att tolka det som att nötningen uppkommit efter den ceremoni som kan ha 

föranlett nedgrävningen av föremålen. 

4.3. Föremålens kosmologiska kopplingar 

De flesta av föremålen i Fogdarpsfyndet är kopplade på ett eller annat sätt till vad forskare har 

pekat ut som tydliga symboler för bronsålderns kosmologi. Enligt Kauls väl använda 

genomgång av motiven på bronsålderns rakknivar (som ofta hittats som gravgåvor) och 

hällristningar är de viktigaste och främst förekommande djuren: hästen, ormen, fisken, fågeln 
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och mänskliga figuriner, eventuellt gudar. De är alla också kopplade till skeppet, som i 

bronsålderns kosmologi har en mycket viktig ställning (Kaul 1998: kap 10). I Fogdarpsfyndet 

finns ingen fisk men annars är samtliga djuren där och även de mänskliga figurinerna. 

Många hällristningar har bilder av olika människor med lurar och forskare har tolkat dem 

som en del i en ritual. Ljudet från bronslurarna har möjligen använts för att förstärka kraften i 

ceremonier och högtidliga sammanhang (Stjernquist 2001: 13). Troligt är att också rasslen i i 

Fogdarpsfyndet har haft en liknande funktion. Bronslurar har i forskningen förknippats med 

en elit, ledare eller rituella specialister. Enligt Kaul kunde bronslurarna ha används till ritualer som 

utspelade sig på båtar (Kaul 1998: 34). 

En tolkning av människofigurinerna i Fogdarpsfyndet skulle kunna vara att de 

representerar vanliga människor med masker eller hjälmar (likt Viksø-hjälmarna) i en 

kultscen. Just uppsättningen med två stycken figuriner har också kopplats ihop med en 

tvillingkult. Forskare har identifierat den äldsta bronsåldern som då de första tecknen av 

tvillingkulten upptäcks i Skandinavien, då i form av en symbolik kopplat till dubbelyxor. 

Intressant är också att figurinerna har en dubbelyxa ingraverat i huvudet. Ett liknande tema 

hittar man på de minoiska symbolerna med tjurhorn och dubbelyxor (Kristiansen och Larsson 

2005: 330). Enligt Kristiansen (1999) kan tvillingkulten ha introducerats i samband med den 

nya krigararistokratin från samma period. Mycket av detta har tolkats utifrån fenomenet att 

deponera olika föremål i par, som yxor och svärd i den äldre bronsåldern och i den yngre 

bronsåldern lurar, smycken och liknande. Tvillingkulten tros ha uppnått sin högsta popularitet 

i den yngre bronsåldern, då även figuriner deponerats två och två. Genom att jämföra de 

dubbla uppsättningarna fynd med bilder från hällristningar har en del forskare tolkat det som 

att föremålen används av två tvillingledare eller tvillingar i form av religiösa ledare. Att 

använda sig av tvillingar som del av ett rituellt symbolspråk är inte någonting specifikt 

nordiskt, utan har också identifierats bl.a. i det minoiska och hettitiska riket. Kaul menar att 

det istället skulle kunna vara verkliga tvillingar som i samhället fick en rituell ställning och 

agerade som kultledare, istället för att det handlar om dyrkan av tvillinggudar. I början av 

järnåldern verkar dock tvillingkulten vara försvunnen i Skandinavien (Kaul 1998: 36; 

Kristiansen 1999: 545–547).  

Tvillingkulten är i sin tur kopplad till en solkult. Bl.a. Kristiansen och Larson (2005) har 

fört fram en teori om en indo-europeisk myt som rör en solgudinna där tvillingarna är hennes 

bröder eller medhjälpare. I den tolkningen rider gudinnan i en vagn dragandes av hästar. 

Tvillingparet kan också förvandla sig till hästar och skepp. Detta baseras på arkeologiskt 

material från bl.a. gravar, depåer och hällristningar. Det har även identifierats, utifrån teorin 

om solgudinnan, prästinnor som i ritualer haft en betydande roll. Under den äldre bronsåldern 

har bronsplattor i form av en soldisk hittats i rika kvinnogravar. Det finns också en koppling 

mellan en typ av snörkjol och solsymboler, som kan ha burits av vissa elitkvinnor (t.ex. 

Egtved-kvinnan). Figuriner har beklätts med en liknande typ av kjol (se Fig. 7) (Kristiansen 

och Larsson 2005: 298–308; Goldhahn 2007: 332).  

Att de flesta depåer i den yngre bronsåldern som innehåller föremål relaterade till hästar 

också innehåller kvinnliga föremål stödjer den här tesen, eftersom gudinnan enligt teorin är 

starkt knuten till hästar. Det här skulle kunna ses som en utveckling av de solsymboler som 

tidigare hittats i kvinnliga gravar. Intressant i Fogdarpsfyndet är också att 

människofigurinerna suttit just på en hästutrustning. En tolkning av fyndet skulle kunna vara 
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att tvillingparet följt med solgudinnan, symboliserat av figurinerna. En annan tolkning skulle 

kunna vara att tvillingarna representerar hästarna.  

Likt depåfyndet i Eskelhem är uppsättningen hästföremål, rassel och betselbeslag, dubbla 

i Fogdarpsfyndet. Kanske går det att tolka det som att hästföremålen i Fogdarpsfyndet också 

tillhört två hästar som dragit en vagn, alternativt att antalet föremål representerar en vagn. 

Som tidigare nämnt finns det många indikationer på att vagnen som dras av två hästar spelar 

stor roll i bronsålderns kosmologi. 

Hästredskap i depåfyndet kan också kopplas till andra diskussioner om hästens 

mytologiska och symboliska betydelse i forntiden, vilket har skrivits en hel del om. När det 

kommer till järnålder och vikingatid finns det skriftliga källor kopplat till den mytologiska 

traditionen där hästen har haft en stor roll. I bronsåldern utan skriftliga källor är det svårare att 

veta hästarnas roll i kosmologin, även om går att tolka att djuret har haft samband med ritualer 

(Ullén 2008). Också verkliga hästar har offrats i sjöar och vattendrag (Fredengren 2011: 122). 

Ett av de viktigaste fynden kopplat till hästarnas roll i bronsålderns kosmologi är 

Trundholmsvagnen, ett depåfynd från Danmark som har tolkats som en solvagn (se Fig. 6). 

Den är funnen i en mosse och daterats till period II. Fyndet består av en häst som drar en vagn 

med en stor bronsplatta, vilken då anses vara solen. En liknande bild finns på en av 

hällristningarna i Kiviksgraven, där en människa rider på en vagn med två hästar framför sig 

och tycks vara spelare i en mytologisk scen kopplat till solen (Kaul 1998: 31).  

 

 
Fig.6. Trundholmsvagnen från Danmark. Foto: Malene Thyssen. 

 

En av de tidigaste skriftliga källorna som har bidragit till forskningen om det forntida norra 

Europa och centraleuropa är Tacitus, den romerska författaren som levde på hundratalet v.t. 

Viktigt att notera är den stora tidsskillnaden mellan Fogdarpsfyndet och författaren på flera 

hundra år. Men mycket av författarens skrifter har ändå används i forskningen för att tolka 

fenomen från bronsåldern. Som romersk författare har Tacitus också ett utifrånperspektiv och 

möjligt är att hans tolkningar är vinklade. Oavsätt de källkritiska aspekterna så har hans texter 

används i brist på andra skriftliga källor. Tacitus har skrivit ett antal passager om offer. Bl.a. 

beskriver han hur germanerna dyrkade Nerthus, en gudinna som beskrivs komma ridande i en 
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vagn, varefter hennes trälar offras i en sjö. Han har även beskrivit hästar som förtrogna till 

gudarna (Tacitus 1961: 89f).  

Med största sannolikhet har traditionen och kulten kring hästar förändrats sedan 

bronsåldern och troligen har den inte varit likadan på alla platser i norra Europa. Men trots det 

går det att ana att hästen kan ha varit kopplad till någonting symboliskt och mytologiskt 

kontinuerligt från bronsålder till järnålder. Tors vagn är ett ännu senare exempel på hur 

vagnen haft en plats i mytologin (Levy 1981: 106). Däremot är det med tanke på 

tidsskillnaden troligare att kopplingarna till hästar i Fogdarpsfyndet hör till en solkult och inte 

till den kult som beskrivits av Tacitus ovan.  

De fragmenterade människofigurerna går också att hitta likheter till i andra 

bronsåldersfynd. Larsson beskriver en utbuktning kring halsen som skulle kunna tyda på att 

en orm slingrar sig där, alternativt att figurerna bär halsringar, som också är ett vanligt 

föremål i depåfynd under yngre bronsåldern. En annan figurin med halsring alternativt en orm 

runt halsen är fårdalsfigurinen från Danmark (se Fig. 7). Figurinen håller ena handen på sitt 

ena bröst och den andra formad som att den håller i någonting, möjligen en orm (Burenhult 

1999: 117). Som tidigare nämnt bär också figuren en typ av kjol som har hittats i rika 

kvinnogravar under den äldre bronsåldern.  

 

 
Fig. 7. Fårdalsfigurinen från Danmark, har tolkats som en gudinnegestalt. Foto: Danmarks 

nationalmuseum. 

4.4. Landskapets betydelse 

Utifrån vad som kan avläsas av landskapsanalysen är Fogdarpsfyndet funnen på en speciell 

plats i landskapet. Både Larsson (1972) och Burenhult (1999) beskriver Pinedalen som ett 

rituellt landskap med tanke på dalens utseende och belägenhet, vilket är en rimlig slutsats. 

Också det faktum att depån är funnen på gränsen till sluttningen stödjer tesen att depån är av 

rituell natur. Gränser i landskapet som vatten, kullar, berg och grottor har i tidigare forskning 

tagits upp som viktiga aspekter i ett ritualiserat landskap. Även om Fogdarpsfyndet inte är 
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funnet i en våtmark har fyndet ändå en viss närhet till ett vattendrag, nämligen Ringsjön som i 

bronsålderns landskap låg 1.2 km bort. Ett annat fenomen som Rundkvist pekat ut som ett 

typiskt ställe där depåfynd ofta förekommer är i vissa speciella vattendrag, eller där vattnet 

beter sig på något avgränsande sätt. Han tar upp sjöinlopp och där vattnet mynnar ut som 

exempel (Rundkvist 2015: 52f). Här verkar det som att Fogdarpsfyndet följer mönstret, då 

Pinedalen mynnar ut i Östra Ringsjön. Trots detta kvarstår det faktum att det ändå är mer än 

en kilometer till sjön. 

Ett bra argument till varför det spelar någon roll var depositioner skett är att olika platser 

skulle kunna betyda att man valt att offra till en specifik gudom. Som jämförelse finns det 

evidens för att t.ex. offer i den grekiska världen platsbundna. Exempelvis var bergstoppar i 

den grekiska världen främst offerplatser till Zeus, medan offer till havsguden Poseidon istället 

kunde ske vid strandkanter. På ett liknande sätt har den samiska religionen olika gudomar för 

olika sorters miljöer i landskapet (Bradley 2000: 49). Problemet vid studiet av bronsåldern i 

Nordeuropa är att kunskapen om de gudomar som då tillbads än så länge i forskningen inte 

har kunnat identifieras. Men det är inte osannolikt att det på samma sätt fanns en speciell 

gudom som t.ex. är kopplad till mossar eller vattendrag i den nordiska kontexten. Möjligt är 

att det skulle kunna finnas en gudom som är kopplad till jorden och därmed torrfynd.  

4.5. Förhållande med boplatser, gravar, hällristningar och stensättningar 

I ett större område runt Fogdarpsfyndet finns en hel del fornlämningar, men i fyndets direkta 

närhet går det inte att hitta speciellt mycket. Anledningen till det kan ha flera orsaker. Många 

av boplatserna verkar vara nära vattnet, medan gravarna, stensättningarna, rösena och de 

fossila åkrarna befinner sig på ett område nordöst om Östra Ringsjön (se Fig. 4). Ändå är 

området väl utforskat, då utgrävningar gjorts för att anlägga de vägar som går genom området. 

Vad som framkommit i lanskapsanalysen är att det inte gått att lokalisera några 

bronsåldersboplatser nära fyndet. Det är dock inte omöjligt att själva bronsålderns människor 

bott en något längre bit bort från depåfyndet, eftersom det till sin storlek och innehåll 

indikerar ett större offentligt offer och inte ett privat. De privata offren har mer anknytning till 

själva boplatsen än den offentliga (Stjernquist 2001: 3f). I Uppland är det speciellt under den 

yngre bronsåldern vanligt att föremål deponerats en bit bort från boplatser, så långt att det 

skulle vara möjligt att gå eller paddla dit på en dag, men inte alltför långt. Rundkvist menar 

även att det finns en skillnad i att den äldre bronsålderns depåer är närmre boplatser och den 

yngre bronsålderns depåer återfinns längre bort. Han tolkar det, i motsats till Stjernquist som 

menar att de större offren skedde långt ifrån bostaden, att en möjlig anledning till detta skulle 

kunna vara att deponeringar blivit mer privata i den yngre bronsåldern. Det är ju också i den 

yngre bronsåldern det blir väldigt vanligt med de personliga föremålen (Rundkvist 2015: 50). 

Dock är det tveksamt om Rundkvist slutsats om mer privata deponeringar också gäller större 

depåfynd som Fogdarpsfyndet, vars föremål istället pekar på att det inte är en specifik persons 

föremål utan snarare en elits eller en större grupps föremål. 

En annan tolkning av bristen på kända bronsåldersplatser i närheten skulle kunna vara att 

placeringen av fyndet likt depåfyndet i Härnevi istället har kopplingar till en förfäderskult. 

Skillnaden från depåfyndet i Härnevi är dock att det i så fall skulle handla om 

stenålderslämningar. Frågan är hur många av dem som så pass många år senare skulle vara 
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synliga för bronsåldersmänniskorna. De stenålderslämningar som borde ha varit synliga under 

bronsåldern är de dösar som finns i området. Intressant är att föreställa sig hur dessa 

monument tett sig för bronsåldersmänniskan.  

 Rundkvists undersökning visar hur depåfynden förhåller sig till andra fornlämningar och 

naturliga fenomen i landskapet. Enligt Rundkvists undersökning finns depositioner i Uppland 

oftast 1.8 km från närmaste skärvstenshög och 1.7 km till närmaste hällristning, oftast 

skålgropar men ibland också mer figurativa ristningar. Inga skålgropar finns på så nära 

avstånd till Fogdarpsfyndet. Den närmaste hällristningen är mer än åtta kilometer bort. De 

skålgropar som är närmast är dock den hällen där det har identifierats hela 60 stycken gropar. 

Det landskapet där skärvstenshögar är vanligast är Uppland och fenomenet är inte alls lika 

vanligt i Skåne, vilket gör jämförelsen svårare. Det är främst de torra depåerna som verkar ha 

närhet till hällristningar och skärvstenshögar. Rundkvist menar att det istället kan indikera 

boplatser som ännu inte grävts upp (Rundkvist 2015: 49–53). Fogdarpsfyndet i sig indikerar 

att platsen på ett eller annat sätt haft betydelse under bronsåldern. 

4.6. Varför i torrmark? 

Att Fogdarpsfyndet deponerats i torrmark och inte våtmark är speciellt märkligt med tanke på 

hur mycket vanligare det är att hitta liknande föremål i våtmark. Ett intressant undantag är 

dock armringarna, som förekommer i många olika slags depåer under den sena bronsåldern. I 

Mälardalen finns det t.o.m. en tendens att smycken oftast hittas i torra depåer och yxor i våta. 

Fenomenet har också identifierats på andra platser i Europa (Rundkvist 2015: 48).  

En vanlig tolkning av varför deponeringar sker i torrmark och inte i våtmark är för att det 

ska underlätta att föremålen senare kan plockas upp igen och återanvändas. Kristiansen (1998: 

72f) menar att depositioner görs i vatten för att föremålen ska tas ur cirkulation, eftersom att 

de då inte går att återanvända. Vad som sker när dyrbara bronser tas ur cirkulation är att 

handeln har en större anledning att fortsätta. Kaul menar istället att med tanke på hur dyrbara 

metallerna var under bronsåldern borde alla deponeringar av föremål anses vara av religiös 

natur. Att ha i åtanke är att någonting av ”religiös natur” är ett mer modernt sätt att se på offer 

och att det antingen var någonting väldigt logiskt och rationellt på bronsåldern (Kaul 1998: 

37f). Om man konstaterar att Fogdarpsfyndet är ett rituellt fynd, som det mesta tyder på, 

måste ändå frågan om varför den hamnat i torrmark kvarstå.  

En följdfråga blir då varför fyndet finns kvar för dagens människor att studera och om det 

var meningen att föremålen skulle stanna i marken eller inte. Tydligt är att föremålen i 

Fogdarpsfyndet inte blivit uppgrävda och återanvända, vilket är vanligt i andra torra depåer. 

Härnevifyndet är ett typiskt sådant fall. Men förstås kan vad som helst hänt som gjort att de 

människor som haft som avsikt att gräva upp Fogdarpsfyndet igen inte haft möjlighet att göra 

det. Needham pekar på ett problem teorin om att vissa depåfynd varit menade att 

återanvändas. Problemet är att det inte går att säga någonting om de depåer som (enligt teorin) 

faktiskt blivit återanvända och satta i cirkulation igen. Kanske är dessa depåer så pass 

”lyckade” att det inte finns några kvar av dem att studera. I så fall är det arkeologiska 

materialet som finns kvar bestående av sådana depåer som var menade att stanna i 

marken/vattnet och de som är ”misslyckade”, alltså de som ingen lyckats plocka upp igen. 

Han poängterar också att det finns en möjlighet att de depåer som varit menade att 
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återanvändas, och också gjorde det, bestod av en helt annan typ av föremål, som dagens 

forskare inte kan säga någonting om (Needham 2001: 277–279). Det blir ett problem att se 

alla de torrfynd som finns som misslyckade och att man egentligen velat återanvända dem, 

med tanke på att de ändå förekommer i många tider på ett stort område. I Fogdarpsfyndets fall 

är det, ifall tanken varit att föremålen skulle plockas upp igen och användas, märkligt att inte 

hela lurarna är med i depån, utan endast klockstyckena. Någonting som också argumenterar 

emot att fyndet blivit nedgrävt för att kunna återanvändas är djupet på gropen. Att gräva ner 

föremål på en hel meters djup kan verka något onödigt om de ändå skulle grävas upp igen. 

Det faktum att enbart en del av föremålen varit nedgrävda kan istället tolkas som att de 

symboliserar hela luren eller föremålet och därmed kanske också den ritual som de varit med 

i.  

Själva handlingarna som krävs för att deponera föremålen i Fogdarpsfyndet är på många 

sätt annorlunda från att deponera föremål i vatten, då människor varit tvungna att gräva ner i 

marken istället för att låta dem sänkas ner i vatten. Arbetet blir alltså betydligt mer 

betungande. Det är möjligt att själva grävandet av gropen och placeringen av objekten i den 

varit en del i en rit eller en ceremoni, vilket Needham också konstaterar kan vara fallet för 

vissa torrfynd. Han menar att om inte så är själva nedgrävandet i alla fall ett starkt skydd för 

föremålen (Needham 2001: 294). Trots att föremålen är funna i torrmark har de en närhet till 

vatten.  

Christina Fredengren (2011) anser att även patinan som bildas på bronset kan ha en 

betydelse i varför föremål deponerats i vatten. Hon menar att vissa föremål som deponerats i 

grundare vatten som mossar och sankmarken också kan ha återanvänds och att patinan som 

bildas på föremålet har varit en önskad effekt. Effekten skulle i så fall fungera som en slags 

transformation av objektet som ökat objektets värde eftersom det efter ett tag fått ett ännu mer 

historiskt förankrat ”genuint” utseende (Fredengren 2011: 118). Om det är så måste det 

funnits någonting som gjort att den effekten inte var eftersträvansvärd för föremålen i 

Fogdarpsfyndet. Möjligen har själva nedgrävningen fyllt en annan sorts funktion. 
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5. Slutsats 

Syftet med den här undersökningen har varit att dels genom ett landskapsperspektiv och dels 

genom ett symboliskt perspektiv närma sig Fogdarpsfyndet. I det här kapitlet följer en 

sammanfattning av de resultat som undersökningen visat.  

Den symboliska tolkningen av föremålen anspelar på en solkult, där hästar drar solen över 

himlen och där en tvillingsymbolik har en stark innebörd. Fogdarpsfyndets speciella koppling 

till hästar och kvinnliga föremål är ett fenomen som går igen i de flesta depåer som innehåller 

hästutrustningar (Varberg 2013: 148). Det här kan anspela på en rituell specialist av kvinnligt 

kön, som identifierats av bl.a. Kristiansen och Larsson (2005: kap. 6.7) och Goldhahn (2007: 

333–337). Tvillingsymboliken finns i figurinerna, som två och två är placerade på varsitt rör. 

Tvillingparet har en stark koppling till solkulten och har ansetts vara solgudinnans 

medhjälpare. Baserat på den dubbla uppsättningen hästredskap kan föremålen ha suttit på en 

vagn, eller på två hästar och haft en roll i en speciell rit. De olika föremålen som för med sig 

ljud (rasslen och bronslurarna) tyder på att någon form av ceremoni ägt rum. 

Människofigurinerna anspelar med största sannolikhet på en speciell typ av hjälmar som både 

har hittats i våtmarker och porträtterats på hällristningar. Den enda nötningen som finns på 

föremålen är den på rasslen, vilket tyder på liten användning.  

På frågan om hur fyndet var placerat i landskapet finns både ett kort och ett långt svar. 

Det som är intressant är förstås vad depåns placering i landskapet säger om fyndet. Det korta 

svaret är att föremålet är placerat en meter ned i marken, på kanten högst upp på en sluttning 

ned mot Pinedalen. Det längre svaret inkluderar de viktiga aspekterna av Fogdarpsfyndets 

placering i landskapet, som dess belägenhet på gränsen av den dal som mynnar ut i Östra 

Ringsjön och också det faktum att föremålen varit nedgrävda på ett betydande djup i marken. 

En placering av ett depåfynd i anslutning till, i kanten av och där vattendrag mynnar ut har. 

Martin Rundkvist pekat på som ett återkommande drag hos torra depåfynd i området kring 

Mälardalen (Rundkvist 2015: 52f). Vattnet kan alltså haft betydelse även för de fynd som 

funnits i torrmark.  

Det leder in på den andra frågeställningen om varför depåfyndet är deponerat i torrmark 

och inte våtmark. Olika anledningar kan ha funnits till att fyndet blivit nedgrävt. En trolig 

anledning skulle kunna vara att själva nedgrävningen i sig utgjorde en ceremoni. Många 

forskare är numera överrens om att även torra depåfynd kan ha rituella kopplingar och inte 

bara vara ett skrotförråd, vilket förut var en mer vanlig teori. Vad som däremot är ett 

vanligare argument om torrfynd är den som anser att dessa fynd blivit deponerade i marken 

för att de ska kunna tas upp igen och återanvändas. Det här är en rimlig teori i vissa fall, 

speciellt i de depåer där det går att se att föremålen faktiskt visar indikationer på att de 

återanvänds. Men detta ställer också frågan om när föremålen i sådana fall lämnades där och 

varför de fått stanna kvar i marken trots allt. Stenen som placerats över Fogdarpsfyndet talar 

för att någon varit noga med att märka ut platsen, antagligen för att få folk att komma ihåg var 
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föremålen blivit nedgrävda. Men det är inte säkert att stenens placering finns där för att 

föremålen skulle grävas upp. Stenen kan lika gärna ha fungerat som en markering för att 

minnas ritualen.  

Utifrån landskapsanalysen är det svårt att identifiera om området kring Fogdarpsfyndet 

varit en centralt sådant eller inte under bronsåldern. Vad som däremot är tydligt är att platsen 

har en lång historia och har varit bebodd från stenålder till medeltid. Boplatserna i närheten av 

Fogdarpsfyndet är främst stenåldersboplatser. Inga boplatser från bronsåldern har 

identifierats, men det är möjligt att det finns sådana gömda under åkermarken. De fenomen 

som indikerar att platsen varit bebodd under bronsåldern är Fogdarpsfyndet i sig, en hög 

troligen från bronsåldern mindre än en kilometer från fyndet. Det skulle också kunna vara så 

att den fossila åkermarken och en del av stensättningarna nordöst om östra Ringsjön har 

ursprung i bronsåldern. Det finns också bronsålderslämningar i form av rösen. Alla 

bronsålderslämningar som går att utläsa från analysen ligger norr om östra Ringsjön, förutom 

Fogdarpsfyndet och en hög. Att det inte finns några boplatser i Fogdarpsfyndets direkta närhet 

kan ha att göra med att depån är av ett större, officiellt slag som skett på en bit bort från 

boplatser. Kanske har platsen varit viktig i ett längre perspektiv. Att platsen varit brukad så 

pass länge kan ha gett den ett symboliskt värde. Hällristningar i form av skålgropar finns 

närvarande i området men de närmsta är åtta kilometer bort, vilket är ett så pass långt avstånd 

ifrån att det inte kan ha något direkt samband med Fogdarpsfyndet. 

Både lurarna och hästredskapen som hittats i Fogdarpsfynden stämmer in i den generella 

tidsmässiga bilden av att de föremålen är som mest förekommande under period V, även om 

de inte är speciellt vanliga då heller. Speciellt föremål med kosmologiska kopplingar som de i 

Fogdarpsfyndet har i många fall hittats i våtmarker (Bradley 1998: 110). Alla bronslurar i 

Sverige är funna i vattendrag eller mossar. Ett tiotal depåfynd i Sverige innehåller 

hästutrustning och sambandet med hästutrustning och kvinnliga föremål är en trend som går 

igen i Fogdarpsfyndet. Kombinationen bronslurar och hästutrustning verkar däremot ovanlig. 

Armringarna är det föremål som i Fogdarpsfyndet är vanligast i andra depåfynd. 

Då torrfynd förekommer är föremålen ofta fragmenterade och trasiga. Att föremålen i 

Fogdarpsfyndet är hela och knappt använda är ovanligt i andra liknande torrfynd. I Martin 

Rundkvist analyser är det vanligt att torra depåfynd ofta påträffas i närheten av 

skärvstenshögar och skålgropar (Rundkvist 2015: 49–53). Där skiljer sig Fogdarpsfyndet. 

Däremot är fyndets närhet till vatten och speciella naturliga fenomen (som Pinedalen) 

någonting som också har identifierats hos torra depåfynd. Två andra depåfynd har används 

som jämförelsematerial till Fogdarpsfyndet, depåfynden från Eskelhem och Härnevi. Den 

tydligaste kopplingen är hästutrustningen och de kvinnliga föremålen och i Härnevis fall att 

det också är ett torrfynd.  

På många sätt är Fogdarpsfyndet dock ett ovanligt depåfynd i Sverige. Kontexten, 

föremålens skick och kombinationen föremål är sällsynt. Allting tyder på att föremålen blivit 

nedgrävd vid ett speciellt tillfälle och sedan inte uppgrävd igen förrän i modern tid. Bevisligen 

har de flesta föremålen i depån rituella kopplingar. Fogdarpsfyndet är i sig ett argument emot 

äldre förenklade uppdelningar torrfynd och våtmarksfynd, om profant och sakralt. Det finns 

dock alltid en källkritisk aspekt med att benämna något arkeologiskt fenomen som ovanligt, 

eftersom det beror så mycket på vad som är undersökt och inte. Kanske finns det många 

liknande torrfynd som Fogdarpsfyndet under marken, ännu inte undersökta av forskare.  
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7. Illustrationsförteckning 

Omslagsbild: Rör med människofigurer från Fogdarpsfyndet. Foto: LUHM (Historiska 

museet vid Lunds universitet). 

 

Figur 1: Bild av föremålen i Fogdarpsfyndet. Två stora klockstycken till bronslurar (högst 

upp), fyra rassel (en i övre delen av bilden, tre längst ner i mitten), en bred armring med 

rassel (mellan klockstyckena), två betselbeslag (längst ner) och människofiguriner på ett 

rör i mitten. Foto: LUHM. Sida 12.  

 

Figur 2: Hjälmar från Viksø i Danmark. Foto: Danska nationalmuseet, Wikimedia Commons. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronze_Age_Helmets,_Nationalmuseet_Copenhagen.jp

g. Sida 14.  

 

Figur. 3. Fogdarpsfyndets fyndplats i Skånes lanskap. Karta från ArcGIS Basemap och data 

från FMIS. Kartan är framställd av författaren. Sida 15. 

 

Figur 4: Fogdarpsfyndets omgivning. Karta av författaren, med data från Lantmäteriet och 

FMIS. Sida 16.  

 

Figur 5: Karta över Fogdarpsfyndets omgivning med olika kategorier från FMIS data. Karta 

av författaren med data från lantmäteriet. Sida 17.  

 

Figur 6: Trundholmsvagnen från Danmark. Foto: Malene Thyssen, Wikimedia Commons. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Malene. Sida 24.  

 

Figur 7: Fårdalsfigurinen från Danmark, har tolkats som en gudinnegestalt. Foto: Danmarks 

nationalmuseum, Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DO-3645-

Menneskefigur_fra_F%C3%A5rdal.jpg. Sida 25.  

 


