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Förord

Det är inte helt lätt att exakt redogöra för när och hur den här avhandlingen
tog sin början. När jag först skrevs in på forskarutbildningen var det med ett
helt annat avhandlingsämne. Att den avhandlingen aldrig blev skriven har
flera orsaker, där det främsta nog var att ämnet var intressant men problemformuleringen otydlig. Att jag hela tiden yrkesarbetat gjorde, med de förutsättningarna, att projektet aldrig lyfte. I skarven till det nya ämnet – som nu
är avhandlingens – växte mitt intresse dels för de teoretiska aspekterna av
arkeologiska utsagor och omdömen, dels för etnografiska beskrivningar av
bl.a. utbytessystem. Till slut inträdde så de mellanneolitiska båtyxorna på
scenen, först via studiet av stenålderns gravskick som efter hand övergick i
en fokusering på båtyxorna i sig. Här var Mats Malmers avhandling den
självklara utgångspunkten, där båtyxorna tycks så slutgiltigt definierade men
ändå så gäckande till sin karaktär. Den nya periodindelning som används i
avhandlingen utgjorde det genombrott som möjliggjorde många av de följande analyserna. De olika benen till en avhandling tog så form. Även om
man aldrig riktigt är säker på hur många ben som krävs för att en avhandling
ska bli stabil, så tycks det mig som att det som nu är färdigt ungefär motsvarar vad jag då tänkte mig. Om detta misstänkt mycket liknar en tillrättalagd
efterkonstruktion beror det sannolikt på att alla de borttagna delarna är förträngda och glömda.
Först och främst riktar jag ett varmt tack till min handledare, professor
Kjel Knutsson, som under lång tid stöttat, läst och konstruktivt kritiserat den
framväxande avhandlingen. Kjels handledning har gjort att avhandlingen
antagit en bättre form och fått ett bättre innehåll än vad som annars hade
varit fallet.
Ett stort tack också till min biträdande handledare, professor Ola Kyhlberg, som bl.a. genom en engagerad närläsning i slutfasen lyfte fram oklarheter och ofullständigheter, och därmed bidrog till viktiga förbättringar.
Tack också till min första handledare, professor emeritus Bo Gräslund,
som med varm hand välkomnade mig på forskarutbildningen och som under
en tid handledde mig genom en annan avhandling (eller var det flera?). Det
blev i alla fall aldrig den studie av gropkeramiskt gravskick som vi båda då
trodde.
Flera personer har under årens lopp läst och kommenterat delar av manuset. Tack till professor Stig Welinder som under en kritisk fas av avhandlingsarbetet granskade ett ofärdigt och ostrukturerat manus. Hans kommenta-

rer skakade liv i processen igen. Tack till Åsa M. Larsson som läst och
kommenterat det mesta, och som har en avundsvärd förmåga till engagemang i andras arbete. Tack även till Fredrik Hallgren som läst och kommenterat delar av arbetet.
Min forna arbetskamrat Eva Olsson läste, uppmuntrade och ifrågasatte
med karaktäristisk noggrannhet delar av manuset. Att hon inte längre finns
med oss är en stor sorg och saknad.
För att diskutera de icke arkeologiska delarna av avhandlingen har jag tagit hjälp av extern kompetens. Tack till professor Sören Stenlund på filosofiska institutionen i Uppsala och till dr Johnny Persson på antropologiska
institutionen i Lund för läsning, kommentarer och meningsutbyten.
Forskarseminarierna på arkeologiska institutionen i Uppsala har utgjort
tillfällen till inspirerande och utvecklande diskussioner, tack till alla som
deltagit. Jag riktar ett särskilt tack Jan Apel, Lars Sundström och Per Lekberg, både för diskussioner och för frikostigt tillhandahållande av detaljerade
underlag och databaser från respektive avhandlingsarbeten.
Många tack till mina arbetskamrater på Riksantikvarieämbetet, som hållit
mig kvar i någon sorts verklighet. Som arbetsgivare har också Riksantivkarieämbetet (och främst UV Mitt i Stockholm) alltid varit tillmötesgående beträffande tidvisa ledigheter och arbetstidsförkortningar.
Stort tack till Jackie Taffiner för den blixtsnabba språkgranskningen av
engelskan i sammanfattningen.
Slutligen, utan min familj – Karin och Klara – hade det inte blivit någonting. Ni är bäst, och nu kan vi segla (eller rida?) iväg på andra äventyr!
Tidvisa ledigheter för avhandlingsskrivande har möjliggjorts av medel
från Mårten Stenbergers stipendiefond, Berit Wallenbergs stiftelse, Helge
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1. Introduktion

1.1. ”Den svenska båtyxekulturen och dess
kontinentaleuropeiska förutsättningar”
Kapitelrubriken anspelar på det första större arbete som publicerades om
båtyxekulturen i Sverige, J.-E. Forssanders ”Die schwedische Bootaxtkultur
und ihre kontinentaleuropäischen Voraussetzungen” (Forssander 1933a).
Följande avhandling presenterar dels en fördjupad tolkning av de regionala
aspekterna av den svenska båtyxekulturen, dels en ny förklaring av en av den
tidens viktigaste artefakter, nämligen båtyxan. Avhandling tar avstamp i en
förnyad analys av båtyxorna, alltså de speciella värde- eller prestigeyxor som
under perioden drastiskt ökade i antal. Orsaken både till deras antal och till
deras speciella värde söks i den socioekonomiska sfären.
1
Den svenska båtyxekulturen – som arkeologisk benämning – är i likhet
med övriga neolitiska kulturer en blandning av ett arkeologiskt källmaterial
och en samhällstolkning. En arkeologisk kultur har därför inte riktigt samma
betydelse som det vi idag exempelvis skulle kalla den svenska kulturen. Att
förklara samtida företeelser i termer av kultur har besvärliga ideologiska
övertoner, något som i stor utsträckning är osynligt när arkeologer förklarar
förhistoriska samhällen på sådant vis. Men det tvivelaktiga tolkningsföreträde som uppstår när en utomstående iakttagare definierar något hos andra som
”kulturellt”, undgår heller inte arkeologen. Förhållandet mellan inifrån- och
utifrånperspektiv är därför en oundviklig aspekt av det arkeologiska arbetet,
och det har haft betydelse för hur jag i avhandlingen har förhållit mig till
källmaterialet.
Den yngre stenåldern (neolitikum) i Sverige indelas traditionellt i tre kronologiska avsnitt – tidigneolitikum (TN), mellanneolitikum (MN) respektive
senneolitikum (SN). Beträffande den yngre stenålderns samhällsförändring
så skedde både långsamma och språngvisa förändringar i näringsekonomi,
1

Eftersom jag i det fortsatta arbetet endast kommer att behandla olika delar av det svenska
båtyxeområdet, kommer jag i de flesta fall att undvika den längre benämningen ”svensk-norsk
båtyxekultur”. Dessutom väljer jag benämningen båtyxekultur istället för stridsyxekultur, av
skälet att associationen till ”strid” är det minst önskvärda för min tolkning av båtyxans värde.
Förledet ”båt-” i ”båtyxa” utgår från en ren formlikhet och är i sig irrelevant för föremålets
betydelse. Eftersom det under neolitikum fanns flera olika typer av icke-praktiska skafthålsyxor som brukar benämnas ”stridsyxor”, är det minst förvirrande att benämna de här aktuella
yxorna som just ”båtyxor”.
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ritualer, bosättningsmönster m.m. vilket gjort det motiverat att även indela
hela perioden i flera samhällsformer eller kulturer.

Figur 1:1. De neolitiska kulturernas kronologi i Mälardalsområdet. Förkortningarna
förklaras i texten.

Det arkeologiska källmaterialet under neolitikum uppträder på sådant sätt att
en kronologisk uppdelning mellan olika samhällsformer – avseende främst
näringsekonomi, begravningsritualer, boplatslokalisering och materiell kultur – har kunnat påvisas. Situationen skiljer sig i det hänseendet inte från
övriga förhistoriska perioder. Vad som däremot skiljer sig är att under fr.a.
mellanneolitikum uppträder flera olika samhällsformer delvis samtidigt i
olika delar av landet, och delvis även i samma landskapsavsnitt. Mellanneolitikum indelas vanligen i två perioder, MN A och MN B. Samtidigt är den
mellanneolitiska perioden vetenskapshistoriskt (ö)känt för att kunna indelas i
fyra olika kulturer. Där var den sena, mellanneolitiska delen av trattbägarkulturen (MN TRB), som inte fanns i Mälardalsområdet. Dessutom fanns
gropkeramisk kultur (GRK) och båtyxekultur (BYK) samt den mer långvariga norrländska skifferkulturen i norr. I Mälardalsområdet existerade båtyxekulturen och den gropkeramiska kulturen delvis samtidigt, men i olika landskapsavsnitt, under kortare eller längre övergångsperioder (jfr fig. 1:1). Både
trattbägarkulturen och båtyxekulturen var vidare delar av betydligt större
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europeiska fenomen. Vi ser en säregen, mångkulturell situation under perioden, som arkeologer fortsätter att debattera innehållet i.
Som var välkänt redan när Forssander skrev sitt verk, hade den svenska
båtyxekulturen – så som den uppfattades utifrån framför allt det sammanställda artefakt- och gravmaterialet – uppenbara likheter med samtida, så
kallade snörkeramiska kulturer i norra och mellersta Europa. Frågor om förhållandet mellan samhällen och grupper inom detta stora område ställdes.
Förhållandet gjorde det exempelvis svårt att hävda att orsakerna till uppkomsten av den svenska båtyxekulturen, eller den danska enkelgravskulturen, enbart eller huvudsakligen skulle sökas i förändrade interna förhållanden i Norden. Det är det omdebatterade problemet med A-horisonten eller
”Einheitshorizont”, där en specifik uppsättning tidiga, snörkeramiska föremål ansågs ha uppträtt i det närmaste samtidigt över ett stort område, och där
ersatt tidigare samhällsformer (jfr Struve 1955; Sangmeister & Gerhardt
1965; Strahm 1971). Vilka var de faktorer som gjorde att framför allt det
snörkeramiska fenomenet – bl.a. den likartade föremålsuppsättningen och
gravläggningsformen – spreds och så snabbt togs upp i så många skilda områden ungefär samtidigt? Folkförflyttningar och invasioner av nya folkstammar var en av de orsaker som diskuterades (Gimbutas 1956). Även om
invandringshypotesen som huvudsaklig förklaring idag har få förespråkare
(dock Kristiansen 1991; Larsson 1992), bl.a. efter Mats Malmers arbete
(1962), utgör förhållandena under båtyxtid i exempelvis Mellansverige ändå,
på något sätt, en del av ett större europeiskt kulturfenomen vars spridning
och innehåll inte med lätthet låter sig förklaras.
Att ett snörkeramiskt fenomen uppträdde över stora delar av norra Europa
ungefär vid 2900-2800 f.Kr., behöver i första hand skärskådas mer i detalj
för att kunna förklaras (fig. 1:2).
Vid en jämförelse av den materiella kulturen inom olika regioner av det
som räknas som det snörkeramiska området är det uppenbart att skillnader
finns. Keramikens utformning och dekor varierar högst betydligt, de förekommande stridsyxorna ser olika ut i olika områden, och även den ofta framförda, uniforma hockerpositionen i gravar är på intet sätt allenarådande. Den
snörkeramiska kulturen är inte liktydig med en helt identisk materiell kultur,
vilket naturligt leder vidare till frågan om vilka samhällsprocesser- eller
strukturer som kan ha medfört en sådan typ av likhet? Värt att notera är att
dateringarna av den tidigaste snörkeramiken på skilda håll i Europa nu visar
att fenomenet snarast är multicentrisk, och inte har uppstått och spritts från
ett kärnområde (se nedan). Inga ”innovationsvågor” tycks ha svept över kontinenten. Fanns där en ”snörkeramiseringsprocess” så hade den varken tydligt centrum eller periferi.
Tanken att de mellanneolitiska kulturerna i Norden, såsom de traditionellt
beskrivits och benämnts, är arkeologiska chimärer och att användningen av
kulturbegreppen hindrar oss att nå en bättre förståelse av den faktiska situationen, har argumenterats för. Vissa forskare ser exempelvis båtyxekultur
15

och gropkeramisk kultur som olika sidor av ett gemensamt, sammanhängande samhälle (t ex Malmros 1980; Persson 1986; Carlsson 1987; Gill 2003).

Figur 1:2. Den snörkeramiska kulturens utbredning i Europa.

Hur denna samhällskonstruktion mer exakt såg ut är svårt att uttyda i texterna, men ofta framskymtar att båtyxekulturen representerade någon typ av
övre samhällsskikt, med en ”starkare” ideologi. Förespråkarna menar att
båtyxekulturens keramik och stridsyxor bäst kan tolkas ha utgjort en högst
speciell sida av det samtida föremålsbeståndet, där gropkeramisk kultur och
båtyxekultur egentligen var en och samma etniska grupp. Också tydligare
klasstolkningar har föreslagits, där båtyxekulturen som helhet ses som en
social och ekonomisk överhet gentemot den gropkeramiska befolkningen
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(Algotsson 1992:49). En ”kulturkritisk” hållning går ofta hand i hand med
tolkningen av båtyxekulturen som en mellanneolitisk elit.
Att båtyxekulturen och den gropkeramiska kulturen generellt utgjorde två
skilda samhällsfenomen är annars den vanligast förekommande uppfattningen (och den som kommer att diskuteras i det följande, se vidare nedan). En
sådan uppfattning tar utgångspunkt i en traditionell arkeologisk tolkning av
sambanden mellan regelbundet uppträdande materiella fenomen och kultur
(jfr Childe 1925) eller kulturella system (ex. Clarke 1968). Beträffande just
båtyxekultur och gropkeramisk kultur har skillnaden även formulerats som
ett uttryck för två olika mentaliteter (Knutsson 1995).
Konsensus kring ett svar i den här arkeologiska debatten verkar avlägsen,
med en fortsatt oavgjord kamp mellan kulturbegreppets form och innehåll.
En behandling av den svenska båtyxekulturen kan därför knappast genomföras utan ett tydligt ställningstagande vad gäller begreppet ”arkeologisk kultur”. Jag kommer att utveckla min ståndpunkt i kapitlen 2 och 4, men här
kan kort sägas att jag menar att problemen med de neolitiska kulturerna snarare hamnar i större svårigheter när man vill göra dem mer allomfattande,
exempelvis att gropkeramisk kultur och båtyxekulturen skulle utgöra samma
samhälle. De regionala aspekter av båtyxekulturen som jag kommer att undersöka i avhandlingen verkar istället i motsatt riktning. Utifrån variationer i
den materiella kulturen har även för den gropkeramiska kulturen regionala
grupper föreslagits (ex Bagge 1951; Welinder 1973; Wyszomirska 1975;
Nielsen 1979), vilka på senare år har blivit föremål för förnyat intresse
(Edenmo m.fl. 1997). Att den arkeologiska vetenskapen – med hjälp av kulturbegreppen – felaktigt och överdrivet har fragmenterat ett mer enhetligt
mellanneolitiskt samhälle, anser jag därför är att driva frågan i fel riktning.
Jag kommer i fortsättningen att använda mig av kulturbegreppen, därför
att de på en viss analysnivå har kulturhistorisk relevans. Det fanns, enligt
min mening, under neolitikum viktiga samhällsprocesser som var verksamma på regional och lokal nivå och för vilka de arkeologiska kulturbegreppen
borde brytas upp i mindre enheter, liksom det fanns likheter i sådana samhällsprocesser över stora områden som gör att kulturbegreppen borde beskrivas som sammanlänkade och av mer kontinuerlig art. Även om de arkeologiskt definierade kulturerna möjligen inte anger den enda eller den mest
sanna nivån för samhällsbeskrivning, så utgör de en av dessa nivåer, och i
skärningen mellan förhistoria och arkeologi har vi för neolitisk samhällsbeskrivning inte funnit bättre instrument än så. ”Närkingsk” och ”sörmländsk”
båtyxekultur kommer i avhandlingen att utgöra de främsta geografiskt definierade samhällsgränserna för den svenska båtyxekulturen. Möjligen vore
det relevant att ha skilda kulturbenämningar på den skalnivån istället för den
”svenska”, men jag inser också att något sådant troligen mer, och på ett för
arbetet negativt sätt, skulle sätta fokus på kulturbegreppet än på tolkningen
av den mellanneolitiska situationen. Den svenska båtyxekulturen kvarstår
således som en provisorisk utgångspunkt i analysen.
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Det har föreslagits att det under bronsålder i Europa fanns en gemensam
idévärld hos samhällets elitskikt (Kristiansen 1998; Kristiansen & Larsson
2005), vilken skulle förklara gemensamma drag i föreställnings- och föremålsvärld så att säga uppifrån. Denna tanke är intressant, bl.a. därför att den
undviker att gömma vissa europeiska likheter under skilda kulturbegrepp.
Innehållet i idévärlden kan naturligtvis diskuteras, och de former av elitkontakter över stora områden som föreslås av nämnda forskare är troligen malplacerade för den neolitiska tiden.
De gemensamma drag som hela den snörkeramiska kulturen uppvisar
tycks påvisa någon form av konformism som kan behöva förklaras. En tolkning är den som föreslagits för det något senare uppträdande s.k. klockbägarfenomenet (eng. Bell Beaker Phenomenon; Benz et.al. 1998). Med tanke på
de skillnader som finns mellan de områden där klockbägarfenomenet uppträder, föreslås att klockbägarkulturen ska ses som en uppsättning likartade
artefakttyper där andra, bakomliggande samhällsfaktorer istället var styrande: ”It is more reasonable to think of the BBP [Bell Beaker Phenomenon] as
a sociocultural manifestation in terms of communication, ideology and network” (a.a.:183; jfr även Shennan 1976). Analyser av strontiumisotoper i
människoskelett från klockbägarkulturens gravar har dessutom visat att den
faktiska rörligheten varit stor mellan olika områden (Price m.fl. 2004). De
speciella samhällsstrukturer som uppstår under den här tiden, över stora delar av norra och centrala Europa, måste därför på något sätt knytas till de
2
delvis disparata, delvis likartade föremålsformerna .
För att närma sig en, i mina ögon förbättrad förklaringsmodell för den
svenska båtyxekulturen, ämnar jag i denna avhandling behandla båtyxekulturens föremål just i en sådan betydelse: som aktiva element i samhällsprocesser som rör utbytesnätverk, kommunikation och gruppers självdefinitioner.
Beträffande båtyxan specifikt så skiftar fokus därmed från att se den som en
personlig markör och statussymbol (ex. Olausson 2000), till att också diskutera den i termer av en mellangruppslig angelägenhet med personliga intressen, och som del av ett framväxande socioekonomiskt projekt.

1.2. Stridsyxa, prestigeyxa, eller vad?
En hel mängd samhällstolkningar hänger samman med de neolitiska
”stridsyxorna”. Stridsyxan som en egen artefakttyp uppträder först i tidigneolitikum med trattbägarkulturen, och upphör under senneolitikum. Den snörkeramiska stridsyxan har tilldragit sig särskilt intresse. Antalet stridsyxor
blev under den här perioden nästan tiofalt större. Som visas nedan var de
snörkeramiska stridsyxorna olika utformade i olika delar av det snörkera2

Hur den arkeologiska praktiken inverkar på bland annat hur föremål kategoriseras, och vad
detta får för kunskapsteoretiska följder, diskuteras utförligt i kapitel 2.

18

miska området. Inom den svenska båtyxekulturen brukar de benämnas båtyxor, eller båtformade stridsyxor, utifrån en viss formlikhet med en båt från
sidan.
Det plötsliga uppdykandet av det snörkeramiska fenomenet och de till synes tydliga brotten mot föregående livsmönster, har av många tolkats som
tecken på en tämligen dominerande och homogen samhällsorganisation.
Kristiansen beskriver enkelgravskulturen – när den uppträder på Jylland –
som en expansiv, krigisk och hierarkisk social organisation (Kristiansen
1991:213 f), och liknande karakteristik finns för den svenska båtyxekulturen
(Malmer 1975, 1989). Lars Larsson har beskrivit den svenska båtyxekulturen
som både representerande en ny ideologi och – med tanke på dess snabba
spridning och etablering i tidigare trattbägarområden – som en ”vigorous
social organisation” (Larsson 1992:208). Nordquist talar om ett ”krigiskt
orienterat samhälle” (Nordquist 2001:271), och den snörkeramiska kulturens
typiska stridsyxor uppfattas ofta ha varit ”linked to male prestige” (Hodder
1990:216f).
Antalet stridsyxor inom den snörkeramiska kulturen var alltså betydligt
fler än under föregående neolitiska perioder. Charlotte Damm diskuterar
några möjliga förklaringar till detta, såsom befolkningsökning och att enkelgravskulturens föremålsuppsättning sprider sig till nya områden (1991:135).
Damm föreslår dessutom att ökningen kan tillskrivas en ny betydelse för
krigarrollen, där strider ökar och en tävlan om tillgångar accelererar. Hon
föreställer sig att boskapshjordar blev spridda på fler hushåll och att
stridsyxor, som en krigarmarkör, kom att bli en viktig faktor i konkurrensen
om djuren (a.a.:136).
Att stridsyxorna varit faktiska vapen hävdas ibland med emfas (ex. Winiger 1999). Stridsyxan som vapen, ämnat för strid, har dock ifrågasatts, bland
annat utifrån det smala skafthålet vilket bör ha gjort skaftningen tämligen
klen (ex. Malmer 1962). Men om den inte var vapen, vad var den då? Malmer ägnar i sin mycket omfattande och grundliga avhandling Jungneolithische Studien ett drygt tiotal rader åt den tolkning han menar är den mest
följdriktiga: ”… dass die Streitäxte einen überwiegend symbolischen Charakter hatten.” (Malmer 1962:670). Mer än så sägs egentligen inte. Min behandling av båtyxan är till delar en utveckling av den tolkningen, i avsikt att
fördjupa förståelsen av de sociala, ekonomiska och materiella betydelserna
hos ett föremål som var ”symboliskt”.
Jag kommer i tolkningen av de svenska förhållandena inte att betrakta
båtyxan som en ”stridsyxa”, varken i bokstavlig eller i överförd mening, och
jag menar att inte heller krigarrollen är en lämplig förklaringsfaktor. Mitt
motiv för detta grundar sig i den förklaringsmodell för båtyxans värde som
jag presenterar i kapitel 4, där prestigevinnande utbyten av föremålen istället
står i centrum. På omvägar kan konflikter mellan grupper också vara av viss
betydelse i den tolkningen, genom att utbyten kan uppfattas som alternativ
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till krig, men båtyxan menar jag bäst kan förklaras med hänvisning till ett
socioekonomiskt värdesystem (jfr kap. 4).
Beran har försökt ringa in essensen hos enkelgravskulturens stridsyxa genom en uppräkning av betydelser: ” Als Waffe, Kult- und Repräsentationsobjekt…” (…) Als Handelsgut, Geschenk oder Beutestück” (Beran
1990:32). Om vi nu tonar ner betydelsen av stridsyxan som vapen och riktar
fokus mot de övriga bestämningarna, tycker jag att vi börjar skönja en bättre
förklaring inte bara av stridsyxan utan även av de neolitiska kulturer till vilka den hörde. Bland de övriga beteckningar Beran använder – kult, representation, gåva, handelsvara – finns sociala och ekonomiska förhållanden invävda som jag menar på djupare sätt behöver skärskådas för att stridsyxan
ska kunna förstås. Benämningen ”stridsyxa” leder därför tanken fel, och det
inte bara utifrån att användbarheten i strid starkt kan ifrågasättas3. Jag har
valt att använda ”båtyxa” respektive ”båtyxekultur” istället för de mer vanliga ”stridsyxa” och ”stridsyxekultur”, för att poängtera att föremålet ges en
annan förklaring. Båtyxan kommer även att, i fördjupade tolkningar, benämnas ”prestigeyxa”. De ”stridsyxeliknande” föremålen, som vi i Sverige känner från de tidigneolitiska mångkantsyxorna till den senneolitiska periodens
Hagebyhögayxor – och även vissa av de enkla skafthålsyxorna – kan alla i
ett längre historiskt perspektiv behandlas som föremål av betydande samhällsvärde (jfr Lekberg 2002).

1.3. Snörkeramisk kultur, klockbägarkultur och den
svenska båtyxekulturen
Förhållandet mellan snörkeramisk kultur och klockbägarkultur är speciellt,
då de i flera bemärkelser liknar varandra. Båda kulturgrupperna karaktäriseras av liknande föremålsuppsättningar: dekorerade keramikbägare, smycken
och vapen eller vapenliknande föremål som uppfattas ha vissa prestigevärden. Beträffande begravningsritualerna finns slående likheter mellan de
snörkeramiska hockergravarna och hockergravar i de anslutande östra delarna av klockbägarområdena (Müller 1998; Wiermann 1998), medan klockbägarbegravningar i megalitgravar är mest kända i de västra områdena (Benz
et.al.1998). Båda kulturernas hockergravskick följde strikta regler vad gäller
riktningen på gravarna. De snörkeramiska hockergravarna är vanligen orienterade i öst-västlig riktning, medan klockbägarkulturens hockergravar ligger
i nord-sydlig riktning. Den snörkeramiska sekvensen har sin tyngdpunkt och
största utbredning något tidigare än klockbägarkulturen (Müller 1999:23),
samtidigt som kulturernas respektive geografiska utbredning på kontinenten
är delvis separerad (Shennan 1986:143). Traditionellt har man ansett att
3

En frånvaro av stridigheter och konflikter under perioden föreslås naturligtvis inte, bara att
båtyxan inte i första hand var en yxa för strid. Jfr även ovan, not 1.
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klockbägarkulturen – i högre grad än den snörkeramiska kulturen – varit
ekonomiskt och politiskt beroende av metallhantering (a.a.).
Under samlingsnamnet ”snörkeramisk kultur” döljer sig egentligen vad
som förefaller ha varit en mängd regionalt utformade samhällen, med en
likartad materiell kultur, med vissa likheter i begravningsformer och även i
viss mån i ekonomi (jfr nedan). Det är idag påvisat med hjälp av 14Cdateringar och dendrokronologiska analyser, att den snörkeramiska kulturen
uppträdde på olika platser i Europa mellan ca 2900-2600 f.Kr. (Furholt
2003a). Boplatserna är dåligt kända, och påträffade huskonstruktioner är
jämförelsevis få (Buchvaldek 1998:409; Larsson 2008), varför vår kunskap
till stora delar vilar på undersökta gravar och lösfynd.

Figur 1:3. Ett exempel på den snörkeramiska kulturens hockergravstradition, här
representerat av en snörkeramisk grav från Tauberbischofsheim-Dittigheim i västra
Tyskland (från Dresely 2004:297, Abb. 185).

De gemensamma elementen inom snörkeramikkulturerna utgörs i huvudsak
av tre arkeologiskt identifierade förhållanden. För det första av inhumationsbegravningar med kroppen placerad i hockerläge, där kvinnor och män lagts
på olika sidor. Över 90 % av gravarna utgörs av enpersonsgravar.
För det andra av bägarformade keramikkärl och amforor med snördekor
samt, för det tredje, olika typer av symmetriska stridsyxor (Buchvaldek
1998:409).
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Föremålsuppsättningarna består dessutom av mer allmänneolitiska artefakter, som exempelvis slipade sten- och flintyxor, flintspån, flersidiga slipstenar, benspetsar, smycken av genomborrade tänder, ben eller snäckskal
och spiralformade kopparsmycken m.m. (a.a.). Som exempel på begravningsformerna kan nämnas området runt mellersta Elbe-Saale i centrala
Tyskland, där den döde begravdes i en jordgrav under en hög, och där kvinnor oftast lades i hockerposition med huvudet åt öster och män på motsvarande sätt med huvudet i väster (Damm 1991:102 f). Till skillnad från i
Danmark begravdes här inte människor på olika djup i högarna utan bredvid
varandra. I andra regioner inom det snörkeramiska komplexet fanns ytterligare variationer i begravningsformen. På två snörkeramiska gravfält i Taubertal i mellersta Tyskland har hockerläge på vänster sida varit vanligast för
både män och kvinnor, medan det för de ovanligt många barngravarna varit
lika vanligt med höger som vänster (Dresely 2004:30, 71)4. Den svensknorska båtyxekulturens gravskick visar beträffande orienteringarna ett samband med snörkeramiska grupper i Baltikum (Damm 1991:103 f).
Antalet påträffade stridsyxor varierar mellan olika regioner (Damm
1991:102 ff). I de nordliga områdena av snörkeramikkulturen, inom enkelgravskulturen och båtyxekulturen, har mängden stridsyxor uppfattats vara
jämförelsevis hög (Harrisson 1980) (jfr vidare nedan).
Klockbägarkulturen framträder först i nordvästra Europa (Harrisson
1980:45), runt 2600-2500 f.Kr. (Vandkilde 2005:29). Närmast båtyxekulturens områden har vad som kan betecknas som klockbägarboplatser och lämningar (jfr Vandkilde 2005:2) påvisats på norra Jylland (Jensen 1972;
Liversage 1987; Sarauw 2007) och i Mecklenburg (Jacobs 1991:29; Harrison
1980:43). Klockbägarsekvensen i Danmark verkar uppträda från ca 2350
f.Kr. (Vandkilde 2005), alltså samtidigt med den nordiska senneolitiska perioden.
Shennan (1986) har presenterat en i mitt tycke intressant tolkning av motiven bakom de båda bägarkulturernas utveckling. Orsakerna till det snörkeramiska komplexets uppträdande menar han står att finna i en allmän bebyggelsespridning, där bosättningarnas storlek blev mindre och boplatserna kom
att ligga glesare. Detta berodde i sin tur på ändrade jordbruksstrategier, där
en effekt av en större betoning på boskapshållning medförde en ökad rörlighet (Shennan 1986:143). Den glesare bebyggelsen betydde att existerande
sociala nätverk bröts och att nya sådana måste skapas, något som skedde
med hjälp av en ny och mer uniform uppsättning föremålstyper: ”… in the
Corded Ware phase widespread uniformities in certain material items existed. These represented one aspect of the creation of a common idiom which
arose as a basis for relating groups to one another.” (a.a.:143). Att dessa
4

Det kan anmärkas att den systematiska könsuppdelningen i hockergravarna ofta sammanställs på sätt som överdriver det regelmässiga på bekostnad av variationerna (t.ex. Häusler
1992; 1998:205 ff).
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föremålskategorier utgjorde en viktig del i mellangruppsliga relationer på
flera olika samhällsnivåer, är en av de idéer som jag kommer att utveckla i
avhandlingen. Den rörlighet av befolkningen som konstaterats genom strontiumisotopanalyser (jfr ovan) bör även betyda att äktenskapsrelationer mellan områden ingått som en del av de sociala nätverken.
Shennan anser att det var i en del av denna kulturella miljö som klockbägarkulturen uppstod, bland annat representerat av en ny form och dekor på
den bägartyp som var den snörkeramiska kulturens signum, men också utifrån ett annat förhållande till kopparmetallen (Shennan 1986). Koppardolken, som med tiden kom att bli vanlig inom hela klockbägarområdet, motsvarades inom stora delar av de tidigare snörkeramiska områdena istället av
flintdolken. Framför allt i Norden är den senneolitiska perioden identifierad
med just flintdolken (jfr Apel 2001; se vidare kap. 7). Omställningen från
stridsyxan som kulturspecifikt signum till dolken sker över stora områden,
troligen influerat av motsvarande förändringar i Centraleuropa i typen av
värdeföremål av koppar.
Både båtyxan och flintdolken i Norden var inspirerade av förebilder av
koppar (Malmer 1962; Apel 2001). I Sverige är det samtidigt tveksamt om
kopparföremål under mellan- och senneolitikum kan ha varit annat än exotiska föremål av marginell betydelse. Den tidvis intensiva metallimporten
under tidigneolitikum upphör nästan helt vid övergången till mellanneolitikum (ca 3300 f.Kr.) (Klassen 2001:Abb 111). Enstaka kopparföremål återfinns i Sverige i båtyxegravar från en framskriden del av båtyxtid. Malmer
drev konsekvent tesen att den svenska båtyxekulturen var ett direkt resultat
av att det under mellanneolitikum uppstod en sorts mental insikt om metallens ekonomiska värde (Malmer 1962; 1986). Som kommer att utredas ingående på flera platser i avhandlingen, är jag av en annan åsikt. Den betydelse
som metallhantverket kom att få under bronsåldern i Norden – praktiskt,
socialt, ekonomiskt och rituellt (Vandkilde 1996) – vill jag hävda att vi inte
ser under mellanneolitikum.

1.4. Stridsyxornas historia
1.4.1. Stridsyxor inom bandkeramisk kultur och trattbägarkultur
Så kallade stridsyxor av sten eller horn uppträder i Europa för första gången
under perioden ca 5000-4000 f.Kr. Föremålen består då i huvudsak av s.k.
Schuhleistenkeil eller skolästyxor av sten samt av T-formade hornyxor, och
var del av föremålsbeståndet hos den sena bandkeramiska kulturen i mellersta Europa och Lengyelkulturen i västra Ungern och sydvästra Slovakien
(Behrens 1973:34ff; Zápotocký 1992:2ff; Klassen 2002). Båda dessa yxtyper
återfinns även bl.a. i den sena Ertebøllekulturen, inbytta från jordbrukande
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grupper i söder. Som föremålsform torde dessa yxor inledningsvis ha haft en
ambivalent funktion. De var delvis arbetsyxor (Larsson 1988), men samtidigt
visar skolästyxornas tydliga närvaro i mansgravar (Shennan 1986) att de
även behandlades som de stridsyxor som utvecklades senare.
I sydöstra Europa framställdes under samma period stridsyxor av koppar
(jfr Zápotocký 1992: Abb 43), som utseendemässigt har slående likheter med
framför allt båtyxorna från enkelgravskultur och båtyxekultur, tillverkade
omkring 500 år senare. Kopparstridsyxornas nära formmässiga samband
med båtyxorna är intressant, och tycks stödja idén om att den allmänna föremålskategorin ”stridsyxa”, som under långa tider av neolitikum utvecklades och förändrades, uppfattades som ett ceremoniellt och symboliskt föremål. Att uppfattningen om kopparyxorna var densamma kan ses bl.a. i skaftens konstnärliga utsmyckningar (Höneisen 1990:24f). De under trattbägartid
förekommande s.k. ”Lochäxte” (ty.) i Mellaneuropa visar också de tydligt
samband med tidigare förebilder i koppar (Behrens 1973:87, 93).
Den icke-praktiska funktionen dikterade naturligtvis inte någon särskild
utformning, men just att yxans idealform återkommande förändrades, och
även återkopplade till tidigare former, bekräftar att artefakten var ”i rörelse”
på mer än ett sätt. Ett ytterligare exempel på ett sådant överbryggat tidsspann
är de dubbeleggade stridsyxorna av sten som var vanliga under äldre bronsålder i England (Edmonds 1995), och som mycket påminner om trattbägarkulturens dubbeleggade stridsyxor (se vidare nedan, kap. 7 och 8).
Zápotocký (1992) har grundligt studerat stridsyxorna under den period
som traditionellt omfattar trattbägarkulturen, vilket i absoluta årtal som mest
betyder ca 4500-2600 f.Kr (Midgley 1992:201ff). Zápotockýs studie behandlar alltså samtliga de utvecklade stridsyxeformer av sten som föregår den
snörkeramiska kulturens stridsyxor. Det finns dock vissa tolkningssvårigheter med att uppfatta de samlade stridsyxorna under den här perioden som
tillhöriga en kultur (trattbägarkulturen), eftersom trattbägarkulturens utbredning kan definieras på olika vis. De neolitiska kulturerna är traditionellt i stor
utsträckning definierade och geografiskt åtskilda utifrån keramikkärlens
utformning och dekorer, och en indelning av keramiken överensstämmer inte
med hur stridsyxorna fördelar sig. För trattbägarkulturen har både en snävare
och en vidare definition föreslagits (jfr Zápotocký 1992:202ff). I den vidare
definitionen betraktas kulturgrupperna Michelsberg och Altheim i Sydtyskland, Mondsee i Österrike och Pfyn i Schweiz som delar av trattbägarkomplexet (a.a.:552 Tafel 152). Jämförelser med keramiken och gravformer kan
resultera i olika gränsdragningar, men det samlade stridsyxmaterialet av sten
från perioden i fråga stödjer antagandet att en gemensam kulturell sedvänja
funnits vilken motsvarar den vidare definitionen. Dessutom sammanfaller
den ”vida” trattbägarkulturen i stort med den efterföljande snörkeramiska
kulturen, frånsett de östra områdena.
Zápotockýs genomgång av trattbägarkulturens stridsyxor kan användas
för att på ett övergripande plan jämföra med den efterföljande snörkeramiska
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kulturens stridsyxor, och de regionala och överregionala förändringarna i
stridsyxornas utformningar kan belysas.

1.4.2. Trattbägarkulturens regionalitet utifrån stridsyxorna
Zápotocký har visat att den tidigaste stridsyxetypen hos trattbägarkulturen
utgörs av flache Hammeräxte (F-yxan), vilka mot slutet av sin användningstid förekommer samtidigt med mångkantsyxan eller Knaufthammeräxte (Kyxan). Till den senare delen av trattbägarkulturen hör den rundnackiga (Ryxan), den dubbeleggade (D-yxan) samt den speciella utformning av dubbeleggad yxa som kallas Nackenkammäxte eller N-yxan (Zápotocký 1992:20ff;
205). De olika typerna indelas i sin tur i undertyper (a.a.). Inte alla typer
finns i hela trattbägarområdet.
Under tidigneolitisk trattbägartid i Sverige finns i huvudsak stridsyxor av
typerna FIII, FIV, samt mångkantsyxor av typerna KII, KIII, KV samt KVI
(Zápotocký 1992; Hallgren 2008:215ff). Jag går här inte in på hur dessa
undergrupper är definierade, utan koncentrerar mig på deras eventuella regionalitet i utbredningen.
Inledningsvis kan konstateras att stridsyxor av typen FI var mycket allmänt spridda i det kontinentala Europa medan typen FII var mer koncentrerad till norra och mellersta Tyskland, men att båda typerna saknades i Danmark och Sverige (Zápotocký 1992:523f). Typen FIII förekom istället närmast uteslutande i Danmark och Sverige, medan typen FIV i huvudsak fanns
i Skåne samt i östra Jylland och på de danska öarna (a.a.:525f). F-yxorna
skiljer sig således i utformning mellan den tidiga trattbägarkulturens kontinentala delar och dess områden i Danmark och Sverige, liksom att en speciellt utformad variant fanns i östra Danmark och Skåne.
Den något senare uppträdande mångkantsyxan (K-yxan) återfanns i en variant (typ KI) i mellersta och sydöstra Europa, men var i övrigt en i huvudsak
skandinavisk och nordtysk typ (typerna KII-VI) (a.a.:529ff). För större delen
av mellersta och västra delarna av trattbägarområdet på kontinenten är det
möjligt att F-yxan istället var den stridsyxetyp som fortsatte att användas (jfr
Zápotocký 1992:205).
För de typer som företrädesvis förekom i stora delar av den tidigneolitiska, svenska trattbägarkulturens område (FIII, KIII, KV), är det svårt att utifrån Zápotockýs spridningskartor se regionala utformningar. Däremot är det
tydligt att det i Skåne fanns stridsyxetyper hos den tidigneolitiska trattbägarkulturen som delvis särskiljer detta område från övriga Sverige och istället
band det samman med östra Danmark. De här två områdena – östra Danmark
och Skåne respektive Mälardalen och södra Norge – har av Hallgren (Hallgren 2008:225ff) identifierats som två kontrasterande regioner med skilda
hantverkstraditioner. Hallgren visar vidare att yxornas utformning var
gemensam inom betydligt större områden än keramiken, där den sistnämnda
hade en mer lokal prägel (a.a.).
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Det är också tydligt att Danmark beträffande stridsyxtyperna var uppdelad
i en östra och en västra del, längs en historisk kulturell skiljelinje märkbar
redan under mesolitikum (Vang Petersen 1984; Klassen 2004:227ff).
I den andra halvan av trattbägarperioden uppträder den rundnackiga yxa,
av vilka som ovan nämndes endast ett fåtal påträffats i Sverige. Den rundnackiga yxan var olika utformad i olika delar av utbredningsområdet, men i
det danska, nordtyska och nordholländska områdena fanns ett flertal undergrupper och speciella utformningsdetaljer (bl.a. skåror) på yxorna vars utbredningar delvis överlappar varandra.
De dubbeleggade yxorna är en i huvudsak nordtysk och skandinavisk yxform, som kronologiskt tillhör den mellanneolitiska trattbägarkulturen. Typen DI, av den undertyp som i Sverige benämns fredsgårdsyxa, fanns i större
delen av det nämnda området. En regional skillnad kan sedan ses mellan
undertyperna DI:A i större delen av Danmark och norra Tyskland, samt DI:B
i Sverige och Själland (Zápotocký 1992:545, Tafel 145). Typerna DII, DIII
och N är inte karterade i Sverige av Zápotocký. Generellt har typen DIII en
snävare utbredning än typerna DII och N, till enbart Danmark och Schleswig-Holstein (Zápotocký 1992:546ff). Utifrån Kaelas spridningskartor över
dubbeleggade yxor, kan en viss regionalitet tecknas (Kaelas 1957:102f), där
fredsgårdsyxorna har en mer mellan- och östsvensk utbredning medan övriga
dubbeleggade yxor har en mer sydlig utbredning. DI-typen uppträder möjligen något tidigare än DII-typen (Kaelas 1957:105; Zápotocký 1992:205),
men typerna är troligen generellt att betraktas som i huvudsak samtida.
En intressant iakttagelse är att utbredningen av dubbeleggade yxor i Sverige i stort överensstämmer med utbredningen av mångkantsyxorna, trots att
den kulturella situationen var förändrad. Den gropkeramiska kulturens användning av de dubbeleggade stridsyxorna under mellanneolitikum kan tolkas som en direkt kontinuitet från den tidigneolitiska situationen i trattbägarkulturen5.
I den ovan beskrivna situationen är det framför allt ett förhållande som
speciellt bör lyftas fram, vilket som vi ska se har en viss betydelse för förståelsen av hur den snörkeramiska kulturens överregionala områden växer
fram. Det rör de gränser som fanns mellan stridsyxorna i trattbägarkulturens
norra respektive södra områden.

5

Se kapitel 7 för en diskussion om trattbägarkulturens och den gropkeramiska kulturens
stridsyxor i Mälardalen.
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Figur 1:4. En av de över tid ändrade gränserna mellan överregionala stridsyxtyper
inom trattbägarkulturen (från linje A till B), där linje B sammanfaller med den södra
gränsen för enkelgravskulturen.

En förändring kan ses över tid, där den första gränsen (fig. 1:4, linje A), visar att F- och K-yxorna hade en särskild utformning norr om den i figuren
dragna linje A, och en annan utformning söder om denna gräns. Med de
efterföljande, mellanneolitiska stridsyxtyperna R och D/N förflyttas gränsen
mellan olika utformningar ner till mellersta Tyskland (fig. 1:4, linje B). För
D-yxorna kan samtidigt en precisering göras, då förekomsten av typen DIII
har en södra begränsning som ligger kvar vid linje A (jfr Zápotocký
1992:Tafel 123-148). Den påvisade regionala gränsen, och dess förändring,
har som vi skall se en direkt fortsättning i en gräns för den följande snörkeramiska kulturens överregionala områden.

1.4.3. Det ökande antalet stridsyxor från trattbägartid till
snörkeramisk tid
En viktig parameter i tolkningen av den svenska båtyxan, är den kraftiga
ökningen av antalet prestigeyxor jämfört med tidigare perioder. En fullständig genomgång av trattbägarkulturens och den gropkeramiska kulturens
stridsyxor i Sverige saknas ännu, men Zápotockýs (1992) arbeten gör det
ändå möjligt att peka på några generella omständigheter (jfr även bl.a. Åberg
(1918) och Kaelas (1957)). En grov uppskattning av antalet kända mångkantsyxor och dubbeleggade yxor i Sverige är ca 560 stycken (Zápotocký
1992:11; Kaelas 1957:104). Kända båtyxor från den svenska båtyxekulturen
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utgör drygt 2400 stycken (Malmer 1975:90), alltså mer än 4 gånger så
många som för den föregående periodens. Detta ska också ställas mot att
användningstiden för båtyxekulturens båtyxor var ca hälften så lång som den
för tidigare stridsyxor, vilket ytterligare understryker den kraftiga ökningen i
antal för denna artefakttyp. Med hänsyn tagen till tidsdiskrepansen kan det
hävdas att ökningen av stridsyxor under båtyxperioden var åttafaldig. Eftersom antalet dubbeleggade yxor i Sverige är något större än antalet mångkantsyxor, visar det att ökningen av stridsyxor möjligen påbörjats redan under första halvan av mellanneolitikum.
I Zápotockýs katalog över trattbägarkulturens stridsyxor i Danmark ingår
sammanlagt 367 stycken (Zápotocký 1992:11). Vid en jämförelse med det
kända antalet stridsyxor från enkelgravskulturen, vilket är minst ca 2500
stycken (Glob 1945), är den kraftiga ökningen av denna föremålstyp under
andra halvan av mellanneolitikum uppenbar. Ökningen är troligen i samma
storleksordning som i Sverige.
I nordöstra Tyskland har enligt Zápotocký påträffats 313 stycken
stridsyxor av trattbägartyper (Zápotocký 1992:11). I en studie av enkelgravskulturen i samma område har Jacobs registrerat sammanlagt 935
stridsyxor (Jacobs 1991:20). I området har således antalet stridsyxor ökat
trefaldigt, vilket med hänsyn taget till de olika periodernas längd egentligen
motsvarar en sexfaldig ökning (jfr ovan). Ökningen är markant, men inte
fullt så kraftig som i Sverige och Danmark.
I mellersta Tyskland har Zápotocký registrerat 209 stridsyxor från trattbägartid (Zápotocký 1992:11). Antalet snörkeramiska stridsyxor i samma område är åtminstone omkring 1000 stycken (Struve 1955:Tafel 27), vilket,
med hänsyn till periodernas olika längd, betyder en tiofaldig ökning.
I Schweiz har registrerats 37 stridsyxor av trattbägartyper (Zápotocký
1992:11). Antalet kända stridsyxor från snörkeramikkulturen har ändrat sig
betydligt utifrån de senaste årens undersökningar. Strahm återger i sitt arbete
från 1971 ett hundratal snörkeramiska stridsyxor i hela Schweiz (Strahm
1971:186), men vid undersökningar på senare år har det på flera sjöstrandsboplatser i västra Schweiz påträffats omfattande tillverkning av stridsyxor,
med drygt hundratalet stridsyxor per boplats (Wolf 1999:30). Det totala antalet snörkeramiska stridsyxor i Schweiz är för tillfället svårt att få uppgifter
om, men den procentuella ökningen jämfört med trattbägartid är troligen den
största i hela det snörkeramiska området, och torde långt överträffa en tiofaldig ökning.
Ökningen i Finland påminner om den schweiziska, därför att antalet kända stridsyxor från trattbägartid endast är ett fåtal (Zápotocký 1992:11). I
Finland har påträffats omkring 900 båtyxor (Edgren 1992:91). Ökningen i de
baltiska länderna är troligen inte fullt så omfattande som i de Skandinaviska
länderna.
Resultaten ger en tämligen tillförlitlig bild av den generella utvecklingen
och hur den varierar i de olika områdena. Överlag är ökningen av antalet
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stridsyxor under snörkeramisk tid i samma storleksordning som för den
svenska båtyxekulturen.

1.5. Den snörkeramiska kulturens områden
I tolkningen ovan beskrevs hur vissa föremål inom snörkeramik- respektive
klockbägarkultur kom att få likartade utformningar över stora områden. En
möjlig förklaring har presenterats där de identifieras med ett värdefullt,
kommunikativt och konsoliderande samhällssyfte. Samtidigt är det uppenbart att dessa kulturområden inte var delar av ett och samma mellangruppsliga nätverk, eftersom grupperna inte bara har likartade föremålsuppsättningar
utan också har lokalt och regionalt särskiljande element. Forskningshistoriskt
har också de snörkeramiska grupperna indelats enligt delvis skilda principer,
där bland annat de moderna nationsgränserna spelat en viss roll. I Skandinavien särskiljs den danska enkelgravskulturen från den svensk-norska båtyxekulturen, medan i Finland endast delar av den kamkeramiska kulturen uppvisar drag som påminner om snörkeramikkomplexet (Edgren 1970; 1992). Att
dra gränser mellan regioner, inom vilka kulturella former i stort är ”lika”, är i
sig ofta resultat av källmaterialbearbetning färgat av en viss vetenskapssyn.
Den svenska båtyxekulturen betraktas inte idag som ”ett folk”, samtidigt
som den ändå inte i någon nämnvärd omfattning har regionaliserats till grupper av människor eller till nätverk.
I den arkeologiska litteraturen kan tolkningar av det gemensamma, europeiska perspektivet beträffande snörkeramisk kultur delas upp i två huvudfåror: dels i en fokus på den s.k. A-horisonten, dels i beskrivningar av gemensamma drag, exempelvis generella likheter i gravskick och i föremålsformer.
Perspektiven förstås både som samhällshierarkier och som kronologiskt betingade.
Att sammanfattande beskriva hela det snörkeramiska källmaterialet låter
sig inte göras inom ramen för detta arbete. Mycket schematiskt har följande
förslag till uppställning av fyndmaterialet lämnats (Buchvaldek 1998:413):
x ”Der sogenannte gemeineuropäische Horizont (”Einheitshorizont”, ”AHorizont”), welcher z.B. in Mitteldeutschland und in Böhmen etwa fünf
Prozent aller keramischen Funde umfaßt.
x Eine Gruppe, deren Keramik typologisch teilweise an den genannten
Horizont anknüpft, weitere Varianten der Grundtypen sind nur im engeren
Mitteleuropa verbreiten (etwa 15 bis 30% der Funde).
x Eine Fundgruppe gänzlich lokalen Charakters (etwa 65 bis 80% der Funde in den einzelnen Gebieten).”
Traditionellt har den snörkeramiska kulturen, som namnet antyder, till
stor del studerats med hänseende på keramiken. Punktlistan ovan leder lätt
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tanken i en viss riktning, i och med att det framstår som att det fanns en kärna av gemensamma föremål till vilka övrig materiell och social kultur i varierande grad förhöll sig. Samhällstolkningen kan då följa i samma spår, så att
det uppfattas ha funnits en gemensam kulturell kärna till vilken andra kulturyttringar förhöll sig.
Både kronologiska och regionala skillnader bör uppmärksammas. För det
första kan vissa kronologiska fakta förtydligas. Beran har påpekat att man
bör vara försiktig med att använda den snörkeramiska kulturens stridsyxetyper för detaljerade kronologiska studier över alltför stora områden (Beran
1997:33). Som belysande exempel kan nämnas de stora mängder stridsyxor
av A-typ, som påträffats på schweiziska boplatser och som förefaller ha tillverkats under större delen av den snörkeramiska perioden (Wolf 1992:188f;
1999; se vidare nedan). Dessa yxor har alltså inte alls samma kronologiska
gränser som motsvarande yxor inom exempelvis enkelgravskulturen. Utifrån
liknande bedömningar av annat arkeologiskt material kan man instämma i
åsikten att en kronologiskt initial enhetshorisont, eller A-horisont, för snörkeramikkulturen i mångt och mycket har visat sig vara en skrivbordsprodukt
(Behrens 1997). Klassiska fynd av s.k. A-horisontkaraktär är i huvudsak
typiska för norra snörkeramikområdet, men de utgör inte de äldsta delarna av
den snörkeramiska kulturen generellt. En inledande enhetshorisont med Ayxan existerade t.ex. inte i norra Tyskland (Strahl 1992:217). De föremålsformer, som i den tidiga forskningen tillskrevs en inledande gemensam, europeisk tidshorisont, tycks finnas i flera områden men då som ingredienser i
de äldre stadierna (Behrens 1997; Furholt 2003a:118ff).
De allra tidigaste 14C-dateringarna av snörkeramik kommer från södra Polen, där hockergravar med bl.a. snördekorerad keramik och stridsyxor har
daterats till ca 3100-2900 f.Kr. (Furholt 2003b). Möjligen går det även att
påvisa ett samtida, tidigt skede av hockerbegravningar längre västerut i Europa, men ännu utan snörkeramik (a.a.).
För det andra finns betydelsefulla regionala skillnader. Lämningarna från
båtyxekulturen i Sverige och Norge har så pass stora likheter att de oftast har
tolkats utgöra en sammanhängande kultursfär (ex. Hinsch 1954:13; Malmer
1975). Beträffande båtyxornas utformning finns dock både tydliga likheter
mellan svenska och norska exemplar, men även olikheter. Särpräglat lokala
båtyxtyper, bl.a. med anknytning till kusterna på Vestlandet, är exempelvis
kända (Olsen 2004:92). De lokala och regionala förhållandena har även satt
sin prägel på andra delar av det norska materialet, både den materiella kulturen och näringsformer, bl.a. synligt i användningen av skifferspetsar och i
förekomsten av utpräglade fiske- och fångstboplatser (Bergsvik 2003; Olsen
2004). Olika kontaktvägar under MN B har föreslagits, dels genom inlandet,
dels längs kusterna (Olsen 2004:94).
Jämförelsen nedan syftar till att uppmärksamma materialets kronologiska
och regionala variation. Då de kända snörkeramiska stridsyxorna i flera områden inte finns publicerade på sätt som möjliggör en regional jämförelse,
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kommer analysen i vissa fall även att utnyttja annat källmaterial. Jag menar
att en fokus på stridsyxorna gör det möjligt att tolka den aktuella neolitiska
utvecklingen i Europa på sätt som kompletterar och fördjupar den existerande bilden. Det rör inte endast en omdefinition av snörkeramiken i nya undergrupper, utan ett nytt, kompletterande tolkningsperspektiv.
Det är ofta tämligen lätt att påvisa karaktäristiska drag hos stridsyxor
inom ett område, som skiljer dem från andra områden. Den svensk-norska
båtyxekulturens båtyxor skiljer främst ut sig genom den speciellt utvecklade
skaftholken. I Finland har båtyxorna likaså ofta skaftholk, men inte i lika
hög omfattning som i Sverige. De finska båtyxorna är på många sätt lika de
svenska, men där finns samtidigt olikheter i utförandet – bland annat med
tydligare insvängda sidor på nackdelen (jfr Edgren 1992:92f) – vilket gör att
de sammantaget kan skiljas typologiskt från de svenska (jfr kap. 3).
Enkelgravskulturens stridsyxor saknar generellt skaftholk, och dess olika
typer har definierats framför allt av Glob (1945) och Struve (1955). I Mellan- och Sydtyskland, liksom i Böhmen och delar av Polen dominerar de
fasetterade stridsyxtyperna, medan i Schweiz den s.k. A-yxan som ovan
nämndes har varit den mest förekommande formen under hela den snörkeramiska perioden (Strahm 1971). Stridsyxorna i Baltikum uppvisar former
som påminner både om den klassiska A-yxan liksom om svenska och finska
former men utan skaftholk. Den östeuropeiska stridsyxetypen (den s.k. Fatjanovo-typen) har i allmänhet en böjd eller välvd form, med tydligt bred egg
och rundat nacktvärsnitt (Ebbesen 1997:86). Genom sin välvda form och
breda, nedåtskjutande egg påminner de om de klassiska A-yxorna eller om
de tidiga fasetterade yxorna (a.a.).
En intressant iakttagelse är att förekomsten av list på båtyxor är tämligen
vanligt i Finland (Edgren 1992:92), i Baltikum (Loze 1992) och även i södra
Polen (Machnik 1997). Detta formelement är – som vi ska se – vanligt också
i den östra delen av Mälardalsområdet. Möjligen ser vi här ett formelement
som i viss utsträckning haft östlig proveniens.
Stridsyxor på de brittiska öarna är framför allt associerade med den tidiga
bronsåldern där. Här har samtidigt konstaterats ett mindre antal importerade
exemplar från kontinenten. Edmonds menar att tillverkningen troligen inte
varit begränsad till vissa platser eller utförd av specialister (Edmonds
1995:164).

1.5.1. Danmark
Enkelgravskulturen utgör den danska, holländska och nordtyska grenen av
de europeiska bägarkulturerna, och som namnet antyder var det gravarna
som först tilldrog sig intresse. Enkelgravskulturens gravhögar uppmärksammades av arkeologer i slutet av 1800-talet (Madsen 1891; Reeh & Smith
1891; Müller 1898).
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Under de efterföljande dryga hundra åren har kunskapen stadigt ökat, och
vi känner idag inte bara gravar utan också boplatser, offer, indikationer på
näringsekonomi m.m. Den tredelade periodindelningen av enkelgravskulturen – ursprungligen benämnda undergrav, bottengrav respektive övergrav –
utgår ifrån Globs arbeten (Glob 1945). Teorin om en samhällsomvandling i
och med att trattbägarkulturen försvann och enkelgravskulturen tog dess
plats är dock fortfarande omtvistad, och debatten om huruvida enkelgravskulturens människor var invandrade eller inte blossar emellanåt upp
(senast Kristiansen 1991 och Damm 1993). Själva tidpunkten för omvandlingen förläggs till skiftet mellan MN A och MN B. Rostholms (1982) undersökningar på Herningegnen visade att boplatslager från den avslutande
trattbägarkulturens period MN V låg stratigrafiskt under enkelgravskulturens
gravhögar, också med tidiga enkelgravar (se också Davidsen 1978:171). 14Cdateringar har visat att enkelgravskulturen generellt är yngre än MN V
(Malmros & Tauber 1975:78ff; Ebbesen 1986:33). Davidsen (1978:172)
menar dock att både 14C-dateringar och stratigrafiska fynd antyder att den
inledande enkelgravstidens undergravsperiod var samtida med eller senare
än MN V, men att man inte kan vara mer bestämd än så. En förklaring till
oklarheterna om exakt när och varför förändringen från trattbägarkultur till
enkelgravskultur skett, förefaller vara att omställningen skedde i något olika
takt, och tog sig olika uttryck, i olika regioner.
Enkelgravskulturen i Danmark är i sig en olikartad företeelse, där det
framför allt finns en skillnad mellan Jylland och öarna öster därom. Att enkelgravskulturen först uppträdde på centrala Jylland har visats (Glob 1945;
Struve 1955), men det danska området uppvisar varierande, lokala utformningar av exempelvis bosättningar, offerritualer och materiell kultur. För det
första skiljer sig formerna för begravningar mycket mellan områden. Ebbesen (1986; 2006) har grundligt redogjort för en mängd sådana regionala
skillnader. Beträffande enkelgravskulturens gravhögar är de en typiskt lokal
utformning för Mitt- och Västjylland, även om de också finns i Östdanmark.
I de jylländska gravarna fick mannen ofta en stridsyxa med sig, kvinnan ofta
bärnstenssmycken, medan bägge könen kunde få flintredskap och keramik
(Ebbesen 1986:38-39). Ebbesen understryker att keramik är ovanligt som
gravgods under MN B, med undantag av Mittjylland under en sen del av
perioden då det kan finnas upp till tio kärl vid en individ. Den största mängden begravningar under enkelgravskulturens tid skedde faktiskt i trattbägarkulturens megalitgravar, och i Östdanmark var detta nästan den enda begravningsform som förekom.
Bärnstenspärlor från MN B är vidare mycket sällsynta i östdanska gravar,
medan rörformade bärnstenspärlor är mycket vanliga i de jylländska enkelgravarna (Ebbesen 1986:37; Glob 1945:150 ff). Enkelgravskulturens
stridsyxor har i Mellan- och Västjylland huvudsakligen deponerats i gravar. I
Östdanmark utgörs gravgodset mest av rät- eller håleggade yxor, i mindre
utsträckning stridsyxor och keramik och bärnstenspärlor. Typen av gravgå32

vor som nedlades tillsammans med den döde uppvisar också lokala variationer (Ebbesen 1986:39). Olika gravkistor och mindre hällkistor användes
också (a.a.:39-40). Även om alltså ungefär samma typer av föremål nedlades
tillsammans med den döde i olika områden, så ser vi stora variationer i gravformerna.
Av stridsyxor som istället offrats i våtmarker kommer nästan hälften från
Nordsjälland, vilket visar hur pass olika enkelgravskulturens föremål kulturellt behandlats. I de kända depåfynden dominerar generellt flintyxorna,
medan stridsyxorna är få. Det har vidare påvisats en skillnad i flintteknologi
mellan Västjylland och övriga Danmark (Ebbesen 1986:34).
Den tidiga enkelgravskulturens boplatser är fortfarande få, även om materialet ökar (Damm 1991:87). Oftast finns på de påträffade boplatserna endast
små samlingar av flintavfall och lite keramik. De allra flesta kända boplatserna kan dateras till senare delen av MN B. En tidig boplats är emellertid
den vid Glattrup nära Limfjorden, där ett antal stolphål, pinnhål och gropar
undersökts. Stolp- och pinnhålen har inte kunnat tolkas som rester efter huseller hyddkonstruktioner. Fynden bestod av malsten, flintor och keramik. En
liknande mängd med pinnhål fanns också på boplatsen Mortens Sande i Thy,
vilka tolkades som rester efter hyddor eller möjligen stängsel (a.a.:87). På
Himmerland har några sena boplatser från enkelgravskultur blivit undersökta, bestående av ett spritt fyndmaterial, grunda nedgrävningar och stolphål
(Johansen 1986). Gropar och enstaka stolphål, tillsammans med fyndmaterial tillhörigt enkelgravskulturen, har påvisats från flera platser i Danmark6.
Två iakttagelser kan vara värda att speciellt lyfta fram beträffande detta material. För det första att de förmodade boplatserna ibland visats ha en speciell
topografisk placering som inte motsvarar den mycket mer varierade utbredningen av gravar och lösfynd (t.ex. Hansen 1986:289 ff). För det andra att
bebyggelselämningarna, på platser som kunnat undersökas över stora ytor,
närmast har karaktären av spridda, enstaka anläggningar (Hvass 1986:333).
En allmänt noterad tendens är att bosättningarna under enkelgravskulturen
splittrades upp på många små (Ebbesen 1986:88), en iakttagelse som vi sett
också förefaller gälla för många andra områden i Europa under denna tid
(Shennan 1986).
Det fanns en distributions- och kommunikationsgräns under MN B mellan
den klassiska mitt- och västjylländska enkelgravskulturen och övriga Danmark, något som håller sig ända fram till yngre bronsålder (fig. 1:5; jfr Ebbesen 1986:37-38). I östra Danmark fanns också den gropkeramiska kulturen
parallellt med enkelgravskulturen, och 14C-dateringarna från exempelvis den
gropkeramiska Kainsbakke-boplatsen sträcker sig över hela MN B (Rasmussen 1991).

6

För Skånes del har sådana lämningar föreslagits utgöra den tydligaste definitionen av båtyxekulturens boplatser (Sarnäs & Nord Paulsson 2001).
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Enkelgravskulturen i Danmark är således en heterogen företeelse under
MN B. Utan att utförligt redovisa det arkeologiska källmaterialet från Bornholm, kan kort nämnas att det dominerande gravskicket på ön under MN B
var i hällkistor där de döda lades i utsträckt ryggläge och gravgåvorna ofta
bestod av tjockbladiga, håleggade flintyxor (Becker 1986; Malmer 1962;
Nielsen & Nielsen 1986a, 1986b). Bornholm tycks ha haft en lokalt utformad ”enkelgravskultur” med likheter med det östdanska området, men också
med drag av svensk båtyxekultur, där gravskicket tycks förebåda de senneolitiska hällkistorna (jfr Malmer 1975:50).
Avslutningsvis kan nämnas Siemens definitioner av regionala grupper
inom den jylländska enkelgravskulturen (Siemen 1985;1986). Siemen använder sig av skillnader i gravformer och fyndkombinationer för att definiera
regionala områden. Skillnaderna tolkar han preliminärt som geografiskt eller
etniskt betingade (Siemen 1986:95).
Också Lone Hvass (1986) har utifrån en behandling av keramiken visat
både på omfattande påverkan och kontakter mellan olika snörkeramiska
områden och på att olika typer av keramikbägare förefaller ha behandlats
olika i dessa förbindelser.

Figur 1:5. Den danska enkelgravskulturens två huvudsakliga regioner.
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Ytterligare regionaliseringar, främst utifrån gravskick och keramikkärlens
utformning och dekorer, har föreslagits (Siemen 1985, 1986; L Hvass 1986,
S Hvass 1986, 1992; Ebbesen 2006:81f). De tämligen små regioner som
Siemen har föreslagit för västra Själland (1986:88), baserar sig på en sammanvägning av ett – i jämförelse med exempelvis Mälardalen – rikhaltigare
källmaterial, och är därför svåra att jämföra. Det är möjligt att Siemen har
identifierat kulturella skillnader på en i sammanhanget mer lokal nivå.
De danska stridsyxorna har däremot inte på liknande sätt utnyttjats för att
eftersöka regionalitet i enkelgravskulturen. Mot bakgrund av de ovan beskrivna regionerna för enkelgravskulturen skulle det vara mycket intressant
att undersöka om sådana variationer kan spåras också i stridsyxornas utformning.

1.5.2. Nederländerna och nordöstra Tyskland
De nederländska stridsyxorna förekommer i flera olika typer, vilka har kronologiskt indelats i grupper. Typiskt är att flera stridsyxtyper förekommer
inom samma period (Butler & Fokkens 2005).
I ett arbete om enkelgravskulturen i nordöstra Tyskland, i MecklenburgVorpommern, har Jacobs bl.a. studerat stridsyxorna i området (Jacobs 1991).
Av sammanlagt 935 kända stridsyxor har Jacobs kunnat studera 851 närmare. 76 stridsyxor utgör kända gravfynd (a.a.:20), vilket motsvarar knappt
10%. De förekommande stridsyxorna i nordöstra Tyskland kan generellt
föras till enkelgravskulturens typer. Ett fåtal båtyxor av svensk-norsk typ –
med skaftholk och/eller list samt med ovalt till spetsovalt nacktvärsnitt – har
påträffats i kustnära områden i norr (Jacobs 1991:24).
De fasetterade stridsyxor som är den dominerande stridsyxetypen i mellersta Tyskland, finns i mindre antal i nordöstra Tyskland. I MecklenburgVorpommern är ca 5 % av de kända stridsyxorna fasetterade, och de har
återfunnits framför allt i sydöst, i Neubrandenburg (a.a.:20).
Intressant är att ungefär hälften av gravfynden härrör från megalitgravar
(a.a.:12), där megalitbegravningarna dominerar i den mellersta och västra
delen av området medan flatmarksgravar dominerar i den sydöstra delen
(a.a.:164, Karte 5). Sedvänjan att i huvudsak begrava i megalitgravar kopplar
det förstnämnda området till den östdanska regionen, där ett liknande förhållande rådde (se ovan).
Utifrån det samlade källmaterialet föreslår Jacobs dels en (utifrån i huvudsak dansk typologi) tredelad periodindelning av enkelgravskulturen, dels
en regional indelning av den nordtyska enkelgravskulturen. Jacobs definierar
tre regioner: en västra, en mellersta respektive en östra (Jacobs 1991:28).
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Figur 1:6. Regioner i den nordtyska enkelgravskulturen (diagonalt streckat område).
Två regioner är lättast att urskilja, en östra och en västra (åtskilda av den streckade
linjen). Här finns dessutom ytterligare en regional grupp, den s.k. Odersnörkeramikgruppen (horisontellt streckat område).

Med utgångspunkt främst från stridsyxorna och från gravskicket tycks det
mest relevant att i sammanhanget identifiera två regioner i nordöstra Tyskland (fig. 1:6), samt den särskilda region som utgörs av den s.k. Odersnörkeramikgruppen (jfr Wetzel 1969a).
Beran har studerat den snörkeramiska kulturen i Magdeburgdistriktet, beläget direkt söder om Mecklenburg-Vorpommern (Beran 1990). I hela Magdeburgdistriktet dominerar stridsyxor av enkelgravstyper, men långt ifrån
alla typer finns och de beskrivs ofta som något avvikande i formerna från de
jylländska. Klassiska A-yxor har en tämligen jämn utbredning i hela området, medan däremot typerna C, D, E saknas nästa helt (a.a.:33ff). Likaså har
nästan inga båtyxor eller stridsyxor av I-typ påträffats (a.a.:37).
Stridsyxor av typerna H och K återfinns företrädesvis i områdets norra
och centrala delar (a.a.:36ff, 190f, Karte 4 och 5). H-yxorna koncentrerar sig
i huvudsak till den västra halvan av detta område. Fasetterade stridsyxor
förekommer i den sydvästra delen av området (a.a.:192, Karte 6). Det förefaller därför som att stridsyxor av A-typ har en jämn utbredning, medan övriga typer av jylländska stridsyxetyper mer koncentrerar sig till de norra och
centrala delarna medan de fasetterade stridsyxorna överväger i södra delen.
Stridsyxorna av enkelgravstyper kan generellt sägas ha en södra gräns i
jämnhöjd med floden Großer Graben, förutom A-yxorna. Det kan här åter36

igen påpekas att A-yxorna inte bör ses som representanter för en initial ”Ahorisont”; A-yxorna utgör istället en ingrediens i de äldre snörkeramiska
stadierna i regionerna utanför Jylland (Strahl 1992; Behrens 1997). Situationen kan sammanfattas som att det både finns skillnader mellan regioner beträffande hur de etablerade stridsyxtyperna fördelade sig och skillnader i
utformningen av typer i sig – något som vi ska se liknar situationen i Mälardalen.
Av de halva stridsyxorna i nordöstra Tyskland är antalet eggar ca 25 %
fler än antalet nackar (Jacobs 1991), vilket kan jämföras med förhållandet
inom båtyxekulturen där antalet eggar generellt är ungefär dubbelt så många
som nackar (Malmer 1962:667). Skillnaden i antalet eggar och nackar i
Mecklenburg-Vorpommern – liksom i Mälardalen – antyder att ituslagningen av stridsyxor var en kulturellt betingad men samtidigt regionalt varierande sedvänja.
Med utgångspunkt från Malmers behandling av båtyxornas egg- respektive nackdelar, har Beran gjort en liknande undersökning i Magdeburgdistriktet, direkt söder om Mecklenburg-Vorpommern. Precis som inom
båtyxekulturen är här antalet påträffade eggar nästan dubbelt så många som
antalet nackar (Beran 1990:40ff). Intressant är att det finns en viss regional
variation också i Magdeburgområdet, så att eggdelarna proportionellt är fler i
den norra delen jämfört med den södra (a.a.:194, Karte 8). I norra Tyskland
kan därför ituslagningspraktiken under enkelgravstiden visas vara regionalt
betingad (se vidare kap. 6).
Sammanfattningsvis är det tydligt att enkelgravskulturen, som överregionalt fenomen, var uppdelad på flera regioner. Förekomsterna av olika stridsyxetyper varierar regionalt.

1.5.3. Finland, Baltikum och norra Polen
I norra Polen och Baltikum, liksom i Finland, finns snörkeramiska grupper
vars stridsyxor har likheter med de svenska båtyxorna. Till dessa regionala
grupper kan räknas Fatjanowo, samt längre österut Mittel-Djnepr-grupperna
(Beran 1997:35).
Båtyxekulturen i Finland – vilken koncentrerar sig till den sydvästra delen
av landet – tycks utifrån fyndplatser med keramik kunna indelas i två regioner, medan däremot båtyxornas utbredning istället är tämligen jämn över
hela området (jfr Edgren 1992:86f).
Edgren tycker sig se att många av de yngre finska båtyxorna är tillverkade
av en typ av diabas som endast förekommer tämligen lokalt i området kring
nedre Satakunta, i sydvästra Finland (Edgren 1992:88), vilket skulle kunna
betyda att tillverkningen av båtyxor i Finland med tiden blev mer koncentrerad än inom den svenska båtyxekulturen. De tidiga finska båtyxorna, av
A/B-typ, är däremot tillverkade av mer varierade bergarter (a.a.:92). Det är
tydligt att de finska båtyxorna påminner om de svenska, men att vissa sär37

drag samtidigt visar att den finska båtyxekulturen utgjort en egen region.
Som vi kommer att se i kapitel 5 kan ett mindre utbyte av båtyxor påvisas
mellan Sverige och Finland, och vidare att förekomsten av list på båtyxor är
en detalj som sammanbinder den sörmländska båtyxeregionen med den finska.
En intressant omständighet är att i Finland finns också den senneolitiska
enkla skafthålsyxan med utvecklad holk.
Antalet båtyxor i Estland har uppskattats till ca 120 (Äyräpää 1952), i
Lettland ca 150 (Loze 1997:316) och i Litauen ca 600 (Butrimas 1992:307).
Benämningen ”båtyxa” kan sägas vara relevant också för det baltiska området, då likheterna med de svensk-norska båtyxorna är tydligare än med enkelgravskulturens eller det mellaneuropeiska områdets stridsyxor. Däremot
är generellt förekomsten av skaftholk på båtyxorna mindre, förutom i Finland.
Längs den litauiska och polska östersjökusten finns den s.k. Rzucewo- eller Haffküstenkulturen, vilken uppfattas som en blandning av inhemska,
tidigare kulturer och snörkeramisk kultur, med en blandekonomi bestående
av både jakt, fiske och jordbruk (Rimantien 1992; Król 1992). Strax söder
därom, i området kring de Masuriska sjöarna, finns likaså en lokal blandform
mellan snörkeramisk och inhemska kulturer, med en blandekonomi som
uppvisar en tydlig ökning av får/get under perioden (Gumiski 1997). De
klassiska A-yxorna i norra Polen uppträder i stort sett utanför området för
den polska gruppen av klotamforakulturen (Beran 1992:38).
De finska, baltiska och nordpolska grupperna av snörkeramikkultur kan
beskrivas som flera separata regioner med blandekonomier av både jordbruk,
jakt, fiske och insamling. Det är däremot svårt att definiera omfattningen av
en eventuell överregional nivå, utan att göra en mer detaljerad studie.
Den generella likheten mellan de svenska båtyxorna och stridsyxorna i
Finland, Baltikum och norra Polen, pekar mot mer omfattande överregionala
kontakter mellan dessa områden än exempelvis mellan båtyxekulturen och
enkelgravskulturen.

1.5.4. Schönfelderkultur och det nordtyska gränsområdet
Snörkeramikkulturens överregionala områden har en av sina gränser mellan
den danska och nordtyska enkelgravskulturen i norr och den mellantyska
snörkeramiska kulturen i söder. Denna gräns är möjlig att beskriva och analysera särskilt noggrant i området kring mellersta Elbe.
Den kulturella utvecklingen i området omfattar för den snörkeramiska sekvensen en inledande övergångsfas med Klotamfora- och Ammenslebenkultur norr respektive söder om Ohre, för att därefter ersättas i hela området av
Schönfelderkultur samt en avslutande fas med mer typisk enkelgravskultur
(Hein 1987:217). Direkt söderut finns samtidigt under denna sekvens den
mellantyska snörkeramiska kulturen.
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Figur 1:7. Schönfelderkulturens område (krysskrafferat), med enkelgravskulturen i
norr (ljusgrå markering) och den snörkeramiska kulturens område med fasetterade
stridsyxor i söder (diagonal skraffering).

Schönfelderkulturen har betecknats som en sorts ”anti-snörkeramik”, belägen mitt i den snörkeramiska världen (Beran 1997:38; jfr Wetzel 1969b;
1978). Den för snörkeramikkulturen karaktäristiska snörornerade bägaren
var hos Schönfelderkulturen ersatt av en låg och vid skål (Behrens
1973:161). Till skillnad från övriga snörkeramiska områden kremerades den
döde, och de brända benen begravdes ofta i de karaktäristiska skålarna
(a.a.:162). Till den materiella kulturen hörde tunn- och tjockbladiga flintyxor
med rektangulärt tvärsnitt, tvärpilar i flinta samt flintspån. Stridsyxor förekommer mer sällsynt i materialet, och förefaller då inbytta till området
(Wetzel 1969b:125; Behrens 1973:162). Beran anger att endast i två fall har
fasetterade stridsyxor påträffats i Schönfeldergravar, och stridsyxor av typerna H och K är också kända (Beran 1990:36ff). Det har tolkats som att
Schönfelderkulturen utgjorde fortsättningen på en lång tradition av regional
särart, synlig redan under trattbägartid och som en del av den brandenburgiska Klotamforakulturen (Beran 1997).
Den rumsliga utbredningen av Schönfelderkulturen (fig. 1:7) har sin norra
gräns mot enkelgravskulturen i norr och sin södra gräns mot snörkeramiska
områden med fasetterade stridsyxor i söder. Schönfelderkulturen är dessut39

om möjlig att indela i en södra och en norra grupp (Hein 1987:115, Abb. 41;
Wetzel 1978). Också Schönfelderkulturen bestod alltså av skilda regionala
nivåer.

1.5.5. Mellersta Tyskland, Tjeckien och södra Polen
I den snörkeramiska kulturen i mellersta Europa dominerar de fasetterade
stridsyxorna (fig. 1:8 och 1:9; jfr Struve 1955). Här framstår ElbeSaaleområdet som ett centrum. I området finns också många A-yxor (Lanting 1982; Beran 1999:97f).
I Elbe-Saaleområdet är det tydligt att flera regionala grupper existerat, definierade främst utifrån keramiken, vilka Siemen har benämnt som etniska
traditioner (Siemen 1992:237). Här kan som exempel nämnas Mansfeldergruppen och den snörkeramiska gruppen Bode (a.a.). En koncentration av
fasetterade stridsyxor finns mellan Harz och Großer Graben, i en övergångszon till Ohre. I detta område finns tre gånger så många fasetterade stridsyxor
som i Altmark (Beran 1990:39).
Speciella utbytesnätverk mellan grupperna har påvisats. Exempelvis har
undersökningar visat att ungefär 75 snörkeramiska gravar i ElbeSaaleområdet innehöll Schönfeldermaterial – mest i form av keramikkärl –
medan det i Mansfelderområdet närmast helt saknas sådant (Siemen
1992:237ff).
I västra Tyskland har området runt Taubertal beskrivits som en regionalgrupp av snörkeramisk kultur (Dresely 1992:162; 2004). I Rhenområdet
finns även fasetterade stridsyxor av koppar (Ebbesen 2006:181; JacobFriesen 1970). Delar av en sådan kopparyxa har hittats i Norge (Marstrander
1979). Här ser vi alltså exempel både på regional särart och på överregionalt
utbyte.
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Figur 1:8. Exempel på fasetterade stridsyxor (från Dresely 2004:Tafel 29).

Oberlausitzergruppen, där 90 % av fynden har en egen utformning, är en
klart urskiljbar region (Weber 1969:30f; Hein 1987:294). Här finns ett mindre antal A-yxor, samt vissa stridsyxor som är svagt fasetterade (Wetzel
1992). Ett tämligen stort antal små, ofasetterade stridsyxor, med skafthålet
nära nacken, finns också (a.a.).
Inom området för de fasetterade stridsyxorna finns slutligen Böhmenområdet. Här dominerar de fasetterade yxorna, samt en mer lokal typ (Buchvaldek 1969:229). Här finns även ett mindre antal stridsyxor av A-typ (a.a.).
Söder och öster om de fasetterade stridsyxornas område finns flera snörkeramiska regioner. I Mähren är de fasetterade stridsyxorna färre (Beran
1999:104). I östra Österrike finns enstaka exempel på fasetterade stridsyxor
(Neugebauer & Neugebauer 1992:152).
Direkta bevis på utbyten i området, är att typiska stridsyxor från Schlesien
i sydvästra Polen (s.k. Zobten-yxor), tillverkade av schlesiskt råmaterial
(serpentinit), också finns i tämligen stort antal i nordöstra Mähren, där till41

samman med lokalt utformade keramikkärl (Buchvaldek 1998:412). Sådana
yxor har också påträffats i Oberlausitzgruppen. Den schlesiska gruppen har
generellt likheter både med Oberlausitzer och med Odersnörkeramik (Beran
1999:105). I södra Polen förekommer även den tidiga A/B-yxan, vilken sedan utvecklas mot en mer generell mellaneuropeisk stridsyxetyp (cibior
1992).

Figur 1:9. Det område av den snörkeramiska kulturen där fasetterades stridsyxor är
vanliga (ljusgrå markering). Markerat är även flera snörkeramiska regioner som
diskuteras i texten, både inom det nämnda området och utanför det (horisontell
skraffering).

Sammanfattningsvis har det visats att inom det överregionala område där
stridsyxorna primärt har varit av fasetterade former, även finns regionala
variationer där dessa stridsyxor skiljer sig åt.
Flintspån funna i snörkeramiska gravar i Böhmen, har visats utgöras till
66% av baltisk flinta, vilka alltså krävt en betydande transportväg (Popelka
1992:90). Inga kärnor har hittats (a.a.:89). Här är det intressant att utbytesvägarna för flintspånen alltså inte tycks ha varit desamma som för stridsyxorna, som ju haft en mer västlig riktning. Helena Knutsson har likaså påvisat
långa utbytesvägar för de flintspån som tillhör den svenska båtyxekulturen
(Knutsson 1995; 2000a). Det är klart att flintspånen utbytts över större områden än stridsyxorna och att flintspån respektive stridsyxor torde ha tillhört
olika kategorier av utbytesföremål.
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Det område av den snörkeramiska kulturen där de fasetterade stridsyxorna
dominerar framstår som ett tydligt överregionalt område. Som visats fanns
där samtidigt också tydliga regionala skillnader.

1.5.6. Schweiz och sydvästra Tyskland
I Schweiz och sydvästra Tyskland finns det sydligaste området för den snörkeramiska kulturen, och området kan betraktas som en egen region (fig.
1:10; Strahm 1992). Egentligen hör enbart den östra delen av Schweiz till
den snörkeramiska kulturen. Här påträffas i huvudsak A-yxor (vilka beskrivs
som både klassiska och degenererade), framför allt som lösfynd (Beran
1999:101). En annan kulturell och teknologisk gräns har påvisats mellan
sydöstra Frankrike och Schweiz (Pétrequin 1993), och regionen har tydlig
karaktär av gränsområde.
Intressant är att östra Schweiz respektive Alsaceområdet vid ca 48004000 f.Kr. var tydligt uppdelade i två områden, vilket kan ses i delar av den
materiella kulturen (Jeunesse 1990:184ff). Detta regionala drag förstärks
tillfälligt fram t.o.m. ca 3500 f.Kr., men fr.o.m. den s.k. Horgenkulturen
sammanlänkas områdena och i den snörkeramiska perioden utgör Östschweiz och sydvästra Tyskland kulturens sydligaste utpost (a.a.190ff; jfr
Wolf 1993:229).
I västra Schweiz existerade inte någon egentlig snörkeramisk kultur, utan
där fanns vissa snörkeramiska element inom Saône-Rhônekulturen (Wolf
1992:191). Exempelvis utgörs keramikmaterialet på boplatserna endast till
ca 10 % av snörkeramik (a.a.:192). Till skillnad från snörkeramiska områden
finns dessutom en hel del kopparföremål på boplatserna (Strahm & Wolf
1990), med bland annat flatyxor, olika typer av dolkar, prylar och knivar
(Ottaway 1992:286). I de snörkeramiska områdena förekommer nästan uteslutande kopparföremål i form av olika typer av ornament och smycken, som
pärlor, rör och spiralringar (a.a.:283). Kopparföremålen förekommer annars
rikligast i tillverkningens kärnområde i Böhmen/Mähren, där även spetsar
och prylar påträffas (a.a.:283ff).
En intressant omständighet är att det i Västschweiz har påträffats en stor
mängd A-yxor, både som lösfynd och rikligt på boplatser. Enbart från boplatsen Chevroux finns över 150 exemplar (Wolf 1992:194; jfr Wolf 1999).
På boplatserna finns förutom färdiga A-yxor också olika fabrikationsstadier
och borrkärnor (Wolf 1992:188). Det tycks som att dessa A-yxor förekommit under tämligen lång tid, och alltså inte har tillhört en särskild kronologisk fas (a.a.).
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Figur 1:10. Den snörkeramiska kulturens områden i Schweiz och sydvästra Tyskland (horisontell skraffering).

Hur ska det förstås att det i utkanten av det snörkeramiska kulturområdet
tillverkades A-yxor i stor mängd, under förhållandevis lång tid? Wolf tolkar
det som att stridsyxorna inom Saône-Rhônekulturen i Västschweiz inte varit
belagda med den sorts restriktioner som kan tänkas ha funnits inom det
snörkeramiska området, utan att de betraktats som en mer vardaglig företeelse (Wolf 1992:195). Enligt den tolkning jag gör av de snörkeramiska
stridsyxorna som symboliska gåvoobjekt (jfr nedan), är det dock svårt att
riktigt förstå vad en vardaglig hantering och tillverkning av exempelvis Ayxor skulle innebära. En alternativ tolkning skulle istället vara att man i
Västschweiz faktiskt tillverkade stridsyxor, som en del av ett handelsutbyte
med snörkeramiska områden.
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1.5.7. Slutsats
De demonstrerade överregionala områdena i den snörkeramiska kulturen kan
likställas med båtyxekulturens område. I flera fall har, trots den översiktliga
genomgången, även regioner identifierats, bl.a. utifrån stridsyxornas utformningar och varierande typer. Ovan har den kraftiga ökningen av antalet snörkeramiska stridsyxor, jämfört med tidigare perioders stridsyxor, visats. Situationen överensstämmer på flera viktiga punkter med den svenska båtyxekulturen. Det finns därmed förutsättningar för att en närmare studie av båtyxekulturens interna samhällsstruktur, kan användas för att belysa den
snörkeramiska kulturen i stort.

1.6. Den materiella kulturens kronologi kontra
regionalitet
I Sverige har Malmers (1962; 1975) behandling av båtyxekulturen kommit
att starkt prägla synen på hur källmaterialet ska tolkas. Det som denna avhandling mycket kretsar kring, nämligen den regionala förklaringsaspekten,
saknas i stort hos Malmer. I behandlingen av källmaterialet använder sig
Malmer för presentationens skull av en indelning av Sverige i närmast likstora områden (Skåne och Blekinge, västra och östra Götaland, Mälardalsområdet, södra respektive norra Norrland), men syftet är sällan att diskutera samhällsfenomen av regional karaktär inom båtyxekulturen (jfr Malmer
1962:681ff).
Det finns idag en medvetenhet om att föremåls stilar, dekortyper, m.m. i
vissa fall inte knivskarpt följer kronologiska scheman. Som exempel på en
sådan nyorientering kan nämnas omtolkningarna dels av de danska tidigneolitiska keramikstilarna, dels av de senneolitiska dolkarna. I det första fallet
har påvisats att de traditionellt definierade keramikgrupperna inte, som tidigare uppfattades, följer på varandra i rak kronologisk ordning, utan att de
delvis är samtida men med olika regional tyngdpunkt (Madsen & Pedersen
1984; Koch 1998). I det andra fallet har en liknande förändring skett, där
flintdolkarnas typologi har vidgats från att bara ha ansetts visa kronologiska
förändringar till att också komma att omfatta regionala skillnader i utbredning (Madsen 1978; Apel 2001:262 ff. och där anförd litt.).
En inledande inblick i båtyxekulturens regionala komplexitet kan fås utifrån de norrländska fynden av båtyxekultur, som är glest spridda längs kusten ända upp till Västerbotten (Malmer 1962:575 ff; Knutsson 1988; Baudou
1989). Utifrån båtyxtypernas fördelning i Norrland kan sägas att kontakterna
med södra Sverige pågått under hela båtyxtiden (Broadbent 1979:226). Ett
intressant ”glapp” i fyndens utbredning har påvisats från centrala Gästrikland
till södra Hälsingland (Lindström 2002:36 f; 2003:157, Fig. 4). Fyndmaterialet på de västerbottniska platserna Bjurselet, Garaselet och Strandholm, med
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bl.a. brända yxor och kulturspecifika sätt att deponera yxor, menar Kjel
Knutsson talar för att det inte var en inhemsk befolkning som efterlämnat
dessa rester, utan en invandrad grupp (Knutsson 1986;1988). Likaså kan
reduktionsmaterialet av flinta från Kusmarkboplatsen anses påvisa en inledande fas hos en invandrad grupp, där någon brist på flinta ännu inte inträtt
(Knutsson 1988:193).
Det norrländska källmaterialet, med sina regionala variationer, visar med
all önskvärd tydlighet att Sydskandinavien, trots sin överlägsna fyndintensitet, endast utgjort en del av båtyxekulturen, och att vi bör förhålla oss kritiska till att alltför starkt identifiera båtyxekulturens föremål med en föreställning om en och samma etniskt definierad grupp, liksom till en indelning i
centrum respektive periferi. Vi bör vara beredda att för olika regioner och
lokaler testa nya perspektiv, och betrakta materialet från olika håll.

1.7. Avhandlingens syfte och målsättning
Tolkningar av den svenska båtyxekulturen saknar idag ett regionalt förklaringsperspektiv. Ett sådant perspektiv menar jag kan belysa de allmänt kända,
gemensamma dragen av överregional karaktär på ett nytt sätt, samtidigt som
de regionala variationerna i källmaterialet kan inkorporeras i tolkningarna.
Genom att förena vår kunskap om exempelvis likheterna i föremålens utformning inom båtyxekulturen, med en studie inriktad på att systematiskt
uppmärksamma regionala variationer i samma material, kan nya insikter
vinnas om den senare delen av mellanneolitikum. Ett av avhandlingens syften är att genom en sådan regional analys på ett bättre vis förklara båtyxekulturen. I förlängningen kan även det snörkeramiska fenomenet belysas på ett
nytt sätt.
Båtyxekulturens föremålsbestånd har alltid fascinerat arkeologer, genom
sin enhetlighet och genom sina höga estetiska kvaliteter. Föremålens estetiska och individuella kvaliteter har dock överbetonats, anser jag, till förfång
för deras ekonomiska och konsoliderande kvaliteter. I avhandlingen kommer
därför en vidare målsättning vara att utveckla dessa sistnämnda synsätt, genom att knyta samman ekonomi, offentlighet och kollektiva regler med kulturellt bestämd individuell strävan. Jag föreslår att framför allt båtyxorna
betraktas som aktiva delar av sociala, ekonomiska och politiska nätverk (jfr
ex. Hodder 1982a).
Diskussionerna om en ny tolkning av båtyxekulturen kommer att kretsa
kring båtyxan. Tidigare forskare har överlag behandlat båtyxan som en symbol och som en individuell prestigemarkör. Jag menar att genom att skifta
tolkningsfokus – i korthet en förändring som innebär att inte betrakta båtyxan som mål utan som medel – är det möjligt att på ett nytt sätt förklara båtyxekulturens genomslag i Sverige under andra halvan av mellanneolitikum,
dess fortlevnad och dess övergivande.
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2. Varför materialstudier? Om den
arkeologiska praktikens konsekvenser för
tolkningen av förhistoriska sedvänjor

2.1. Inledning
Fundamentalt för det sätt på vilket avhandlingens primära källmaterial –
båtyxan – kommer att tolkas, är den koppling som jag menar finns mellan
den arkeologiska praktiken och typbegreppet. De teoretiska slutsatserna i
följande kapitel utgör den grund på vilket min analys av Oldebergs (1952)
respektive Malmers (1962) typologier över båtyxor vilar (se kapitel 3). Slutsatserna utgör också grunden för min förståelse av det arkeologiska kulturbegreppet, som en väv av nutida källmaterialförståelse och förhistoriskt
samhällsliv.
Avhandlingens metoder baserar sig på ett ställningstagande rörande det
mänskliga (inklusive det arkeologiska) omdömets betydelse och konsekvenser för hur vi noterar regelmässighet. Exempel på sådan regelmässighet är
båtyxornas typologi. Att fälla omdömen är här förknippat både med regelföljande och med praxis. En mängd frågor kan ställas kring detta.
x Hur förhåller sig beskrivningar eller artikulationer av praktik till levd
praxis?
x Av vad består relationen mellan arkeologiskt definierad likhet i materiell
kultur och arkeologiskt tolkad likhet i samhällsform och mentala föreställningar?
x Hur ser förhållandet ut mellan omdömesfällande och typologi?
x I vilket förhållande står en ”naturalistisk” typologi till en förhistorisk
verklighet, som ett inifrån- eller utifrånperspektiv?
Ett återkommande fokus i avhandlingen är de sätt på vilka båtyxan kan
analyseras och avlockas möjlig förhistorisk relevans. Ingående kommer att
diskuteras typologiers förklaringsvärde, och hur ett källmaterial (i det här
fallet båtyxorna) kan tyckas presentera sig genom en uppsättning variabler
som har en sorts ”naturlig” omedelbarhet. Det kan framhållas att flera av de
ovan presenterade frågorna tyckte sig Malmer besvara med sin typologiska
teori (Malmer 1962; jfr nedan kapitel 3). Här kan tillspetsat två radikalt olika
ståndpunkter inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning urskil47

jas. Bernstein har beskrivit det som att den ena säger att det empiriska källmaterialet utgör en källa till objektivt vetande, och att en sorts naturvetenskapligt ideal bör styra forskningen, medan den andra säger att källmaterialet
istället till sin vetbarhet till stor del är en samtidskonstruktion, och att alla
våra teorier om exempelvis förhistorien är dikterade av vår kultur (Bernstein
1987). Jag vill i det följande presentera min syn på hur dessa båda positioner
kan fås att samarbeta, och konsekvenserna av en sådan teori. Jag eftersträvar,
likt Bernstein (1987), en syntes, inte ett ”å ena sidan – å andra sidan”.
I följande kapitel diskuteras hur den arkeologiska empirin kan knytas till
en teori om mänskligt aktörskap, samt analyseras hur detta förhållande hänger samman med begreppet artikulation. Med artikulation menar jag då den
typ av språklig formulering som samtidigt beskriver, begripliggör och offentliggör ett intryck eller förhållande (jfr Taylor 1985:263ff). Förändringar i
samhällsteorier löper parallell med förändringar hos både politiska och filosofiska teorier (Callinicos 1999), ett förhållande som kommer att prägla den
fortsatta framställningen.

2.1.1. Att beskriva samhällen
Det har under senare år blivit vanligt att i arkeologiska tolkningar diskutera
ett aktörs- och praktikperspektiv beträffande samhällen, i huvudsak efter
förebilder från sociologi och antropologi (jfr ex. Dobres & Robb 2000). Speciellt använda är Anthony Giddens strukturationsteori (Giddens 1984) och
Pierre Bourdieus praktikteori (Bourdieu 1977). I korthet behandlar teorierna
hur ett handlings- och aktörsperspektiv kan fås att bättre samverka med synen på samhället som struktur och system. Giddens och Bourdieu utgör här
bara några av de senaste teoretiker som ägnat sig åt problemet. Det svårförklarade förhållandet mellan samhällsstruktur och individualitet har i princip
ständigt diskuterats inom humanvetenskaperna, och viktigt att framhålla är
därför att varken Giddens eller Bourdieu rimligen kan sägas ha presenterat
några slutgiltiga lösningar.
Viljans avhängighet av det samhälle och den kultur människor lever i, har
av Marx beskrivits som att förutsättningarna för människans skapande av sin
egen historia alltid är henne given, genom omständigheter bortom hennes
kontroll (Marx & Engels 1960:115). Denna välkända bild av en föregiven
objektiv social struktur kontra individens mer subjektiva uppfattning om
sakernas tillstånd har alltid vållat tolkningsproblem. Sociologen Gouldner
har träffande beskrivit det dominerande tolkningsperspektivet inom samhällsvetenskap, där grundförutsättningen är att samhället skapar människan,
gentemot den mer outtalade förutsättningen att också människan skapar
samhället (Gouldner 1971:440). Arkeologi utgör här inget undantag (jfr
Shanks & Hodder 1995:17).
Tanken att människor primärt är formade av samhället gör att samhällsbeskrivningar gärna förflyttas till en plats ovanför huvudet på de studerade
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människorna. På ett sätt är det ett trivialt påstående att vi alla är barn av vår
tid (innefattande klass, genus, kultur, m.m.), men hur långt från människor,
som medvetna aktörer, kan den abstrakta storheten ”samhälle” föras? Av de
två klassiska samhällsteoretikerna – Durkheim och Weber – är det Weber
som tydligast brottats med problemet. Via diskussioner om formell rationalitet, och genom olika lösningsförslag på det Weber kallade intersubjektivitetens problem – hur förklara att individers handlingar bildar fungerande helheter utan hänvisning till en primär överindividuell samhällsstruktur? – försökte han nå fram till en generell, objektiv kunskap om sociala handlingar
(Moe 1994:26 ff). Hos Durkheim är det tydligare att det överindividuella
samhällsbegreppet står i fokus, och att det primärt är samhället som genererar konsekvenser för dess medlemmar.
Inom de samhällsteorier som betonar aktörperspektivet kan nämnas den
fenomenologiska filosofins sociologiska form, med bl.a. etnometodologiska
skolan, samt det som kallas den fenomenologiska sociologin. Gemensamt för
dessa inriktningar är bl.a. en inriktning på kommunikation, samspel, intersubjektivitet, språk och mening (Moe 1994:115 ff; jfr ex Schütz 1999). I
vidare mening finns inom det som kallas metodologisk individualism ett
brett spann av förklaringsmodeller, från ”starka” versioner som kräver att
sociala fenomen helt måste kunna förklaras i termer av individer, till ”svaga”
versioner som bara kräver att de delvis ska kunna förklaras i termer av individer (Udehn 2001:347). De ”starka” versionerna kan sägas ha en uttalad
riktning på förklaringarna som är nedifrån och upp (från individ till samhälle), medan de ”svaga” versionerna tillåter förklaringar som är uppifrån och
ned (från samhälle till individ) (a.a.:348).
I det direkta mötet med främmande kulturer blir ofta förhållandet mellan
individ och samhälle extra tydligt. Antropologen Malinowski har på följande
sätt beskrivit hur han såg på förutsättningarna för sin verksamhet:
”(The) expedient for an Ethnographer consists in collecting concrete data
of evidence and drawing the general inferences for himself. (…) Though we
cannot ask a native about abstract, general rules, we can always enquire how
a given case would be treated.” (Malinowski 1922:11-12).

Denna något imperialistiska attityd har mött berättigad kritik i den postmoderna eran. Men viljan att nå fram till ”bättre”, mer sammanhängande
förståelse kvarstår i mångt och mycket, eftersom det till en del är liktydigt
med (vetenskapligt) akademiskt arbete (jfr ex. Bourdieu 1996). Tron och
förhoppningen att det finns en mer sammanhängande historia gömd bland
det pågående livets motsägelser utvecklas av Malinowski, på samma koloniala sätt, när han diskuterar det omfattande gåvoutbyte som benämns kula:
”Yet it must be remembered that what appears to us as an extensive, complicated, and yet well ordered institution is the outcome of ever so many doings and pursuits, carried on by savages, who have no laws or aims or char-
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ters definitely laid down. They have no knowledge of the total outline of any
of their social structure. They know their own motives, know the purpose of
individual actions and the rules which apply to them, but how, out of these,
the whole collective institution shapes, this is beyond their mental range. Not
even the most intelligent native has any clear idea of the Kula as a big, organized social construction, still less of its sociological function and implications. If you were to ask him what the Kula is, he would answer by giving a
few details, most likely by giving his personal experiences and subjective
views on the Kula, but nothing approaching the definition given here. Not
even a partial coherent account could be obtained. For the integral picture
does not exist in his mind; he is in it, and cannot see the whole from the outside.
The integration of all the details observed, the achievement of a sociological synthesis of all the various, relevant symptoms, is the task of the Ethnographer. (…) Again, the Ethnographer has to construct the picture of the big
institution…” (Malinowski 1922:83-84)

Att sociologer i sin verksamhet konstruerar samhällsgåtor som de sedan
själva löser har framhållits av Johan Asplund, med poängen att det är obestämt om och hur gåtorna egentligen ”finns” innan de formuleras (Asplund
1970). Naturligtvis är inte detta Malinowskis mening; han talar istället om
att etnografen rekonstruerar de större sammanhang som deltagarna själva
inte ser och förstår. Välkända förändringar i vetenskapssyn ligger mellan
dessa båda ståndpunkter. Malinowskis position ledde bland annat till åsikten
att förståelser av andra kunde indelas i inifrånperspektiv (”emic”) och utifrånperspektiv (”etic”). I förståelseprocesser är det dock aldrig så enkelt att
man klart och entydigt kan välja sida här (jfr Geertz 1984). Weiner har formulerat det som att:
”In the struggle for knowledge, the ethnographer forces issues, digging
deeper for understanding. In the process, discomfort is generated by both parties. (…) If, however, one can live with increasing dissonance and explore a
wide range of symbols and actions before becoming dependent on preconceived unit parameters, then it becomes apparent that the natives do know
what they are doing.” (Weiner 1976:10).

Att de studerade inte kan veta vad deras förehavanden ”går ut på”, som
Malinowski menade, ser jag som direkt felaktigt. Att se kula-utbytet som ett
dynamiskt system med vissa indirekta återverkningar på enskilda grupper
och individer kan accepteras, med förbehållet att återverkningarna egentligen
beror av vad andra människor, grupper och samhällen involverade i utbytet
gör, tänker och beskriver. Man kan då se utbytet som en effekt av mellangruppsliga förehavanden på lokal och regional nivå, men där kula inte bör
ses som ett stabilt system med s.a.s. ett eget liv. Detta synsätt har bl. a. använts av Uberoi (1971), som försökt visa hur gruppers strävan efter värdeföremål och partners håller kula-systemet igång. En mer tillspetsad tolkning
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har framförts av Edmund Leach (1983), som menar att kula – som ”big institution” – nog egentligen är en antropologisk myt.
Som noterades ovan har bland andra Bourdieu och Giddens försökt att på
ett nytt sätt knyta samman föreställningar om individers medvetenhet om
sina motiv och intentioner, med föreställningar om samhällets strukturerande
principer och hur dessa kommer att influera vad människor vill och vad de
gör. Giddens har i sammanhanget skrivit att:
”Philosophers have used up a great deal of ink attempting to analyse the
nature of intentional activity. But from the point of view of the social sciences, it is hard to exaggerate the importance of the unintended consequences
of intentional conduct. Merton has provided perhaps the classical discussion
of the issue. He points out, entirely correctly, that the study of unintended
consequences is fundamental to the sociological enterprise.” (Giddens
1984:11 f).

Uppdraget är alltså att klart skilja ut vad människor avsåg från de oavsedda effekter som blev följden. Avsedda effekter är av mindre betydelse. Jag
menar, tvärtemot detta, att det finns en poäng i att fokusera på intentionella
handlingar och dessas effekter, och betrakta dem som av avgörande betydelse. Vi kan exemplifiera med Geertz´ definition av kultur och mer generellt
studiet av kultur:
”Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of
significance he himself has spun, I take culture to be those webs (…). It is
explication I am after, construing social expressions on their surface enigmatical.” (Geertz 1973:5)

Geertz säger senare i samma text ungefär att kulturanalys handlar om att
göra reda i betydelsestrukturerna (a.a.:9). Vi kan först notera att både Giddens (och Merton) och Geertz på delvis nya sätt återbrukar det Marx-citat
som återgavs ovan; att det finns ett spänningsfält mellan individer och individers gemenskaper. Det sociologiska perspektiv som Giddens anlägger,
utmärker sig genom att introducera ett tidsglapp: vad samhällen går ut på
visar sig först (och bäst?) efter ett tag, när individernas avsikter har genererat
sina oavsiktliga konsekvenser. Perspektivet är på många sätt av historiskt
slag. Detta är inte primärt etnografens perspektiv (men dock antropologens),
där istället hela det motstridiga samhällets alla delar i princip måste göras
reda för på en gång, mitt i fältarbetssituationen (jfr också kap. 4 nedan). Det
är uppenbart, menar jag, att den arkeologiska tolkningen inte måste anses
vara ett studium av i första hand oavsiktliga konsekvenser, utan lika gärna
kan vara ett (genom tolkning) återskapande av ett betydelsenät. Ett sådant
tolkat betydelsenät kan mycket väl, menar jag, införlivas med en syn på de
förhistoriska människorna som medvetna agenter, där resultatet av deras
handlingar i princip inte ska ses som oavsiktliga. Att det dessutom finns
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möjligheter till unika kunskaper utifrån arkeologins studium av långa tidsperioder, är en delvis annan fråga.
Också beträffande aktörskap finns exempelvis hos Giddens (1984:5) ett
synsätt där mänskligt handlande inramas av både omedvetna förutsättningar
och oavsiktliga konsekvenser. Existensen av ett mer omfattande och övergripande utanförperspektiv utgör en grundbult i många betraktelser över
samhällsvetenskapens och humaniorans vetenskapliga status. De oavsiktliga
konsekvenserna och icke varseblivna villkoren anses visa att samhällen går
utöver dess medlemmars privata liv och att ett sådant perspektiv i sig medför
att studiet av samhällen inte kan uppfattas som en förväxt form av individeller gruppsykologi (eller i äldre forskning exempelvis folkpsykologi, ”kollektiv psykologi”)7.
Praktikbegreppet, såsom det bl.a. utvecklats av Bourdieu, har setts som en
ovanligt väl fungerande brygga mellan inifrån- respektive utifrånperspektiv,
mellan subjektivitet och objektivitet: å ena sidan människors handlingar, å
andra sidan samhällsstruktur (inom arkeologi se t.ex. Shanks & Tilley
1987b:71 f). Jag ställer mig tveksam till en så positiv bedömning av Bourdieus framgång i just det hänseendet. Jag kommer därför att diskutera praktik ur en specifikt filosofisk vinkel, inte i första hand för att grundlägga en
kommande arkeologisk behandling av båtyxekulturens praxis, utan med
avsikten att påvisa den arkeologiska praktikens betydelse för vår kunskap
om förhistoriska förhållanden, inkluderande en förhistorisk praktik.

2.2. Wittgenstein och intersubjektiviteten
Många samhällsvetenskapliga teorier kring regler och praktik, hos ex. Bourdieu, Giddens, Lyotard och Taylor, behandlar frågor som Wittgenstein diskuterat (Turner 1994; Schatzki 1996). Det finns – trots att teorierna ligger
nära varandra – emellertid i de flesta fall viktiga skillnader mellan det samhällsvetenskapliga praktikbegrepp och det praktikbegrepp som Wittgenstein
behandlat, menar jag. Till stor del kan detta förklaras av skilda intressen, där
önskan om att finna sociologiska eller antropologiska/arkeologiska förklaringsmodeller i humanvetenskaperna motiverat sätt att diskutera praktik på
som var främmande för Wittgenstein. Ändå menar jag att samtliga praktikbegrepp faktiskt i grunden på ett likartat sätt behandlar samma förhållanden.
Wittgenstein menade själv att filosofi i huvudsak skulle tjäna det ”terapeutiska” syftet att undanröja (fr.a. språkliga) missuppfattningar, och alltså
inte försöka ”förklara världen”. Genom att klargöra det Wittgenstein benämner ”grammatik” kan språkligt nonsens undvikas. Undersökningar av sådan
grammatik är därför inte detsamma som undersökningar om någon oberoen7

Diskussionen om förhållandet mellan individer och kollektiv har naturligtvis en lång historia
inom humanism och samhällsvetenskap, jfr ex. Giddens 1984:207ff.
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de "verklighets" grammatik. Slutsatsen blir följaktligen att filosofi alltid bör
befinna sig på språkets nivå och aldrig ämna sig till en (vetenskaplig) förklaringsnivå därunder (jfr Baker & Hacker 1985:22: ”... philosophy must be
flat”). Det ligger då nära till hands att säga att eftersom Wittgenstein enbart
intresserade sig för en korrekt förståelse och användning av språket, så behöver den diskussionen inte alls angå arkeologi. Det arkeologiska språket ses
då som ett verktyg för att informera om det som är arkeologins verkliga
ämne, nämligen förhistoriska förhållanden. Som jag vill visa – med hjälp av
Wittgenstein – är emellertid detta språkliga verktyg inte neutralt och oskyldigt (jfr även ex Hegardt 1997). En sådan komplikation kan t ex ses just i
förståelsen av praktik (t ex Hodder 1986), och Wittgenstein används ibland
som referens i sådana påpekanden (ex Giddens 1984:22f; 171).
I Wittgensteins egna arbeten är det dock så att praktik tydligt är förbundet
med situationer där uttalade regelformuleringar tvingas göra halt. Praktik är i
Wittgensteins mening inte något som kan – översatt i ord – förklara specifika handlingsmönster. En möjlig utväg här är att inte uppfatta Wittgensteins
filosofi som fullt så ”platt” som beskrevs ovan, utan istället – som t ex filosofen Taylor – argumentera för att det verkligen finns en sorts förståelsegrund bakom Wittgensteins språkliga grammatik, vilken bildar en typ av
”unarticulated sense of things.” (Taylor 1993:48; se vidare nedan). Hodder
har på liknande sätt, i diskussioner om Bourdieu, argumenterat för att arkeologi måste nå fram till en förståelse av de principer som finns bakom ”cultural practices” (Hodder 1986:73). Som jag förstår det skulle emellertid sådana
försök till ”förklarad praxis” varit fullständigt främmande för Wittgenstein.
Wittgensteins praktikbegrepp är i den meningen enbart filosofiskt och inte
(samhälls)vetenskapligt. Ändå är det så att praktik talar om människors
handlande, också för Wittgenstein. Det finns hos Wittgenstein ett implicit
inlägg i en debatt om hur mänskligt handlande bör förstås, och praktikbegreppet är därför av arkeologiskt intresse vill jag hävda, också ur filosofisk
synvinkel. För mitt fortsatta arbete med förståelsen av båtyxornas utformning, och vilka diskursiva och/eller praktiska regler och förehavanden som
de representerar, är det av stor vikt att något bestämt kan hävdas om medvetenheten och avsikten hos tillverkarna och de ursprungliga användarna av
dessa artefakter.

2.2.1. Peter Winch och hans kritiker
Det första försöket att systematiskt bena ut konsekvenserna av Wittgensteins
filosofi för samhällsvetenskaperna gjordes 1958 av Peter Winch i boken The
Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy. Ett av Winchs resonemang kan återges på följande vis: För arkeologins del är det vanligt att
sammanställningar görs av observationer, t ex över skilda gravpositioner
eller i form av typologier, men att sådana sammanställningar inte uppmärksammar konsekvenserna av samtida kulturella omdömen som ligger bakom
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vad som uppfattas vara ”samma” eller ”olika”. Båtyxornas typer kan sägas
vara indelningar som beskriver vad som är samma respektive olika. Men
Winch insisterade att två saker bara kan kallas “samma” om de refererar till
kriterier som bestämmer vad som är en relevant skillnad. För fysiska ting,
som exempelvis båtyxor i sin rent materiella form, kan detta bestämmas av
betraktaren själv, och arkeologer är vanligen sådana betraktare. Men beträffande alla former av ”sociala” ting (som exempelvis betydelsen av båtyxornas utformning) kan inte en sådan tolkningsfrihet gälla säger Winch, därför
att för att något över huvud taget ska vara av social karaktär är fullständigt
beroende av att det ingår i ett idésystem eller i ett levnadsmönster (Winch
1988:108). Följaktligen måste varje undersökning av sociala ting utgå ifrån
de kriterier som studieobjekten använder för att skilja “olika” från “samma”
typer av ting. Om uttolkaren av ett socialt förhållande utgår ifrån kriterier
som inte erkänns av dem som genom sina liv genererat detta förhållande, så
sker en sammanblandning av olika typer av “samma”, och tolkningen förlorar sin relevanta sociala karaktär (a.a.).
Detta resonemang bildar grunden för det program Winch föreslår för humaniora och samhällsvetenskap: det är den studerade kulturens idésystem
som bestämmer vad som kan räknas som varande av samma typ och vad som
skiljer sig åt. Med exemplet båtyxor bör det uppmärksammas, att vad som
räknas vara ”samma” typer inte har objektiv status som resultat av ”oavsiktlig konsekvens” av praktik. Om tillverkaren inte vid någon konfrontation
skulle medge att en speciell båtyxa är samma som en annan, så innebär en
arkeologisk klassificering av dem som ”samma” en fullständig förlust av
social mening. Winch torde mena att varje sortering av det arkeologiska
källmaterialet, exempelvis i kategorier som förefaller ”naturliga” och baserade på fysisk likhet (som t ex hockergrav eller båtyxor av typ C), alltid samtidigt förser förhistorien med en särskild, språklig verklighet med sociala
konsekvenser, och sådana sociala konsekvenser är då en del av – i det här
fallet – typologin.
Det har invänts mot Winchs förslag, varav den mest allmänna kritiken
framhåller att humaniora och samhällsvetenskap i sig själva är sociala fenomen (ex. Phillips 1977:138). Winchs försvar tror jag kan sammanfattas som
att viss typ av samhällsvetenskap är ”ogörligt” och missriktat. I en annan
tanketradition har den postmoderna reaktionen, med sina arkeologiska motsvarigheter, bland annat pekat på att det inte är oskyldigt att göra sig till uttolkare och förespråkare för andra, att det alltid finns en politisk agenda, att
fler intressen och vetenskapliga projekt än vi vill tro egentligen också är
former av kolonialism och förtryck (Said 1994, Mignolo 1995).
Winchs position kan betecknas som en form av skepticism, och som sådan har den – i samklang med Wittgensteins – lite gemensamt med varje
form av social kritik (jfr Pleasants 1999). Men är det då ändå inte en mänsklig hållning att vilja förklara andra? Och kan inte en sorts vetenskaplighet i
den ambitionen vara en fullt mänsklig position? Den viljan har av Habermas
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beskrivits som en väsentlig del av vår humanitet, där ”… the urge to be more
than (…) human is part of being human” (Putnam 1993:ix). Med Stanley
Cavell kan vår mänskliga situation beskrivas som att:
”We are endlessly separate, for no reason. But then we are answerable for
everything that comes between us; if not for using it then for continuing it; if
not for denying it then for affirming it; if not for it then to it” (Cavell
1979:369).

Vi befinner oss alltså i en värld där vi ofta avkrävs svar, inte bara från
andra människor utan även från föremål och materiella betingelser. Hur gör
vi det på bästa sätt? Kan intresset att förklara andra vara möjligt att göra till
vetenskap, eller i vilken grad kan det vara vetenskap? Att samhällsandan här
spelar in tycks uppenbart.
Om sammanklumpningen av föremål under en och samma benämning
bildar ett ”samma” av mycket mer intrikat natur än vi tänkt oss, uppfattar jag
det som att det i arkeologin finns två sätt att svara på Winchs utmaning: antingen att begränsa användningen av typologisk och annan liknande metod
och försöka finna alternativa vägar till förståelser av det arkeologiska föremålsbeståndet, eller att acceptera och utveckla konsekvenserna av detta
”samma” i Wittgensteins anda. Jag förespråkar det sistnämnda, med det viktiga tillägget att de kontextualiseringar av exempelvis föremålstyper som kan
stödja eller motsäga en typologi naturligtvis utgör en förmedlande länk. Att
en typologi därmed skulle kunna bli helt ”naturvetenskaplig” tycks dock som
en missriktad dröm.

2.2.2. Artikulation
Vilken betydelse har ett vardagsspråk för vad ett samhälle egentligen är? Ett
sätt att belysa frågan är via begreppet artikulation. Antropologen Maurice
Bloch skriver att:
”A problem which lurks uneasily in the prefaces of most anthropological
monographs and worry, or should worry, all fieldworking anthropologists is
that the way anthropologists conceptualize the societies they have studied in
their ethnographic accounts almost always seems alien, bizarre, or unpossibly
complicated to the people of those societies. Perhaps this would not matter if
ethnographies claimed only to be description from the outside; however,
most accounts attempt, at least in part, to represent a society and ways of
thinking about it from the insiders’ point of view.” (Bloch 1998:22).

Det som antropologen har artikulerat är i allmänhet förhållanden som de
studerade själva dels till vissa delar inte anser är nödvändiga att artikulera,
dels – när artikulation sker – inte artikulerar på sätt som antropologen helt
accepterar. Som Bloch mycket riktigt påpekar, så är detta inte i första hand
55

ett översättningsproblem mellan ett tekniskt vetenskapligt språk och ett vardagsspråk, utan resultatet av att många artikulationer sker ”in terms which
do not match the way any human beings conceptualize anything fundamental
and familiar in any society or culture.” (a.a.:23). De stora sjok av vanemässiga beteenden som brukar benämns praktik kan inte med självklarhet artikuleras till ett vetenskapsspråk och situationen kan beskrivas som ”the problem
of rendering into a text something which is not a text” (a.a.:24).
Också Malinowski brottades med sådana problem. Av Malinowskis dagböcker framgår att han ofta stod på randen av förtvivlan inför komplexiteten
hos främmande kulturer, och de nästan oöverstigliga svårigheterna att finna
några bakomliggande strukturer och någon ordning i alla motstridiga detaljer
(Klausen 1984:87). Trots de stora meningsskiljaktigheter han fann bland de
folk han studerade, och hur pass olika de framställde samma (sic!, jfr ovan)
situationer, framhärdade han i tron på den underliggande ordningen. Malinowskis försvar mot en relativisering menar att strukturer och övergripande
ordning på det hela taget är bortom deltagarnas mentala räckvidd (Malinowski 1922:83-84). Kan man alltså inte finna struktur i de studerades egna
berättelser måste ändå någon struktur finnas, som kan påvisas av utomstående betraktare. Tron på den underliggande strukturen är därför samtidigt tron
på betydelsen av framgångar i det egna arbetet.
Att beskriva det som etnografen eller arkeologen gör kan formuleras med
hjälp av begreppet artikulation. Att artikulera något oartikulerat är inte riktigt
att förtydliga, menar filosofen Mats Furberg. Det kan istället beskrivas som
att vi gör något,
”som kan liknas vid att i ett fotografi av ett moln dra upp konturerna av en
gubbe. Den skicklige tar fasta på färgskiftningar, ansvällningar och avsmalningar på plåten och skapar därur något nytt; pennan avgränsar, skärper, förvandlar samt sätter åskådarens föreställning i rörelse åt ett visst håll. Artikulationen tillför något som på gubbens sätt suddigt var i molnet.” (Furberg
1998:23).

Eftersom varken molnet eller gubben är några för mig privata företeelser,
är inte heller en artikulation en privatsak. Att någon i en benådad stund tycker sig se vad ingen annan sett kräver erkännande av oss för att räknas som
artikulation. Här har vi således flera saker att ta hänsyn till: mig själv, den
icke artikulerade företeelsen, min artikulation och den betydelse jag tillmäter
dess acceptans. Antropologens arbete, och de dilemman som Bloch beskriver
i samband därmed, är typexempel på artikulation av människor och samhällssituationer där vissa typer av självartikulationer ofta saknas. Sådana
artikulationer saknas inte därför att de inte är möjliga utan därför att de inte
har gjorts.
Den fråga som nu inställer sig är om vi önskar att arkeologiska tolkningar
av förhistorien vill vara artikulation och utgöra en sorts ställföreträdande
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medvetandegöranden för förhistoriens människor? Som Winch menar kan vi
inte annat, om vi menar oss studera samhällen och människor.
Vem som bör få sista ordet i fall där andra människors habitueringar konceptualiseras är dock inte alldeles självklart. Att någon inte vill erkänna en
viss beskrivning av sina handlingars mål och mening kan motsägas av att
människor i hennes bekantskapskrets ändå nickar instämmande. Enligt Furberg kan en liknelse göras med psykoanalysen, där det sker:
”… en ”rationell konstruktion” av vad NN skulle ha gått med på om detta
och detta motstånd inte hade funnits. Dylika kontrafaktiska villkorssatser är
bekymmersamma, fastän artikulatorn till skillnad från psykoanalytikern skall
arbeta med material från fler än NN. NN har ett ord med i laget men ingen
vetorätt i frågor om hur hans habitueringar artikuleras. Artikulationserkännanden är kollektiva.” Furberg 1998:25).

Artikulation är därför inte en fråga om sanning utan om mening. Men artikulation är också den normala regelformuleringsformen för hur alla och
envar förstår sitt handlande. Var och en av oss kan när som helst bli ansatta
med frågor om vad vi håller på med: vi svarar med att artikulera vår praktik,
alltså vårt regelföljande (se vidare nedan). Att göra studieobjektens åsikter
betydelselösa vore att ignorera dem som människor i betydelsen moraliska
subjekt (jfr Root 1993; Dahl 1993). Våra arkeologiska tolkningar bör i meningshänseende hänga oupplösligt samman med förhistoriens människor.
I arkeologi är det inte vanligt att hävda att förhistoriska människors
språkanvändning måste vara kända för att deras materiella kultur ska kunna
rätt tolkas. Men på sätt och vis är det ett sådant anspråk som Winchs position
aktualiserar, just genom språkets relation till "verkligheten" (jfr ovan). Det
kan t ex hävdas att: “...actors´ concepts must be addressed prior to empirical
questions about their actions, and that the nature of questions about actors´
concepts constrains subsequent empirical inquiry into their actions...” (Turner 1980:6). Konsekvenserna i arkeologi är att studier och tolkning av handlingar medför att viss språkanvändning förutsätts hos de studerade. I förlängningen betyder det att en typologi i arkeologi, i betydelsen artikulation,
formaliserar en språkanvändning (ett språkspel enligt Wittgensteins terminologi) hos de människor vars artefakter typologin behandlar, vare sig den
systematiserande arkeologen anser resultatet påvisa en praktik eller en formulerad regel.

2.3. Wittgenstein kontra Bourdieu om regler, praktik och
samhällsförklaringar
Vad är det att ha kännedom om handlande (mitt och andras) och dess förutsättningar? Jag menar, i enlighet med artikulationstanken, att en grundförut57

sättning är att det är en sak för oss att bestämma för vilka det angår. För att
få klarhet i detta behöver mer sägas om regler och praktik.

2.3.1. Wittgensteins idéer om regelföljande
Wittgenstein jämför i många fall mänskligt tal och handlande med spel. Spelets lekfulla och öppna karaktär visar samtidigt hur han ser på regler i detta
sammanhang, nämligen som en integrerad del av vår förståelse av vad spelet
går ut på. I förhållandet mellan spelet och spelets regler var Wittgenstein
övertygad om att det är spelandet som är det mest grundläggande, men att
den nivån är närmast onåbar och endast förståelig i sin form av regel. Spelandet är en förutsättning för spelets regler, precis som tal och språkanvändning är en oskiljaktig del av språk (Glock 1996:193-94).
Spel, här i betydelsen socialt samspel, kan sägas vara styrda av regler, där
förmågan att förstå reglernas innebörd är liktydig med att kunna spela. Att
förstå reglerna är att kunna handla i enlighet med dem, vilket betyder att
regler har en praktisk sida – själva spelandet. Regler och praktik kan därför
sägas vara två sidor av samma mynt, med det specifika förbehållet att vi inte
bör fråga efter karaktären på myntet i sig. Varför inte? Därför att om regler
och praktik ses som olika sidor av samma mynt, så frammanar vi bilden av
en ny helhet som i sig kan behöva förklaras. Filosofiskt kan vi den vägen
inte förklara vare sig regler eller praktik, menade Wittgenstein.
Det mänskliga intresset att förklara världen, eller delar av den, är delvis
en annan sak, men bara delvis. Frågor om vad som bestämmer det rätta sättet
att förstå en regel kan feltolkas som en fråga om vad som är en rätt förklaring av praktik. Samma typ av fråga bör dock inte ställas till både regler och
praktik. Att fråga efter vad som bestämmer korrekt praktik betyder ofta att
man frågar efter något bortom regler, som något ännu inte formulerat. Praktik, förstådd som den aktiva delen av regelföljande, är enligt Wittgenstein
handlingen i sig. Och handlingen är förklarad av sin regel. Att förklara handlingar är därför att artikulera regler, med alla de förbehåll kring artikulation
som beskrevs ovan.
Wittgenstein menade i korthet att i regelföljande är det bara reglerna själva som utgör den korrekta standarden. En korrekt regelförståelse kan inte
bestämmas via en gemensam överenskommelse mellan användarna. Frågor
om korrekthet hänvisar tillbaka till vad regeln föreskriver. Praktik kan inte
studeras för att ge svaret på vad regler föreskriver, därför att vi då ensidigt
hamnar i behaviorism (jfr Dilman 1988).
Konsekvenserna blir att ingen regel i sig själv entydigt bestämmer hur den
ska följas, liksom att inget studium av praktik i sig exakt bestämmer vilken
regel som följs. Regler respektive praktik hänvisar alltid till varandra, och
kan sägas ”skylla” på varandra beträffande sina innebörder.
Regelföljande beskrivs av Wittgenstein som en social praktik, och han talar om sedvänjor, vanor eller institutioner (Glock 1996:328-29). Vad säger
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då Wittgenstein mer explicit om det han benämner sedvänjor och institutioner? Faktiskt väldigt litet. Han karaktäriserar situationer av regelföljande
eller praktiker som sedvänjor eller institutioner: "To obey a rule, to make a
report, to give an order, to play a game of chess, are customs (uses, institutions)." (Wittgenstein 1989: §199). Men han utvecklar inte detta tema genom
att försöka definiera sådana sedvänjor i sig. Detta har lett andra till att anta
att vi här har att göra med en outvecklad del av Wittgensteins senare filosofi.
Dessa kommentatorer har sett som sin uppgift att, som de uppfattar i enlighet
med Wittgensteins avsikter, avhjälpa ett sådant tillkortakommande genom att
utveckla en sociologisk bas för regelföljande. Vad som framstår som sedvänjors och institutioners uppenbart sociala eller kulturella kvalitet har antagits
innebära att sociologiska studier kan resultera i att "sedvänjors/institutioners"
form och innehåll kan analyseras, och ges egna regelverk (t ex Bloor 1996,
1997; Pickering 1992.). Det utlovas således en sociologi med direkt utgångspunkt i Wittgensteins filosofi.

2.3.2. En kritik av Bourdieus habitusbegrepp
Mycket av det som behandlats ovan finns också diskuterat hos Bourdieu (ex.
Bourdieu 1977, 1990). Trots sina många förtjänster i utvecklingen av strukturalismen, finns i Bourdieus arbeten motsättningar som uppdagas vid en
analys av förhållandet mellan regler och praktik (jfr Schatzki 1996).
Bourdieu använder termen habitus för att beteckna både de systematiska
effekterna av och de strukturerade principerna för praktik, och habitus liknar
därmed det som ovan beskrevs som ”myntet i sig”:
”The structures constitutive of a particular type of environment (e.g. the
material conditions of existence characteristic of a class condition) produce
habitus, systems of durable, transposable dispositions, structured structures
predisposed to function as structuring structures, that is, as principles of the
generation and structuring of practices and representations which can be objectively ”regulated” and ”regular” without in any way being the product of
obedience to rules, objectively adapted to their goals without presupposing a
conscious aiming at ends or an express mastery of the operations necessary to
attain them and, being all this, collectively orchestrated without being the
product of the orchestrating action of a conductor.” (Bourdieu 1977:72).

Med habitus lägger Bourdieu grunden för en beskrivning av grupper/samhällen, där både inifrån- och utifrånperspektiv sammanvävs. Habitus
är den mänskliga dispositionen att i praktik återskapa sin kulturs dominerande vara, både i sin konservatism och i sitt kreativa nyskapande, genom det
Bourdieu benämner reglerade improvisationer. I habitus samlas det motstridiga i subjektivitet och objektivitet, och konflikten mellan den fria handlingen och den tvingande strukturen tycks lösas upp. Habitus genererar prakti-
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ker, vilka reproducerar de regelbundenheter som finns inbäddade i samhällets ”objektiva förutsättningar” (a.a.:78).
Bourdieus syn på regelföljande är betydligt snävare än Wittgensteins. Enligt Bourdieu finns ett reglerande av praktik genom habitus, men där detta
inte på något vis kan jämställas med ett regelföljande. Dispositionen till
handlingars återkommande systematik, vilka resulterar i kulturella mönster,
är i princip omedvetet för aktörer. Habitus är del av vad det är att vara kulturella varelser.
Habitus ger upphov till praktik genom att vara en ”generativ princip” och
en (kulturspecifik) disposition hos individer, enligt Bourdieu. Ett sådant sätt
att vara tar sig uttryck i praktiker, vars nödvändiga beståndsdel är tidsutsträckningen, eller tempot (a.a.:8f), alltså en direkt överensstämmelse med
Wittgensteins uppfattning av praktik som handlingar vilka utspelar sig i
världen8. För Bourdieu är den mänskliga samvaron uppbyggd av praktiker,
och påminner därvid mer om Wittgensteins spelmetafor än om hans praktikbegrepp.
Enligt Bourdieu måste både regler och språk ses som begränsade delar av
ett socialt universum. För att förstå och förklara människors handlingar är
praktik ett mer omfattande begrepp anser han. I ett kapitel betitlat ”The fallacies of the rule” (Bourdieu 1977:22 ff), ger han ett flertal exempel på hur
regler är en felaktig ingång till samhällsförståelse, och endast kan resultera i
tillkortakommanden beträffande sociala situationer och sammanhang9. Exempelvis menar Bourdieu att betydelsen av språklig interaktion i lika hög
grad beror av språkliga som av utomspråkliga faktorer (såsom kontext och
situation) (a.a.:25), och vidare att regelbegreppets användbarhet i antropologi
endast kan förstås som nödvändig i de fall praktik-teorierna är otillräckliga
(a.a.:22).
Att Bourdieu avser regel på ett annat sätt än Wittgenstein är i sig inget
anmärkningsvärt. Som har antytts är regel för Bourdieu i allmänhet ett
mycket oprecist och vagt begrepp, ibland formaliserad till uttalad social
norm eller nedskriven juridisk lag. I en beskrivning kommer Bourdieu närmast den betydelse Wittgenstein avser, när han talar om regel som en teoretisk modell som används av vetenskapen för att förklara praxis (Bourdieu
1977:27).
Bourdieu talar också om regler i betydelsen scheman eller principer som
ingår i praktiker, implicita i agenters praktik (a.a.). Sådan regeldefinition
förkastar Bourdieu, men det är intressant att notera hur nära han här kommer
Wittgensteins användning av regelbegreppet.

8

Habitus-begreppet har likheter med Anthony Giddens term ”routinization” (Giddens
1984:60ff).
9
Bourdieu stödjer sig i ett kortare stycke även på Wittgenstein (Bourdieu 1977:29), men undviker att utreda de stora skillnader som finns mellan dem beträffande regler.

60

Enligt Bourdieu kan inifrånperspektivets förhållande till praktik beskrivas
som att den förklaring som människor kan ge av sin egen praktik döljer –
också för dem själva – vad deras praktiska förmågor egentligen består av.
Bourdieu kallar detta en inlärd okunskap, där den praktiska färdigheten inte
innefattar någon kunskap om sig själv (a.a.:19).
Vad vet då egentligen agenter? Vi kan belysa frågan med hjälp av ett av
Bourdieus egna exempel, nämligen linjära släktskapssystem. Den typ av
släktskap och giftermålsregler som formuleras av de studerade själva, tar
ofta formen av normer för uppträdande och handlande. Sådana normer (exempelvis ”seden föreskriver…”) förblindar oss för den praktiska logiken
bakom sederna, menar Bourdieu:
”For example, the ideological use many societies make of the lineage
model and, more generally, of genealogical representations, in order to justify
and legitimate the established order (e.g. by choosing the more orthodox of
two possible ways of classifying a marriage), would doubtless have become
apparent to anthropologists at an earlier date if the theoretical use they themselves make of this theoretical construct had not prevented them from inquiring into the functions of genealogies and genealogists, and thereby from seeing the genealogy as the theoretical census of the universe of theoretical relationships within which individuals or groups define the real space of (in both
senses) practical relationships in terms of their conjunctural interests.”(a.a.:19).

Endast en liten del av vad människor gör, säger, förklarar och efterrekonstruerar kan enligt Bourdieu föras in under regelföljande. Det faktiska sker
istället i enlighet med den praktiska logiken.
Jag menar att nackdelen med Bourdieus avfärdande av regelföljande som
ett användbart förtydligande av mänskligt handlande, är att han istället
tvingas låta praktikbegreppet förklara för mycket. Praktikbegreppet breder ut
sig på bekostnad av de studerades egen förståelse av sin situation och sina
motiv för handlande. Rent teoretiskt kan man hävda att han då, med Winchs
resonemang, misstar sig om just det som han vill studera, nämligen sociala
händelser.
Bourdieus habitus är benämningen på en kunskap om vad följandet av
regler innebär, men den kunskapen borde enligt Wittgenstein bara hänvisa
till regeln själv. Finns det olika tolkningar och artikulationer av regler (vilket
det ofta finns) så är det ändå några tolkningar som lyfts fram vid tolkningskonflikter. Finns tolkningskonflikter mellan en observatör respektive studieobjekt, så kan observatören ”lyfta” sin tolkning till en annan nivå, och exempelvis benämna något ”habitus”, men detta kan förstås som ett led i etablerandet av ett tolkningsföreträde menar jag, inte en nödvändighet för att nå
bättre förståelse.
Enligt Wittgenstein utgör regel och praktik två likvärdiga element i regelföljande, i det att de utgör förutsättningar för varandra. Att förstå en regel är
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att i praktiken kunna följa den, att kunna handla i enlighet med den. Wittgenstein menade att det är en felaktig föreställning att relationen mellan regel
och praktik behöver stagas upp och underbyggas av något teoretiskt ramverk. Det är därför en missuppfattning att det skulle finnas en spricka mellan
regler och deras utförande, som överbryggas med hjälp av en sorts praktisk
logik:
“... to think that 'a gap exists between a rule and its application' is a 'mental cramp' in the first place (...). The relation between a rule and its correct
application, like other intentional relations, is internal. To understand the rule
is to know how to apply it, to know what counts as acting in accord with it
and what violating it (...).” (Glock 1996:327).

Bourdieus praktikteori kan – tvärtemot detta – beskrivas som uppbyggd
kring en sådan spricka, som han överbryggar med hjälp av habitus.
Vi kan nu mer ingående diskutera Bourdieu-citatet ovan, om förståelsen
av linjära släktskapssystem. Poängen med att, som Bourdieu, inte beskriva
det som regelföljande är att uppfatta att det finns en spricka mellan vad informanterna säger att de gör och exempelvis de giftermål som genomförs i
praktiken, alltså mellan ett formellt uppställt regelverk och praktiska överväganden som leder in på andra vägar10. De praktiska valen kan sedan ändå
komma att inlemmas i den formella regeln. Utgör nu detta ett exempel på att
genealogin inte kan beskrivas som regelföljande utan bör ses som praktik?
Svårigheten menar jag uppstår när det Bourdieu anser är praktik ska formuleras, alltså när händelserna ska beskrivas. Enligt Bourdieu utgörs merparten
av det som utförs i praktiken, exempelvis när giftermål görs upp, ett agerande i enlighet med ”the unconscious schemes of his practice” (Bourdieu
1977:18). När informanten ombeds beskriva vad som försiggått uppstår en
falsk ton, menar Bourdieu, tydligast därför att handlingar kommer att framstå som sprungna ur regler när de i själva verket är styrda av helt andra principer, såsom praktiska överväganden på tvärs mot etablerade sanningar om
exempelvis giftermålsregler och släktskap (a.a.:19).
Vad är då en formulerad regel (i det här sammanhanget)? Enligt Bourdieu
är det något som svär mot det levda livets förehavanden, dess praktiska logik. Bourdieu tycks betrakta all artikulation genererad inifrån en sedvänja
som en förfalskning, som ett iordningställande av situationer som av princip
är oöverblickbara inifrån. Möjligheten till artikulerad självförståelse är begränsad, medan praktiken är fullständig och på något sätt ofelbar, eller bortom rätt och fel. Det finns i den bilden av praktik något bedrägligt lockande,
som utlovar en okonstlad och oförmedlad verklighet. Det praktiska får drag
av oförfalskad verklighet och uppfattas som speciellt avslöjande, med ett
privilegierat sanningsinnehåll.
10

Alltså inte en spricka mellan intention och oavsiktlig konsekvens, jfr ovan.
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Habitus-begreppet vill göra mer än bara peka på våra språkliga förutsättningar. Habitus genererar praktik, säger Bourdieu, och är därför en samhällsfaktor att räkna med. Habitus förefaller vara en förklarande princip vid samhällsbeskrivningar. Jag skulle säga att detta förlägger förklaringar till fel
nivå. Jag menar att habitus inte kan vara något mer än en tämligen oprecis
benämning av dominerande handlingsmönster, exempelvis likt det som i
arkeologi benämns kultur, och att samma svårigheter som förknippas med
det arkeologiska kulturbegreppet också gäller för habitus-begreppet. I förhållande till tidigare samhällsforskning anser jag därför att habitus principiellt
kan jämföras med exempelvis vissa aspekter av Hegels ”folkande”, med det
Dilthey och Simmel menade med ”objektiv ande” eller Durkheims ”ideal”
eller ”kollektiva föreställningar” (Edholm 1981:34 ff).

2.4. Att artikulera praktik
Hur ska vi då kunna formulera förhistoriska samhällen? Vad praktik egentligen inte är har formulerats tydligt av den norske filosofen Kjell S. Johannessen:
"(rules) can never be fully understood except by those who can successfully perform the practices in question. In all determination of sense there
does seem to be involved an element of skill as well as an element of familiarity with the actual phenomena concerned. (...) ...we seem to be up against
the limits of language here..." (...) (Practice) is in fact and of necessity inexpressible. In this perspective there is no problem saying that the mastery of a
practice is the tacit expression of a kind of understanding or Vor-Wissen
which is shown in correctly executing the sayings and doings that make up
the practice." (Johannessen 1988:365ff).

Här finns den praktiska förmågan eller kunnandet, parat med gränsen för
det utsägbara. Man kan säga att förståelsen av formulerade regler kräver en
insikt i reglernas praktiska konsekvenser, varigenom en (tyst) praktikförståelse faktiskt medföljer en förstådd regelformulering. Härigenom finns alltid
en möjlighet till reell förståelse av formulerade regler inom en gemensam
"kultur" eller gemenskap. Som jag tidigare har noterat följer den förståelsen
emellertid inte automatiskt med till andra kulturella gemenskaper.
Finns det då något sätt att närma sig ”actors´ concepts”, alltså i arkeologins fall de förhistoriska människornas begrepp och regelföljande? Jag menar här att de förhistoriska agenternas begreppsvärld primärt finns inbyggd
i den arkeologiska praktiken, bl.a. genom det arkeologiska omdömesfällandet.
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2.4.1. Gränser för ifrågasättande av omdömen
Det arkeologiska omdömet – såsom varande en del av ett modernt, västerländskt omdömesfällande – besitter en omedelbarhetens kraft11. På vilket sätt
är praktik värderande? Wittgenstein diskuterar saken i ”Om Visshet”, och
säger där bl.a.:
"Vi lär oss inte praxis att fälla empiriska omdömen genom att lära oss regler; man bibringar oss omdömen, och deras sammanhang med andra omdömen. En helhet av omdömen görs trovärdig för oss." (Wittgenstein 1981:28)

Enligt filosofen Mats Furberg finns det alltid ”nästen av icke grundade
övertygelser” (Furberg 1994:119), som vi omfattar därför att vi genom praxis har bibragts omdömen som slår oss som plausibla. Jag menar att arkeologi
delvis är grundat i ett sådant näste av övertygelser som hålls på plats av arkeologisk praxis. Furberg säger att:
”Det som är fast i systemet är alltså inte taget i sig självt självklart; det
hålls på plats av sin omgivning. Det vi tror på är mindre det enskilda omdömet än hela nästet. Och att tro på det är mindre att hålla fast det i själen än att
handla på visst sätt och uttolka upplevelser på vissa sätt, göra oss vissa bilder
av dem osv.” (Furberg 1994:120)

Tanken att båtyxornas varierande utseenden på något vis är betydelsefulla
vill jag hävda ingår i ett sådant här näste av övertygelser som vidmakthålls
av den arkeologiska praktiken. Det är en avgörande skillnad mellan att å ena
sida betvivla ex. att båtyxors längd är betydelsefull och å andra sidan att
hävda att alla mått och iakttagelser kring båtyxor är utan förhistorisk rele11
Det fanns en klar kunskapsteoretisk koppling mellan det arkeologiska källmaterialets omedelbarhet och arkeologisk kunskap inom New Archeology (NA). De undgick (undgår) dock
att göra klar skillnad mellan arkeologisk praktik och att dra slutsatser ur materialet. NA kan
sägas ha betraktat det arkeologiska källmaterialet såsom representerande en förhistorisk
"grammatik" (i Wittgensteins mening). Olika förslag på hur det arkeologiska omdömet kan
omformuleras till ett vetenskapligt underlag lämnades, där ett exempel på en av de mest basala principerna var: ”…that people treated differently in life are treated differently in death (...).
(Schiffer 1988:472), liksom att samhällen som har större social komplexitet (liktydigt med
fler sociala roller) bör ha ett motsvarande större antal sätt att behandla döda på (a.a.:472).
Schiffer menade att uttrycket "större komplexitet" hade ett större empiriskt innehåll är uttrycket "behandlade olika" (a.a.:472). Vi kan här ana hur Schiffer brottas med sätt att på ett
vetenskapligt sätt formulera de grundläggande arkeologiska omdömena. Som jag ser det stöter
han då emot den arkeologisk praktiken, utan att vilja låta sig nöja med det. Beträffande basala
arkeologiska omdömen finns också hos den post-processuella reaktionen förhållningssätt som
påminner om NA, i det att det arkeologiska omdömet måste omformas till något annat. Hodder ifrågasatte nyttan av det arkeologiska basala omdömet i sig, och ville istället föra in tolkningsprocessen direkt i omdömesfällandet, exempelvis som en metod vid fältarbeten (Hodder
1997; Shanks & Hodder 1995). Generellt finns här en nedvärdering av praktiskt handlag till
förmån för tolkning, något som gäller för de flesta vetenskapliga discipliner (jfr Molander
1996:9). Den arkeologiska praktiken görs, felaktigt menar jag, till en teori likvärdig med
andra och lika öppen för tolkning.
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vans. Det sistnämnda måste, med Furbergs ord, ”levas eller s.a.s. vara under
hotet att levas; och det testet stäcker drömmar.” (a.a.:120). Vill jag ifrågasätta det meningsfulla i att jämföra båtyxor med varandra, eller att över huvud
taget notera något speciellt med dem (alltså något utöver arkeologihistoria),
så bör jag vara beredd att ignorera dem som arkeologiskt källmaterial. Och
har jag trätt in på den vägen är det svårt att säga var den slutar. Det lurar ett
radikalt ”oförnuft” runt hörnet. Att vissa aspekter av båtyxors utformning är
ointressanta kan naturligtvis hävdas, men ett fullständigt tvivel på båtyxors
förhistoriska värde låter sig inte drivas till handling med annat än att arkeologi blir något annat. Och omvänt, om jag inte rensar ut dem ur samlingarna
så har jag anslutit mig till något betydelsebärande med kunskapsmässiga
implikationer.
Vi kan nu säga att som arkeologer ”tror” vi på vissa aspekter av källmaterialet. Vilken typ av tro är det frågan om? Lättast är att exemplifiera med
föregivet oförnuftig tro. Vore det möjligt att som arkeolog hävda att båtyxor
var betydelselösa föremål under andra halvan av mellanneolitikum? Vilka
argument skulle användas för att göra den uppfattningen förnuftig? Vi kan
jämföra med något än mer oförnuftigt, nämligen att bilar växer ur jorden:
"Det är helt säkert att bilar inte växer upp ur jorden. – Vi känner att om
någon kunde tro motsatsen, kunde han skänka tilltro till allt som vi förklarar
för omöjligt och bestrida allt som vi håller för säkert.
Men hur hänger denna ena tro samman med alla de andra? Vi skulle vilja säga att den som kan tro detta inte accepterar hela vårt verifikationssystem.
Detta system är något som människan upptar genom iakttagelse och undervisning. Med avsikt säger jag inte "lär sig"." (Wittgenstein 1989:§279).

Furberg fortsätter på detta tema:
"Att tro att bilar växer upp ur jorden - vad är det? Uppenbart mer än att
uppriktigt "underhålla propositionen" att de gör så. Uppenbart också mer än
att tillika göra något blott introspektivt åtkomligt av typen att spontant se
skeendet för sin inre syn. En tro har en pragmatisk dimension. (not 22: Den
beledsagas alltså inte av handling utan är under lämpliga omständigheter
bl.a. handling.) Den måste under lämpliga betingelser glida över i en handlingsberedskap och ta en plats där den är samordnad med vad man i övrigt
tror." (Furberg 1994:182).

En tro har en pragmatisk dimension; den tro jag inte kan omsätta i handling är därmed inte av samma dignitet som den tro jag kan handla i enlighet
med. Här är tro något mer än t ex en tolkning i textform. Även om vi "tror
på" tolkningen, är en sådan tro inte lika fundamental som en tro vilken omfattar en handlingsberedskap.
Jag menar att vi nödgas tro på att, bl.a., förhistoriska föremåls utformning
hade samtidsrelevans, och att det därmed finns ett meningsinnehåll som följer med tro och handling. Om vi istället tar som utgångspunkt att vi inte kan
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veta om man under andra halvan av mellanneolitikum menade något med att
utforma båtyxor på olika vis – och därmed separerar det arkeologiska omdömet från det förhistoriska – då blir den arkeologiska praktiken tömd på sitt
innehåll. Arkeologiska utgrävningar blir teater istället för undersökningar.
Vi är som arkeologer, genom praxis, bibringade omdömen. Dessa omdömen är del av en professionalitet. Att tro på nästet av omdömen är att handla
på visst sätt, att uttolka upplevelser på vissa sätt. Det är en myt att alla godtagbara omdömen är endera grundade eller "evidenta"; men det hindrar inte
att de är säkra. Jag litar på vissa saker, och litandet är mer ett handlande än
ett intellektuellt försanthållande. Denna tillit ingår i omdömesfällandet. Det
vore märkligt och svårförståeligt att hävda att båtyxors utformning inte hade
förhistorisk relevans. Tillspetsat vore det närmast som att tro att bilar växer
ur marken12.

2.4.2. Det arkeologiska omdömet som fenomenologi
Arkeologens förhållande till sitt källmaterial, och det omdömesfällande som
är del därav, har innebörder som gör att vi inte kan förstå det som ett objektivt noterande av former. Det arkeologiska omdömet, med sina konsekvenser
för etablerandet av förhistoriska regelföljanden, borde därför istället uppfattas som en form av fenomenologi.
Fenomenologi kan beskrivas som läran om det som framträder för medvetandet. Utan att inveckla mig för djupt i den filosofiska diskussionen, anser
jag att den arkeologiska praktiken och kunskapen till sin grund har beröringspunkter med en fenomenologisk syn på hur ett visst material blir medvetet för oss och vilka konsekvenser dessa fenomen har. Vissa delar av Husserls fenomenologi är direkt relevanta. Enligt Lübcke menade Husserl att:
”Vi måste sluta att skjuta in en teori mellan oss och saken. Vi måste ge en
teorifri, ren beskrivning av det som vi erfar så som vi erfar det, dvs. vi måste
ge en teorifri, ren beskrivning av det som visar sig så som det visar sig. 'Det
som visar sig' kallas traditionellt 'fenomen'. Grundvalen för all filosofi och
för alla teorier skall därför vara en teorifri, rent beskrivande lära om fenomenen, kort sagt: fenomenologin.” (Lübcke 1987:47).

Dock, de naturvetenskapliga metoderna tillhandahåller sakförhållanden
som naturligtvis måste tolkas men som inte presenterar sig som fenomen.
Tolkningarna av olika fakta, av sammanställningar, jämförelser med annat
material, bilder, allt detta är del av arkeologi som humanistisk vetenskap,
och denna vetenskap är mer diversifierad och oöverblickbar för att kunna
infogas i en fenomenologisk lära. Däremot menar jag att mycket av den ar12
I den nordiska teoridebatten i början av 1980-talet framförde Arne B. Johansen vid flera
tillfällen argument som på liknande vis hävdade det arkeologiska omdömets tvingande karaktär (ex. Johansen 1983; 1984).
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keologiska utgrävningspraktiken, liksom arkeologens allmänna förhållande
till de materiella lämningarna, i grunden är att likna vid en fenomenologi.
”Ett fenomen är hur något ter sig för oss, inte för blott och bart mig.” (Furberg 1999:41). Det som det förhistoriska materialet visar sig som, det ”intryck” som det gör på arkeologer, är fenomen innan de blir fakta. Detta gäller stolphål likväl som stensträngar och båtyxor13. Och som fenomen har de
även värde-egenskaper, de är del av en praktisk värld (Føllesdal 1993:70).
Beträffande typologi, och mer specifikt den generella förståelsen av ex.
det samlade båtyxematerialet, bör vi acceptera det arkeologiska omdömets
fenomenologiska konsekvenser (jfr Lavento 1998). Båtyxor presenterar sig
för oss – och skiljer sig från varandra – på sätt som innefattar värderingar
och jämförande föreställningar. En värdeneutral mätning av olika parametrar
hos båtyxor är inte ett möjligt arkeologiskt förfarande, eftersom vi för att nå
värdeneutralitet skulle tvingas mäta slumpvis.
Den riktade uppmärksamhet som upplevelser av något karaktäriseras av
(och som bl.a. den arkeologiska utgrävningspraktiken systematiserar), betecknas av Husserl som intentionalitet. Det intentionella är del av det som
presenterar sig som fenomen. Frågan om saken i sig är betydelselös, i filosofisk mening kanske av intresse men inte i arkeologi. Hittar vi en båtyxa av en
viss längd och av ett visst utseende i en åker, så utgörs delar av dess arkeologiska värde av dess fenomen-kvaliteter.
Fenomenet båtyxa är inte stenklumpen ”i sig” eller någon enskilds upplevelse av den; den är hur stenklumpen ses och hur den bör ses, ofta av arkeologer, men också av andra. Alltså hur den ter sig för oss.

13

Christopher Tilley har utvecklat en form av fenomenologi för arkeologi (ex. Tilley 1999).
Jag instämmer i delar av vad som där sägs, men det finns i Tilleys fenomenologi en ansats till
att betrakta föremål och företeelser som kapabla till någon sorts icke-språklig, meningsfull
kommunikation, ett betraktelsesätt som jag finner direkt felaktigt. Tilley menar exempelvis att
”Things clearly communicate in a different way such that if I could say it, why would I dance
it, or paint it, or carve it? etc. Indeed it can be posited that things often ”say” and communicate precisely that which cannot be communicated in words. A silent discourse of the object
may permit the cultural unsaid to be said, or marked out.” (Tilley 1999:319, min kursivering).
Men hur skulle det vara möjligt att få vetskap om och förmedla det som föremål så exakt
(”precisely”) antas kommunicera? Hur skulle vi kunna uppfatta en koherens i en sådan ickeverbal kommunikation? Vad skulle kunna vara misstag i sådan kommunikation? Det förefaller
per definition inte möjligt, eller önskvärt, att svara på sådana frågor via det talade språket,
varvid återstår att föremålen ”talar för sig själva”. Jag menar att det finns något alltför imaginärt i föreställningar om att föremål eller företeelser ”talar”, där den språkliga metaforen ändå
alltid med nödvändighet måste användas för att ange vad det handlar om. Att säga något via
exempelvis föremål eller danser förutsätter inte ett alternativt språk, det förutsätter att de ingår
i ett kulturellt vara där de har mening. Beträffande vilken den meningen är, där bör vi återvända till frågan om artikulation (se ovan).
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2.5. Sammanfattning och slutsatser
Ovan har flera begrepp diskuterats: regler, praktik, habitus, inifrån- respektive utifrånperspektiv vid tolkning, institutioner/sedvänjor, artikulation, omdömen, fenomen. Två frågor har styrt diskussionen: hur vet vi vad vår egen
praktik föreskriver, och hur förklarar vi vad vi och andra gör? Den första
frågan har med regler, praktik och inifrånperspektiv att göra, medan den
andra har med artikulation och institutioner/sedvänjor att göra. Jag menar att
den arkeologiska typologin är en typ av bestämning som – via fenomenologiskt betingade omdömen och kontextuell konfirmering – informerar om
förhistoriskt regelföljande/praktik. Att sådan praktik skulle vara grundat i
institutioner/sedvänjor kan inte vara ett fullständigt förtydligande av praktik,
men kan vara en förklaring som tillfredsställer ett mänskligt behov.
Det är därför fel att mena att vi – som en grundhållning – inte kan veta
något om förhistoriens mentala landskap. Vi kan inte undvika de implikationer som följer av våra omdömen om exempelvis lämningar från stenåldern,
vare sig de är lekmannamässiga eller professionella. Däremot kan vi diskutera dem, ifrågasätta dem, betvivla dem – men vi kan inte skaffa oss en bättre
grund att stå på genom att försöka rensa bort dem.
För att tydligt illustrera min poäng kan följande citat av Shanks & Tilley
ges:
”The tension between the past and the present involves a redescription of
past events in the light of subsequent events unknown to the actors themselves; it involves the creation of temporal wholes, historical plots.” (Shanks
& Tilley 1987a:133).

Men, som underströks ovan, under någon beskrivning måste vi anse att
NN skulle instämma! Utan ett sådant instämmande kan vi inte mena oss
behandla ”past events”. Att förstå regler är att kunna utföra dem i praktiken.
Varje tolkning är en regelformulering, också i arkeologi. Vår förståelse av
vad tolkade regler föreskriver utgår från en förståelse av vad reglerna innebär i praktiken. En förhistorisk praktik är därför inte något som ligger utanför den arkeologiska tolkningen, fördold i det arkeologiska källmaterialet.
Därför är exempelvis det arkeologiska kulturbegreppet ett mot förhistorien
projicerat förståelselandskap (med tydligt släktskap med den av Gadamer
beskrivna hermeneutiska förståelsehorisonten, jfr Bernstein 1987:196ff).
Att en förhistoria skrivs i ljuset av senare tiders händelser, menar jag med
hänseende på typologisk metod, inte är den grundförutsättning som dikterar
vårt förhållande till historien, eftersom det istället är den artikulatoriska processen som står i fokus. I den processen intar aldrig de studerade, förhistoriska aktörerna rollen av ignoranter, eftersom vi, när vi artikulerar vår livsforms historiska praktik, också är medaktörer i deras återberättande av sina
liv genom sin materiella kultur. Detta vill jag påstå är ett – i Wittgensteins
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mening – grammatiskt påstående, vilket betyder att också vi är delar av det
nät som gör vår livsform till del av andra livsformer. I artikulationen upprepar vi delar av de möjliga praktiker som varit förefintliga, som predispositioner i samhällen.
Att tillverkningen av båtyxor under mellanneolitikum förstås som resultat
av en kulturell praktik betyder att den uppfattas vara institutionell eller sedvanestyrd. Den arkeologiska typologin, som del av en arkeologisk praktik, är
en artikulation av en förhistorisk praktik, med allt vad det medför av inifrånperspektiv, medvetenhet, studieobjektens moraliska ansvar, etc. Den förhistoriska praktiken kan beskrivas som en institution/sedvänja. En typologi är
– i Geertz´ mening – en mycket tjock beskrivning.
Varje vidareindelning av exempelvis regionala särdrag hos typologin är
samtidigt en förfining mot regional praktik. När de typologiska skillnaderna
uppfattas som skillnader i regelföljande/praktik, utgör skillnaderna också
skillnader i, eller variationer i, institutioner/sedvänjor. Om det finns både
överregionala och regionala särdrag i typologin så beror det på att det fanns
både överregional och regional praktik förknippad med båtyxan (inte regional passiv influens eller ”hämmade innovationsförlopp”, jfr nedan kapitel 3).
En fråga för fortsättningen är hur eventuella skillnader mellan båtyxor av
(överregionalt definierad) ”samma” typ inom exempelvis regioner kan förklaras (artikuleras). Hur de fenomenologiska erfarenheterna av den arkeologiska praktiken ska tillgodogöras tycks tämligen öppet; ofta finns endast ett
krav på intern koherens och logiskt resonemang.
Det finns ingen ideal typologisk skalnivå, där en kultur bäst låter sig infångas. Varje (fenomenologisk) iakttagelse är meningsbärande, och beskriver praktik. Den arkeologiska praktiken, genom de omdömen vi fäller, presenterar för oss möjliga, förhistoriska regelföljande praktiker. Det som därmed anges är grunden för vad förhistorien var. Våra uttalade tolkningar är
påbyggnader på detta. Våra tolkningar är också nödvändiga för att omdömena ska bli värdefulla för oss.
Jag kommer i de följande två kapitlen att dels utveckla de typologiska
iakttagelserna kring båtyxor, och därmed ge förslag på förhistoriskt regelföljande (kapitel 3), dels att grunda det regelföljandet i en föreslagen institution
eller sedvänja (kapitel 4).
När arkeologer noterar regelbundenheter i källmaterialet så definieras
samtidigt en förhistorisk praktik, som en direkt följd av att regelbundenheterna utgör exempel på regelföljande. Den arkeologiska praktiken och de
förhistoriska samhällenas förutsättningar är sammanlänkade. Arkeologisk
praktik – vilket är arkeologiskt regelföljande – är förutsättning både för existensen av en (icke-mytologisk) befolkad förhistoria och för möjligheten till
en viss sorts vetenskaplighet om den förhistorien: arkeologi kan aldrig enbart
vara tanke. Den arkeologiska praktiken definierar förhistorisk praktik, som
en följd av att regelbundenheter måste uppfattas som konsekvenser av regelföljande.
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Den arkeologiska praktiken är logiskt sammankopplad med förhistoriskt
(samhälls)liv. Vad vi gör med t.ex. typologier eller med det arkeologiska
kulturbegreppet är det som verkligen klargör delar av de potentiella villkor
som fanns i förhistorien.
Det Wittgenstein benämner sedvänjor eller institutioner kan sägas vara
den ”tolkningsplats” där en vetenskaplighet förlägger sina förklaringar för att
göra dem objektiva, eller åtminstone i någon mening mindre relativistiska.
Här samsas vanligen strukturer, system, icke varseblivna villkor, o.dyl. Jag
menar att denna tolkningsplats – i vårt fall båtyxekulturen, den snörkeramiska kulturen, mm – bör ses som platsen för artikulationer, där ett instämmande efterfrågas. Det kan här falla sig naturligt att likställa Malinowskis åsikter
om kula-systemets överindividuella struktur, som en ”big institution”, med
det arkeologiska fenomenet båtyxekultur.
Vilka bör då tänkas instämma i artikulationen? Som jag argumenterat för
är det inte bara den inomvetenskapliga kretsen, och inte bara den vidare samtiden, utan också en majoritet av den förhistoriska populationen. Vilka av
den senare gruppen det rör blir en etisk fråga beträffande maktperspektiv,
inflytande och tolkningsföreträde. Liksom i antropologi är det en fråga om
vems röster som får gehör hos den utanförstående uttolkaren. Gör vi den
förhistoriska gruppen till en ”allmänhet”, så är det också en intressefråga;
någons röst talar vi med i vår arkeologiska praktik. De arkeologiska tolkningarna, liksom typologierna, är i den meningen oundvikligen ideologiska14.

14

Och öppna för kritik (ex Shanks & Tilley 1987b; Hegardt 1997; Notelid 2000).
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3. En ny periodindelning

3.1. Regionalitet och perioder
I behandlingen av den svenska båtyxekulturen har traditionellt det enhetliga
intrycket utgjort grunden för framställningarna (Forssander 1933a; Oldeberg
1952; Malmer 1962). Spridningen av föremål som kan kopplas till den
svenska båtyxekulturen återfinns i tämligen riklig omfattning inom hela det
område som (med ett för tillfället förlåtligt cirkelresonemang) kan beskrivas
som båtyxekulturens utbredningsområde. Av Mats Malmers omfattande
bearbetning av båtyxekulturens källmaterial framgår samtidigt att olika områden i Sverige skiljer sig åt beträffande proportioner mellan olika fyndtyper,
att exempelvis vissa keramiktyper huvudsakligen finns i vissa områden. Regionala variationer kan lätt påvisas, samtidigt som huvuddelen av båtyxekulturens föremålsuppsättning återfinns inom de flesta områden.
Säkra kontexter för båtyxefynd är ojämnt regionalt fördelade, då det framför allt är i Sydskandinavien sådana påträffats. Till säkra kontexter för båtyxefynd kan nästa enbart gravar räknas. Fynd på boplatser innehåller mycket ofta även fynd från andra tidsperioder, och hus- eller hyddkonstruktioner
är dåligt kända (Larsson 2008). Traditionellt definierade offer- och depåfynd
förekommer i mindre utsträckning än från andra perioder, och även dessa är
framför allt kända från Skåne (Karsten 1994).
Antalet vetenskapligt undersökta båtyxelämningar är jämförelsevis litet,
och Malmers sammanställningar täcker fortfarande in de flesta (Malmer
1975). Från senare år kan nämnas båtyxegravfältet vid Dösjebro, där även en
samtida palissadanläggning undersökts (Andersson 2003; Månsson & Pihl
1999; Svensson 1991, 2002). Intressanta exempel finns också på flintbränning i samband med offerhandlingar (Larsson 1989, 2000; jfr även Knutsson
1988). I Mellansverige är det framför allt båtyxeboplatsen vid Fågelbacken i
Västmanland som bör nämnas (Hallgren 2000; Apel m.fl. 1995) samt det så
kallade dödshuset vid Gläntan i Turinge i Södermanland (Lindström & Boije
2000).
Sammanfattningsvis är de regionala variationerna inom båtyxekulturen ett
outforskat fält. Då de välundersökta lämningarna är få och geografiskt
ojämnt fördelade, kan båtyxekulturens ”enhetlighet” riskera att bekräftas
genom brist på bevis om motsatsen. I de bästa sammanställningarna av båtyxekulturens artefaktmaterial som gjorts (Malmer 1962; 1975) framskymtar
dock regionala variationer i många olika former, och vår uppfattning om
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båtyxekulturen i Sverige (och Norge) verkar karaktäriseras av en blandning
av välkänd överregional likformighet och mindre uppmärksammad regional
variation.
Det finns ett underliggande och återkommande tema, framför allt hos
Malmer (1962; 1975), att skillnaden mellan ”kärnområdet” Skåne-Blekinge
och övriga delar av båtyxekulturens områden skall förklaras inte bara av
exempelvis en större befolkningsmängd utan även av vad som kan beskrivas
som ett i Skåne-Blekinge mer produktivt och kreativt samhällsklimat. Den
uppfattade dikotomin mellan Skåne-Blekinge och övriga Sverige ska i den
bemärkelsen inte heller bortförklaras utifrån t.ex. representativitetsproblem.
Malmer har på ett övertygande sätt visat att de flesta av båtyxekulturens
artefakttyper förekommer mer talrikt i Skåne/Blekinge-området jämfört med
övriga Sverige, oavsett variationer i bevaringsförhållanden och exempelvis
exploateringstryck eller inventeringsintensitet (Malmer 1962). Malmer beskriver Skåne-Blekinge som ett ”innovationscentrum”: om båtyxekulturen
generellt var ”en högtstående kultur”, så utgjorde Skåne-Blekingeområdet
den mest högtstående delen, dess kärna. Båtyxekulturen norr om Skåne/Blekinge förstås i Malmers tolkningar i mycket stor utsträckning ha reagerat på impulser från Skåne/Blekinge.
Den regionalitet som framträder ur den ovanstående beskrivningen kan
sammanfattas i termerna aktivt och passiv. Den svenska båtyxekulturen hade
en aktiv region (Skåne/Blekinge) som drev på utvecklingen, respektive en
passiv region (övriga båtyxekulturområden) som kontinuerligt influerades av
söderifrån kommande innovationer. På ett sätt kan man säga att detta är en
form av regional beskrivning av båtyxekulturen. Jag menar dock att detta
måste uppfattas som en skev och ofullständig bild av båtyxekulturens regionala förhållanden, därför att ingen tydlig beskrivning finns av båtyxekulturen
norr om Skåne/Blekinge än som mottaglig och avspeglande. I Skåne/Blekinge förefaller man haft ett aktivt förhållande till sin materiella kultur, och den materiella kulturen framstår därmed som identitetsskapande. I
områdena norr därom blir den materiella kulturen en mer passiv ingrediens.
Ett exempel är när Malmers konstaterar att de yngre E:2-yxorna har en tydligare regional koppling till Mälardalsområdet, och således bör uppfattas som
en ”perifer” företeelse.
Malmers förklaringsmodell var inspirerad av Torsten Hägerstrands idéer
om bl.a. innovationsförlopp (Hägerstrand 1953). I sin användning av isaritmkartor och den betydelse han tidigt tillmätte det s.k. pleionbegreppet,
utnyttjade Malmer en del av de kulturgeografiska redskap som Hägerstrand
utvecklat. ”Pleion” betecknar områden med positiv anomali, vilket i arkeologins fall exempelvis kan betyda delområden med högre fyndtäthet än genomsnittet inom ett definierat område (Malmer 1957:175). Malmer gjorde i
sin tidiga analys av båtyxekulturen i Skåne en mycket direkt koppling mellan
de bördiga, mest jordbruksproduktiva pleionområdena och båtyxekulturens
första uppträdande inom dessa områden (a.a.). De utpekade pleionområdena
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uppvisade generellt en ”benägenhet för improduktiva investeringar”
(a.a.:181), synliga bl.a. i koncentrationerna av trattbägarkulturens megalitgravar, men också att välståndet ”ger konsthantverket ojämförligt mycket
bättre villkor där än i de fattigare områdena” (a.a.). Konsekvenserna är att
föremålstillverkningen inom pleionområden håller en jämförelsevis högre
konstnärlig kvalitet, att man söker sig fram till nya former och är mer
mottaglig för intryck utifrån (a.a.). Uppkomsten och spridningen av nya föremålstyper betecknar Malmer som ett innovationsförlopp, som karaktäriseras av att nya typer har en stark anknytning till pleionområden. De mest bördiga jordbruksområdena erbjöd enligt Malmer – för de neolitiska jordbrukskulturerna – förutsättningarna för de högsta kulturella uttrycken.
Denna regionala analys av skånska förhållanden fick konsekvenser för
Malmers fortsatta analys av hela båtyxekulturen, menar jag. Det verkar som
att Malmer betraktade båtyxorna som ett så pass avancerat konsthantverk, att
detta hantverks utveckling alltid borde kopplas samman med pleionområden.
De följdriktigt tolkade innovationsförloppen fick således en given riktning,
både i tiden och i rummet; från de tydligaste pleionområdena – fr.a. i Skåne
– till övriga områden.
Föreställningen om de ”fattigare” områdenas passivitet beträffande utvecklingen av båtyxornas former kan ifrågasättas. Den variation av förekommande båtyxtyper som påvisats inom båtyxekulturens utbredningsområden kan inte tolkas som ett passivt mottagande, menar jag. Och om vi förutsätter ett aktivt förhållningssätt till båtyxorna inom hela båtyxeområdet så
kan inte de bördiga skånska slättbygderna bibehållas som det självklara pleionområdet under mellanneolitikum. Jag menar att värdet av båtyxor är beroende av ett annat synsätt.
Två saker kan sägas utifrån det ovanstående. För det första att faktiska regionala skillnader har påvisats i det arkeologiska källmaterialet, och för det
andra att dessa bör kunna ges en bättre förklaring än hittills. De bör kunna
beskrivas på sätt som mer tar hänsyn till och formulerar sociala och kulturella institutioner inom båtyxekulturen. Till den första poängen vill jag också
lägga kronologiska förändringar: genom att beskriva händelser inom båtyxekulturen i regionalt perspektiv kan insikten förväntas öka om hur båtyxekulturen förändrades över tid. Frågan inställer sig om vi ska se exempelvis Skåne, Västergötland och Uppland som fundamentalt olika områden eller grupper inom båtyxekulturen eller om vi istället bör försöka formulera idéer om
de krafter som gjorde att det i grunden fanns både likheter och olikheter? Det
är på den här punkten som det saknas tydliga arkeologiska tolkningar. Båtyxekulturen kan lätt uppfattas som en homogen kultur, men i detta finns
samtidigt delvis en brist på inre logik. Det bör i detta sammanhang uppmärksammas att mellanneolitikum generellt ser olika ut i olika delar av Sverige,
och att därmed den ”kulturella omgivningen” till båtyxekulturen skiftat. Det
kan därför vara fallet att båtyxekulturen delvis formats och tagit intryck av
den regionala historien.
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3.1.1. En ny periodindelning – syfte och målsättning
Jag ämnar i det följande lyfta fram de variationer i materialet som är tillgängliga, framför allt utifrån Malmers publicerade sammanställningar
(Malmer 1962, 1975). Syftet med genomgången är att granska förutsättningarna för och om möjligt formulera en ny periodindelning. Vidare ska spår av
regionala särdrag hos båtyxorna, utanför båtyxtypologin, eftersökas. Det gör
det möjligt att på ett mer verkningsfullt sätt beskriva kronologiska och regionala förändringar av båtyxekulturen i Mälardalsområdet. I förlängningen
finns också målsättningen att ge en historisk förklaring av båtyxan, genom
att föreslå den institution eller sedvänja i vilken båtyxan var grundad (kapitel
4).

Figur 3:1. Malmers periodindelning av båtyxekulturen, baserade på kombinerade
fynd av keramik och båtyxor (Malmer 1962:Abb. 115).

Utifrån de s.k. produktionsdiagram för keramik och båtyxor som Malmer
framställt (fig. 3:1) – och som utgör både sammanfattningar av argumenten
för, och slutsatserna av hans indelning av båtyxekulturen i fem perioder –
kan man säga att användbarheten av periodindelningen för Mälarområdets
del är liten. Periodindelningen är i huvudsak formulerad utifrån skånska
förhållanden, och perioderna är skarpast kronologiskt avgränsade för detta
område. På grund av de olika spridningsförloppens hastighet, från söder till
norr, som Malmer postulerar, blir det kronologiska innehållet hos både båtyxtyperna och de olika keramikstilarna flytande. En titt på Malmers modeller
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för keramikproduktionen döljer delvis detta faktum. Enligt modellen skulle
man kunna hävda att keramik av typen B i Mälardalsområdet först uppträder
under den sista fjärdedelen av period 2 och slutar att användas halvvägs in i
period 3. I Skåne däremot existerar B-keramik endast under period 2. Men
att säga något speciellt om förhållandena i Mälardalsområdet under båtyxtidens period 2 blir svårt, och att säga något om period 4 blir ännu svårare,
speciellt om man ska kombinera keramik och båtyxor, eftersom så många
typer anses ha förekommit samtidigt. Det går helt enkelt inte att kronologiskt
skilja de olika perioderna från varandra, med hänsyn till specifika keramikoch båtyxtyper. Jag menar därför att denna periodindelning i alltför hög grad
saknar instrumentellt värde.
Även om Malmers perioddiagram endast visar keramikstilarnas förhållanden till varandra, är periodindelningen svår att använda. För båtyxorna är
situationen än mer komplicerad, eftersom Malmer inte presenterat något
kronologiskt diagram för andra områden än Skåne/Blekinge15. Vidare är det
så att produktion och användning av de olika båtyxtyperna antas har sträckt
sig över längre tider än vad som gällt för keramiktyperna (jfr Malmer 1975:
Fig. 69).
Alla som tittat närmare på en större mängd båtyxor förstår, att utvecklingen och förändringen av deras utformning i de flesta fall inte utgjorts av klara
och tydliga, formförändrande steg, utan som kontinuerliga variationer. Samtidigt har båtyxan så pass många speciella formdetaljer, jämfört exempelvis
med olika rät- eller tväreggade yxor, att ett flertal förändringar i utformningen blir möjliga att inpassa i en tidsordning. Att det i stora drag går att följa
kronologiska förändringar i båtyxans utformning är därmed en viktig, och
möjligen oväntad, pusselbit i vår förståelse av båtyxekulturen. Slutsatsen blir
att det är viktigt att söka klargöra båtyxornas inbördes kronologi, samtidigt
som det är närmast omöjligt att för alla båtyxor (i kulturhistorisk betydelse)
entydigt och klart skilja dem från snarlika utformningar.
En omfattande katalog över båtyxor har publicerats av Oldeberg
(1952:223-245). Dessa båtyxor är för det första typologiserade enligt ett
tidstypiskt system, utifrån kriterier som beskrivs osystematiskt och med varierande detaljeringsgrad (a.a.:9ff). Huvuddelen av båtyxorna är inte avbildade. Båtyxorna är för det andra platsangivna med den detaljnoggrannhet
som var känd, och bland annat finns en mängd privatfynd upptagna. Katalogen är av stort värde vid en studie av båtyxor, speciellt när mönster söks
mellan landskapsutbredning och typer, en analys som jag gör i kapitel 5. Är
det då möjligt att länka samman Malmers båtyxtypologi med Oldebergs? Ett
försök görs i slutet av detta kapitel. Jämförelsen mellan de två typologierna
konkretiserar något av de teoretiska slutsatserna från kapitel 2, där det bland
15
Tvärtemot vad som sägs i figurtexten till figur 69 i Malmer 1975:178, jfr vad som sägs om
produktionsdiagrammet (fig. 69) på sid 99. Malmers figur 68 visar endast proportionerligt
antal påträffade båtyxor i respektive område.
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annat sägs att en typologi alltid innehåller ett tyst medgivande – under någon
beskrivning – från de personer som ursprungligen hanterade föremålen.
I förlängningen av den förnyade typologiska diskussionen och den resulterande periodindelningen, jämför jag båtyxorna i mitt undersökningsområde
i Närke och Södermanland på ett rent impressionistiskt sätt, både inom och
mellan olika definierade typer och perioder. Den undersökningen behandlar
även vissa särdrag hos båtyxorna som inte används som typologiska element
i den traditionella typologin, ex. list och ås. Resultatet av undersökningen
presenteras i kapitel 5, men undersökningen i sig har som målsättning att
fånga upp specifika likheter mellan olika båtyxor, utifrån antagandet att ingen typ- eller periodindelning i sig faktiskt har möjlighet att infånga samtliga
utformningsdetaljer som kan vara av intresse. Här finns en mångfald av
tolkningar och praktiker som aldrig helt låter sig systematiskt infångas. Den
här typen av jämförelser görs bara på de båtyxor som påträffats inom mitt
undersökningsområde.
De typologiska bestämningarna utgör i första hand en beskrivning av regelföljande praktik, vars artikulationer har föreskrivande inverkan på vår
(för)förståelse av förhistorien (jfr kap. 2). De typologiska iakttagelserna, som
kommer att visa sig ha både överregionala och regionala aspekter, påvisar
därmed praktiker av både överregional och regional karaktär.
Genom en delvis ny typindelning, en ny periodindelning, en tolkningsmodell för båtyxans samhällsvärde, samt genom en okulär besiktning av
båtyxorna inom ett undersökningsområde tillsamman med en landskapsanalys (kapitel 5-6), kommer en bättre förståelse av båtyxekulturen i Mälardalsområdet att eftersökas. Resultatet har potentiell betydelse för tolkningen av
båtyxekulturen och för den snörkeramiska kulturen i stort.

3.2. Båtyxorna
Studien av båtyxornas utbredning och betydelse i mitt undersökningsområde
(omfattande större delarna av Närke och Södermanland samt delar av Västmanland) som kommer att presenteras i kapitel 5, behöver – för att vara
genomförbar – vissa förförståelser av båtyxtypernas kronologiska och regionala relevanser. Idag är dessa förförståelser i mycket stor utsträckning bestämda genom Mats Malmer arbeten (1962, 1975), som i sin tur vilar på
föregångare såsom Glob, Forssander och Oldeberg (se vidare nedan).
Båtyxorna brukar grovt indelas i äldre typer (med skuldror) och yngre typer (med helsvängda smalsidor). Om vi inledningsvis skulle presentera båtyxorna uppdelade på detta vis, så får vi följande resultat, baserat på Malmers
regionala indelning (fig. 3:2):
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Figur 3:2. Förhållandet mellan antalet äldre och yngre båtyxor för olika regioner
(uppgifter från Malmer 1975).

Den indelning som Malmer gör av båtyxekulturens område i regionerna
Skåne/Blekinge, Götaland (ibland uppdelat i västra respektive östra), Mälardalsområdet samt Norrland är till största delen en rent praktisk indelning,
inte en kulturhistoriskt motiverad.
Tydliga regionala skillnader beträffande förändringen av antalet båtyxor
från äldre till yngre typer är avläsbara. Förändringen är mest dramatisk för
Mälardalsområdet. Men vilken annan relevans än en grovt kronologisk har
denna bild? Visar den på olika befolkningstillväxt, på förändringar i tillverkningsomfattning eller i begravningsskick?
Den rumsliga utbredningen av äldre respektive yngre båtyxor har i Mälardalen kunnat användas för att påvisa ett förändrat landskapsutnyttjande. Observationen säger att de äldre båtyxorna i högre andel återfinns i inlandet än
de yngre båtyxorna, vilka istället i högre utsträckning återfinns både i inlandet och mer kustnära (Lindström 1996; Olsson & Edenmo 1997:191). Skulle
denna korrelation kunna utvecklas? Ökningen av antalet yngre båtyxor i
Mälardalsområdet tillsammans med att dessa i högre grad återfinns kustnära
har ju tolkats som en reell befolkningsökning på bekostnad av den gropkeramiska befolkningens livsrum (ex. Welinder 1978).

3.3. Båtyxornas traditionella typologisering
De arkeologiska typologierna över de svensk-norska båtyxorna har en lång
historia. Jag kommer inte här att ägna denna historik någon speciell uppmärksamhet, annat än i den mån den har betydelse för att förstå Malmers
arbete. De typologiska ansträngningarna beträffande båtyxorna kan sägas
vara för tillfället avslutade. Malmers systematiska genomgång av i stort sett
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samtliga företeelser inom den svensk-norska båtyxekulturen utgör en formidabel arbetsinsats och en ovärderlig arkeologisk materialbearbetning. Hans
uppställning av mätbara kriterier för båtyxorna, med syftet att begränsa antalet typer, utgör idag grunden för den vedertagna typologin. Malmer rensade
upp i den tidigare typologin (som kan sägas ha varit systematisk och vildvuxen på samma gång) med målet att endast systematiken skulle återstå. Vad
vi inte får glömma är dock att Malmer bygger sin typologi på mycken tidigare forskning, som i sin tur utgick ifrån en hel del insikter om kronologiska
och regionala förhållanden beträffande båtyxorna och båtyxekulturens lämningar i stort. Att typologiseringen av båtyxor resulterat i att de bibringats
kronologisk och korologisk relevans bör kompletteras med det omvända
resonemanget: tidigare forskning kring kronologi och korologi bildar ryggraden i den existerande typologin (jfr Gräslund 1974). Här kan en intressant
jämförelse göras med typologin för de finska båtyxorna, som utgör en formdefinierad indelning men med oklar kronologisk relevans (Edgren 1992:93).
Den svenska båtyxtypologins kronologiska relevans har möjligen överdrivits
av Malmer (jfr nedan), men utgör ändå ett jämförelsevis viktigt bidrag till
förståelsen av den svenska båtyxekulturen.
En annan viktig aspekt är att typologiseringarna alltid har utgått ifrån det
samlade svenska materialet. Att båtyxorna i Sverige uppvisar stora likheter
är uppenbart, men att typologierna utformas med det gemensamma som utgångspunkt betyder att regionala skillnader alltid blir variationer på övergripande teman.
Studier kring båtyxekulturen idag syftar därför inte till att förbättra båtyxtypologin, även om informationsvärdet hos den existerande båtyxtypologin
kan sägas vara något obestämt. Exempelvis kan en nyupptäckt båtyxa otvetydigt bestämmas typologiskt enligt Malmers system, men värdet av den
bestämningen är oklar. Det vanligaste är att typologin utnyttjas som ett kronologiskt instrument, men också förklaringsvärdet hos en kronologisk bestämning har sina svagheter. Vad har det till exempel för innebörd om en
nyfunnen båtyxa i Närke bestäms vara av C:1-typ eller av C:2-typ? Den
förstnämnda är av tradition att ses som ”äldre” och den sistnämnda som
”yngre”, men hur ska denna information kontextualiseras för att ny kunskap
om båtyxekulturen ska uppstå? En förnyad diskussion om båtyxornas typologi är därför relevant. En fråga att ställa i det sammanhanget är på vilka sätt
Malmers typologi är bättre än föregående forskares, och omvänt om det
finns tolkningsperspektiv där de äldre båtyxtypologierna har ett företräde?
Att de olika typologierna avspeglar olika tiders ideal ger den forskningshistoriska bakgrunden, men jag vill även jämföra dem frånsett denna skillnad.
Malmers (1962) egen behandling av båtyxornas typologi inleds med en
historik över tidigare typologiska arbeten. Främst riktar han intresset mot
Andreas Oldeberg (1952), vars typologi innehöll ungefär samma båtyxtyper
som Malmer använder, med tillägg för den avslutande F-typen. I jämförelse
med Malmer har Oldeberg dels betydligt fler undergrupper, dels är han i hög
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grad subjektiv vid sina typbestämningar så att båtyxorna ofta bestäms till
ospecifika blandformer. Malmer ironiserar över Oldebergs ”förvirrade” typindelning, där Oldeberg ofta använder sig av blandtyper för att bestämma
speciella båtyxor. Så kan till exempel Oldeberg bestämma en båtyxa till typen B-(D:1) om han anser att den i huvudsak är av B-typ men uppvisar vissa
drag som påminner om D:1-typen. Malmer visar att med alla ”hybridtyper”
så innehåller Oldebergs typologi inte mindre än hela 86 typer (Malmer
1962:588).
Malmers egen typindelning stannar vid tio stycken klart definierade och
mätbara båtyxtyper. Oldebergs typologi kan som jämförelse beskyllas för att
utgöra ett resultat av alltför vaga huvudtyper, vilka gjort att Oldebergs egen
känsla för lik- och olikheter mellan båtyxorna fått fritt spelrum. Man kan
exempelvis fråga sig i vad den faktiska, typologiskt betydelsefulla, skillnaden består mellan Oldebergs A:4 och (A:4)-C:1, eller mellan B-(D:1) och
(B)-D:1? Malmer skulle inte förneka att där egentligen finns formmässiga
skillnader mellan båtyxor bestämda till dessa typer, men han torde ha en helt
annan uppfattning om hur sådana skillnader ska förstås och bearbetas.
Malmer redogör mycket utförligt för sin typologiska teori (Malmer
1962:47-60; 1975:14-15). Det första klargörandet säger följande:
”Typen kan sägas bestå av en samling föremål, svarande mot konkreta
förhistoriska situationer, som i väsentliga avseenden är varandra lika. Enda
kriteriet på att så är fallet består i att föremålen inom typen är varandra lika.”
(Malmer 1975:14-15, min kursivering).

Det är alltså föremålens likhet som, i oklar växelverkan, både bestäms av
den s.k. förhistoriska situationen och anger den typ av förhistorisk situation
som förelegat. Vi kan här påminna oss den snarlika samhällsteoretiska diskussionen som redogjordes för i kapitel 2, mellan individ och samhällsstruktur. Varför accepterar då inte Malmer att skilja mellan exempelvis Oldebergs
typer B-(D:1) och (B)-D:1, såsom påvisande två olika s.k. förhistoriska situationer? Möjligen därför att Oldeberg inte med säkerhet kan säga att typerna är olika. Oldeberg har inga otvetydiga kriterier för att skilja mellan B(D:1) och (B)-D:1. Men det skulle inte vara omöjligt att definiera fler typer
än Malmers tio. Frågan är då om antalet båtyxtyper har ett ”normalvärde”
som är relaterat till ett under en 500-årsperiod ”normalt” antal konkreta samhällssituationer? Det beror naturligtvis på hur vi vill karaktärisera, och vilken
betydelse vi vill tillmäta, beskrivningar av sociala situationer. Om olika
samhällsmedlemmar kan ha olika, berättigade uppfattningar om sin verklighet, så kan inom samma ”verklighet” oräkneliga sociala situationer vara för
handen. Utifrån en sådan teoretisk position så exploderar varje typologi inifrån. Att presentera en typologi betyder både att beskriva ett dominerande
tolkningsföreträde och att ge den ett ideologiskt innehåll (jfr kapitel 2).
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Föreställningar om typologi som baserad på antingen naturligt förekommande skillnader i materialet eller som resultat av arkeologers uppfinningsrikedom, är en uppdelning som många arkeologer har försökt överbrygga (se
ex. Adams & Adams 1991). De grundläggande teoretiska problemen kring
detta har jag försökt klargöra ovan i kapitel 2. En sammanfattning av den
diskussionen kan sägas vara att arkeologen aldrig är fri i förhållande till sitt
källmaterial, vilket betyder att typer tvingar sig på, men detta betyder i sin
tur inte att vad som tvingar sig på fullt ut är en förhistorisk verklighet. Arkeologens ofrihet är en praktiskt och historiskt formad livsform (jfr kapitel 2).
Det historiska i tvånget ligger delvis utanför vår påverkansförmåga, men det
betyder inte att det är grundat – i det här fallet – i ett mellanneolitikum skilt
från all kunskap om den tiden, utan i vår vetskap om mellanneolitikum. Men
återigen, vi är inte fria i vårt förhållande till sådana föreställningar, vår kunskap om ex. mellanneolitikum är sådana föreställningar (jfr ovan kapitel 2).
En typologi sätter upp ramar i en mångtydig situation, där mångtydigheten av nödvändighet inte tas tillvara. Beskrivningen av typologin som svarande mot s.k. konkreta förhistoriska situationer är därför delvis oriktig, och
av en betydligt mer föreskrivande art än jag tror Malmer ville kännas vid.
Som beskrevs i kapitel 2 efterfrågar typologin för det första alltid ett förhistoriskt instämmande. För det andra ligger detta instämmande invävt i det
arkeologen (i det här fallet Malmer) gör: typologin är inte bara en hypotetisk
modell utan också en förklaring (genom att vara en bestämning av ett förhistoriskt regelföljande).
Skillnaden mellan Oldebergs och Malmers typologier kan man säga motsvaras av hur de uppfattar mängden av s.k. konkreta förhistoriska situationer
under båtyxekulturens tid: enligt Malmer fanns det med avseende på båtyxans roll i samhället ungefär tio olika situationer och enligt Oldeberg fanns
det minst ett 80-tal. Är det möjligt att svara på om Malmer definierade för
många båtyxtyper eller Oldeberg för få? Nej, men frågan bör hållas i minnet16.
Malmer säger att huruvida föremålen inom en typ är lika, bestäms av i hur
pass hög grad de delar vissa bestämda typologiska element. Typerna kan
sedan ordnas i serier vilka har kronologisk eller korologisk relevans
(1975:15). Det finns enligt Malmer två kriterier för att avgöra om en typologisk serie är rätt uppställd eller inte. Det första kriteriet säger att så kallade
konstanta typologiska element successivt ersätts av andra konstanta element.
Med konstanta typologiska element menar Malmer sådana element som antingen finns eller inte finns inom en typ (till exempel förekomsten av nackknopp på båtyxor). Det andra kriteriet säger att så kallade varierande typologiska element på ett regelbundet sätt förekommer i olika hög grad mellan
16

Det finns en relevant jämförelse att göra här med den uppdelning mellan tunna och tjocka
beskrivningar som Clifford Geertz gjorde berömd i klassikern The Interpretation of Cultures
(Geertz 1973).
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olika typer, alltså att sådana element finns i exempelvis stigande eller fallande antal mellan olika typer. Med varierande typologiska element avses exempelvis skillnader i finhet i keramikdekor. Malmer avslutar med att betona
att det inte bör uppfattas som att konstanta och varierande typologiska element är väsensskilda, utan att skillnaden visar sig i vilken aspekt man lägger
på elementet och hur man utnyttjar det i bevisföringen (a.a.:15).
Vi kan nu närmare studera Malmers båtyxtypologi. I tabell 3:1 är uppställt alla de kriterier som Malmer anger för de tio båtyxtyperna. Som framgår har typerna C:2 och E:2 flera kompletterande bestämningar, som på olika
vis särskiljer dem från andra typer. Uppgifterna är hämtade ur Malmer
(1962; 1975).
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Tabell 3:1. En sammanställning av Malmers typologi.
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X

X
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I den av Malmer definierade typologin är några av elementen av större
typologisk vikt än andra. Dessa är för det första förekomst eller inte av
skuldror, vilka grovt skiljer äldre båtyxor (med skuldror) från yngre båtyxor
(med helsvängda smalsidor). För det andra är det nacktvärsnittets form, som
har en viss kronologisk betydelse, så att nacktvärsnittet går från att vara runt,
till rundovalt till spetsovalt för att slutligen i stort förlora i kronologisk bety17
delse (det återgår dock aldrig till en rund form) . För det tredje är det förekomsten av markerade smalsidor, vilka utgör karaktäristiska typologiska
element framför allt på många C-yxor. Markerade smalsidor finns inte på A-,
B- och D-yxor. Dessa tre typologiska element utgör grunden för båtyxtypologin. Skaftholk, nackknopp och ås används i mer begränsad omfattning för
att särskilja vissa av typerna.
De typexempel Malmer har presenterat samt formlerna för hur nacktvärsnittets form ska beräknas framgår av figur 3:3.
Malmer menade att en av de viktigaste förutsättningarna för en typologisk
gruppering av båtyxorna är att finna ett objektivt sätt att registrera formen på
nacktvärsnittet, för att undvika alla de äldre grupperingssystemens brister där
det oprecist talas om rund, rundoval och spetsoval (Malmer 1962:599). Detta
förklarar förekomsten av de många formlerna för nacktvärsnittets bestämning (se tabell 3:1). Det kan förtydligas att båtyxorna inte på något tydligt
sätt naturligt grupperar sig i yxor med runda, rundovala respektive spetsovala nacktvärsnitt, utan att övergångarna mellan formerna är flytande. Att exempelvis definiera en båtyxas nacktvärsnitt som antingen runt eller rundovalt
är i vissa fall enkelt, medan man i andra fall, om det ska vara otvetydigt,
måste bestämma det med hjälp av mätning. Vi kan då samtidigt påminna oss
om att var dessa gränser sätts också särskiljer båtyxor tillhöriga olika, med
Malmers ord, s.k. konkreta förhistoriska situationer.
Ett klargörande behöver göras beträffande termen smalsida. I enlighet
med Malmers beskrivningar över båtyxornas former, har alla båtyxor smalsidor. Smalsidan är den kant på yxan som ses om man betraktar båtyxan
tvärs igenom skafthålet. Sedd på det viset kan båtyxorna sägas ha två huvudformer för smalsidor, en där smalsidan avbryts någonstans nära mitten på
yxan av skuldror och en där smalsidan löper oavbrutet från eggen till nacken.
Om båtyxan istället ses från sidan kan smalsidan ha olika form. Det Malmer
benämner markerad smalsida är en planslipad yta som löper hela vägen från
eggen till nacken (Malmer 1962:602). Som framgår av tabell 3:1 utgör markerad smalsida ett typologiskt element för C-yxorna (dock inte alla). Beträffande smalsidorna på E-yxorna så är det inget typologiskt krav att dessa ska
vara markerade hela vägen från eggen till nacken. I stort sett samtliga båtyxor har av formmässigt nödvändiga orsaker en mer eller mindre tydligt planslipad yta på sidorna av eggen som sträcker sig en bit bakåt längs sidan.

17

Bakgrunden till de kronologiska bestämningarna beskrivs närmare nedan.
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Till sist ett förtydligande beträffande ås: enligt Malmer finns ås endast på
båtyxor med helsvängd smalsida. Malmers definition säger att en ås förekommer när ”endera bredsidans två hälfter på någon del av yxans mittlinje möts i ett
skarpt hörn” (Malmer 1975:93). Vad som menas med ”skarpt hörn” är här faktiskt inte preciserat. Som kommer att framgå av behandlingen av båtyxor i undersökningsområdet i kapitel 5, finns båtyxor med det jag betecknar som ås
också på båtyxor med skuldra. Åsar på dessa yxor är möjligen att betrakta som
mindre skarpa, men att det rör sig om åsar – och att de har betydelse för tolkningen av den regionala utformningen av båtyxor – är uppenbart. Därför kommer jag i min analys att använda en något vidare definition av vad som ska räknas till ås än vad Malmer gör.

Figur 3:3. Malmers bildexempel på båtyxtyperna samt beräkningsgrunderna för
nacktvärsnittets former (efter Malmer 1962, Abb. 106, 110, 111).
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Nedan följer en kort genomgång av hur Malmers båtyxtypologi är definierad.
Båtyxor av typ A: dessa har alltid skuldra, har aldrig holk eller nackknopp
och har ett runt nacktvärsnitt.
Båtyxor av typ B: har alltid skuldra, har nackknopp eller holk eller bådadera. Liksom typ A är nacktvärsnittet runt. Typerna A och B skiljer sig åt endast genom förekomsten av holk eller knopp på de senare. Typologin säger
att från och med typ B så introduceras skaftholken som ett karaktäristiskt
formelement på de svensk-norska båtyxorna. Båtyxor utan skaftholk förekommer sedan endast i enstaka fall. Enligt Malmers studier saknar ungefär
15 % av B- och C:1a-yxorna skaftholk och ca 5 % av de övriga båtyxorna
(Malmer 1962:612).
Båtyxor av typ C: dessa har nästan samtliga markerade men inte konkava
smalsidor (konkava smalsidor är förbehållet E:1-yxor). Typen indelas i tre
undertyper. Båtyxor av typ C:1a och C:1b: dessa har alla skuldra. C:1a har
inte nackknopp medan C:1b har nackknopp. Nacktvärsnittet har här ingen
betydelse. Att den eventuella förekomsten av nackknopp här används för att
särskilja två (under)typer är ett typologiskt särfall, och används inte inom
några andra typer för underindelning. Båtyxor av typ C:2: dessa har inte
skuldra utan helsvängda smalsidor. Båtyxor av typ C:2 är de enda i typologin
som uttryckligen inte får ha ås. Ås används här för att skilja vissa C:2-yxor
från E-yxor. Beträffande förekomsten av smalsidor och nacktvärsnittets form
är det vidare litet speciellt. C:2-yxan är i princip en båtyxa med helsvängda
smalsidor och med ett rundovalt tvärsnitt. För att tydligt kunna särskilja vissa C:2-yxor från E-yxor har dock införts mer sofistikerade kriterier, vilket
gör att det finns tre definitioner på en C:2-yxa (förutom att de inte får ha
skuldra eller ås). C:2-yxan ska ha rundovalt nacktvärsnitt, vilket generellt
anges vara fallet om nacktvärsnittet uppfyller formeln b>4h/3. Emellertid har
Malmer infört ett ännu snävare kriterium för C:2-yxornas rundovala tvärsnitt: de måste också uppfylla formeln b>3h/2, vilket gör det möjligt att skilja dem från vissa E:2-yxor som istället måste uppfylla formeln b<3h/2
(Malmer 1962:602). Skillnaden mellan b>4h/3 och b>3h/2 är att i den sistnämnda formeln ska nacktvärsnittets höjd vara något mindre för att räknas
som rundovalt. Är nacktvärsnittets höjd större, och uppfyller formeln
b<3h/2, så är båtyxan av E:2-typ (förutsatt att övriga kriterier är uppfyllda).
E:2-yxan har alltså ett något rundare rundovalt nacktvärsnitt än C:2-yxan.
För att slutligen skiljas ut från de spetsovala båtyxorna så bör C:2-yxorna
också uppfylla formeln a>b/5. Som framgår av tabell 3:1 finns en definition
av C:2-yxan som inte kräver förekomsten av markerade smalsidor. En sådan
båtyxa skulle kunna förväxlas med en D:2-yxa, men här är det alltså nacktvärsnittets form som fäller avgörandet.
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Båtyxor av typ D: dessa definieras generellt av sitt rundovala eller spetsovala nacktvärsnitt samt att de, till skillnad från C-yxorna, inte har markerade
smalsidor. D:1a och D:1b, vilka båda har skuldror, skiljs åt genom att D:1a
har rundovalt nacktvärsnitt medan D:1b har spetsovalt nacktvärsnitt. D:2yxorna har helsvängda smalsidor och har ett spetsovalt nacktvärsnitt, där det
sistnämnda i några fall skiljer dem från vissa C:2-yxor.
Som framgår av det ovan sagda, och av återgivningen av Malmers (1962)
figurer Abb. 110 och 111, så kan många C- och D- (och E-)-båtyxor i praktiken vara mycket lika varandra, och typologin gör egentligen ett hästjobb
som klart lyckas särskilja dessa båtyxor. Samtidigt kan man oroas över vad
detta hästjobb döljer. Att nacktvärsnittets form i så hög utsträckning används
för att skilja båtyxtyper åt stillar möjligen den typologiska oron, men det
framgår med all önskvärd tydlighet att förekomsten av vissa gränsformer
aldrig tas tillvara i ett sådant system. Det bör samtidigt påpekas att inte heller
sådana ”mellanformer” i exempelvis Oldebergs typologi på ett systematiskt
sätt tas tillvara (Oldeberg har till exempel ingen särskild behandling av sina
impressionistiskt färgade mellanformer, såsom C:1-(C:4)).
Båtyxor av typ E: vi har redan tidigare sett att E:2-yxorna har skilts från
C:2-yxorna genom en preciserad definition av nacktvärsnittets form. Skillnaden mellan E:1-yxor och E:2-yxor är att E:1-yxorna har konkava smalsidor, något som E:2-yxorna inte har. E:2-yxorna kan dessutom ha ås. E:1yxorna måste betraktas som lite speciella i det här sammanhanget. Ingen
annan båtyxtyp bestäms av så få typologiska element (två stycken) och de
konkava smalsidorna skulle i likhet med exempelvis smalsidesavsats kunnat
behandlas som ett dekorativt (och inte ett typologiskt) element (jfr nedan).
Uppdelningen av E-yxorna i två typer har också en ovanligt regional prägel.
E:1-yxornas proveniens är i huvudsak Skåne, det Malmer beskriver som
båtyxekulturens innovationscentrum, medan E:2-yxorna utgör en stor andel
av Mälardalsområdets båtyxor. Skillnaden mellan E:1-yxor och E:2-yxor kan
slutligen sägas delvis ha en kvalitativ prägel, där E:1-yxorna i många fall är
de vackrare och E:2-yxorna de fulare, enklare. Vi närmar oss då frågor om
tillverkningsavsikter, tillverkningsskicklighet, eller var ska vi söka orsakerna
till dessa skillnader? Frågor som jag återkommer till.
För att avgöra om den typologiska serien i tabell 3:1 är korrekt uppställd,
och har kronologisk och/eller korologisk relevans, ska följande kriterier uppfyllas enligt Malmer: de konstanta typologiska elementen ska successivt
ersättas av andra konstanta typologiska element, och de varierande typologiska elementen ska på ett regelbundet sätt förekomma i stigande eller fallande grad mellan olika typer. Till de konstanta typologiska elementen räknas:
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x skuldra (som finns på de tidiga båtyxorna men inte på de sena)
x holk (som inte får finns på de tidiga A-yxorna, men sedan inte utnyttjas
mer för att typbestämma båtyxor)
x nackknopp (som vad gäller typerna A, B, C:1a och C:1b har relevans för
typbestämningen men sedan inte utnyttjas mer för typbestämningen)
x markerade smalsidor (vilka ska finnas på alla C-yxor och E:1-yxor, kan
finnas på E:2-yxor men inte på övriga)
x ås (vilket inte får finnas på C:2-yxor men ofta finns på E:2-yxor och på
övriga typer spelar det ingen roll). Malmer (1975:93) menade att ås endast
förekommer på båtyxor med helsvängda smalsidor, på de senare yxorna,
något som alltså kan ifrågasättas (jfr ovan).
Viktigt att poängtera är att dessa typologiska element används i typologin
som konstanta variabler. De skulle också kunna användas som varierande
typologiska element; exempelvis skulle båtyxorna kunna indelas efter varierande längd på skaftholken eller efter hur pass markerade skuldrorna är
(istället för efter huruvida de finns eller inte).
Till konstanta typologiska element skulle också kunna räknas exempelvis
list, ås och smalsidestvärlinjer. (Smalsidestvärlinjer är ristade linjer på smalsidan ungefär belägna vid skuldran). Malmer väljer dock att betrakta dessa
element som dekorativa istället för som typologiska (Malmer 1962:604 ff).
Likaså skulle Malmer mer konsekvent ha kunnat utnyttja förekomsten av
exempelvis holk och nackknopp för att utöka antalet typer, som Oldeberg
gjorde. Vi ser här att konstruktören av typologier hela tiden ställs inför val:
hur konstruera den mest användbara typologin?
Beträffande list och nackknopp kommer en mer ingående studie att presenteras nedan. Varken i Malmers och Oldebergs typologier utgör förekomst
av list ett typologiskt element, utan betraktas som ett dekorativt element.
Förekomst av ås och nackknopp används som särskiljande typologiska element av Malmer endast i vissa fall (jfr ovan fig. 3:2). Jag har inget emot
detta principiellt, men kan det inte tänkas att dekorativa element kan jämföras med t.ex. keramikdekor? Det är fullt möjligt att se sådana element som
ett sätt att använda materiell kultur som aktiva markörer av, låt oss säga,
grupptillhörighet, såsom den numera klassiska studien av Hodder visat
(Hodder 1982b). Eller vad beror det på att vissa båtyxor försågs med list och
andra inte? Att säga att ett sådant val vid tillverkningen av båtyxan var betydelselöst är att i onödan, och inkonsekvent, nedtona den materiella kulturens
betydelsebärande kvaliteter.
Beträffande nacktvärsnittets form, tror jag att Malmer betraktade dessa
som varierande typologiska element. Nacktvärsnittet är hos de första båtyxorna runt, det blir i följande typer rundovalt för att sedan delvis övergå till
spetsovalt och slutligen förlora i betydelse. Naturligtvis har Malmer, som
framgår av figur 3:3, exakta definitioner för hur nacktvärsnittets form ska
mätas. Ett alternativt betraktelsesätt skulle kunna vara att runt, rundovalt
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respektive spetsovalt tvärsnitt användes som tre konstanta typologiska element, då Malmers klart definierade mätbarhet gör det möjligt att bestämma
exakt vilken tvärsnittsform som föreligger. Men nacktvärsnittet är i sig inte
något som finns eller inte finns, alla båtyxor har ju ett nacktvärsnitt. Problemet med nacktvärsnittets form blir tydligast om man betänker den subjektiva
grund som återstår när man inte har tillgång till exakta mätinstrument. Hur är
det möjligt att i samtliga fall rätt bedöma om man har tillverkat en D:1abåtyxa eller en D:1b-båtyxa när ögat i vissa fall inte kan avgöra var gränsen
går? En sådan formkänslighet hos tillverkaren, vare sig den anses ha varit
medveten eller omedveten, är naturligtvis vad typologin förutsätter för att
kunna ”svara mot konkreta förhistoriska situationer”, som Malmer säger, och
för att ha kunnat vara en praktik. Att formkänsligheten hos tillverkaren skulle vara irrelevant för den nutida typologin har på flera grunder avvisats i
kapitel 2.
Som en del av den arkeologiska praktiken finns även det kontextuella
ramverket. Det bör kunna visas att skillnaden mellan D:1a-båtyxor och
D:1b-båtyxor har relevans i andra sammanhang, exempelvis kronologiskt
eller korologiskt som Malmer nämner, något vi återkommer till senare. Finns
en sådan kontextuell skillnad kan det vara troligt att formkänsligheten faktiskt fanns.
En avslutande kommentar kan göras om antalet båtyxor inom respektive
typ. Utifrån Malmers beräkningar ser det ut på följande vis (tabell 3:2):
Tabell 3:2. Antalet båtyxor inom respektive typ (efter Malmer 1962).
Typ

Antal

A
B
C:1
C:2
D:1
D:2
E:1

25
44
153
274
305
23
258

E:2

770

Malmers egen kommentar kring detta är att båtyxproduktionen stadigt ökade
och att den stora mängden E:2-yxor beror på en längre produktionstid för
dessa yxor i Mälardalsområdet. Om förutsättningarna accepteras får man en
någorlunda jämn fördelning av båtyxor inom typerna, förutom den starkt
avvikande typen D:2. Det förefaller som att D:2-typen därför representerar
en delvis annan ”förhistorisk verklighet” än övriga båtyxtyper. Jag får anledning att återkomma till den frågan i kapitel 5, när båtyxorna inom mitt undersökningsområde granskas närmare.
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3.4. Periodindelningar och keramiktyper
Först och främst har Malmers egen typologi, liksom de äldre typologier som
han vidareutvecklar, en tydligare kronologisk än korologisk relevans, och
den kronologiska relevansen utgör i själva verket typologins ryggrad. De
olika båtyxtyperna kan visas förekomma i olika proportioner i skilda regioner, men det finns inte olika typologier för olika regioner. Att det på en nivå
fanns en gemensam svensk-norsk båtyxekultur bekräftas därmed av typologin. Men om det finns regionala variationer och skillnader så tillvaratas detta
inte i typologin. För att på ett djupare plan studera båtyxekulturens inre förhållanden krävs det därför också andra resonemang, och förutom kontextualiseringar så utgör de regionala skillnaderna en naturlig ingång till en sådan
analys.
Den existerande periodindelningen av båtyxekulturen utgår ifrån en kronologisk indelning av de olika keramikstilarna. Kopplingen mellan keramikstilar och perioder beskrivs av Malmer på följande sätt:
”Stridsyxekulturens kronologi byggs alltså i första hand på keramiken,
vilket motiveras av dennas överlägsna rikedom på typologiska element”
(Malmer 1975:14).

Att de typologiska elementen är många betyder alltså i första hand att den
kronologisk information är rik enligt Malmer. Båtyxornas kronologi är i
huvudsak fastställd genom att i slutna fynd ha synkroniserats med keramikkronologin.
Redan i Sophus Müllers arbeten kring den jylländska enkelgravskulturen
utarbetades fundamenten kring keramikkronologin, där en äldre grupp med
snörornamentik kunde särskiljas från en yngre grupp med kamstämpelornamentik (jfr kapitel 1). Malmer har själv utpekat definitionerna av keramikgrupperna som det viktigaste skedet i framställningen av sin periodindelning
(Malmer 1964:85).
Malmer indelar keramikkärlen i 14 grupper, betecknade A-O (Malmer
1975:20). Keramik av typer A, B, G, H och J är de rikligast förekommande,
tillsammans med den grövre brukskeramiken av typ E:1 samt keramik av typ
F. Genom olika jämförande studier visar Malmer att två kontrasterande klasser kan urskiljas, dels keramik av typ A och B, dels keramik av typ G, H och
J (a.a.:21). Kärl av dessa båda grupper förekommer aldrig tillsammans i
slutna fynd. A- och B-kärl är i huvudsak ornerade med snöre, medan kärl av
typerna G-J huvudsakligen är ornerade med kam- och snörstämpel (a.a.). Fkeramiken uppvisar drag av den äldre A-B-gruppen men framför allt av den
yngre G-J-gruppen.
Genom flera typologiska och kontextuella jämförelser av keramiken
(framför allt i de slutna gravfynden) menar Malmer att den generella tidsordningen för dessa grupper bör vara: A – B – G – H – J (a.a.:23). Det bör
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poängteras att detta resultat främst avspeglar förhållandena i Skåne/Blekinge.
Uppdelning av dessa fem keramiktyper är den som lättast kan visas ha
kronologisk relevans. Övriga keramiktyper, alltså nio huvudgrupper och ett
flertal undergrupper till dessa, förekommer i mindre utsträckning i slutna
fynd och kan därför inte i lika hög grad ges en kronologiskt skarp avgränsning. Malmer diskuterar inte heller möjligheten att keramikdekor skulle
kunna ha använts på ett medvetet sätt för att uttrycka exempelvis grupptillhörighet inom båtyxekulturen, så som i andra sammanhang framhållits (ex.
Hodder 1982b).
Birgitta Hulthén (1986) har genom studier av skånsk båtyxekeramik konstaterat vad hon kallar ett kontinuitetsbrott i keramiktillverkning i och med
G-keramikens uppträdande. Vid jämförelser med skånska gropkeramiska
kärl är skillnaderna mellan dessa och båtyxekulturens A-B-keramik enligt
Hultén inte så framträdande, utan kan främst ses i form och dekor. Beträffande G-kärl däremot finns tydliga avvikelser i jämförelse med den gropkeramiska keramiken, som rör bland annat råmaterialval, magringsteknik,
kärluppbyggnadsmetod, bränningstyp och kärlfunktion (Hulthén 1986:139).
G-kärlen representerar därför enligt Hulthén en ny, avancerad keramikteknologi, som nått Sydsverige utifrån. Enligt Hulthén utvecklas från G-kärlen
sedan H-kärlen, vilka är magrade inte bara med chamotte (som G-kärlen)
utan även med krossad bergart. J-kärlen är i sin tur återigen mer lika gropkeramiskt gods; i valet av lera, magring av enbart bergart och bränning i öppen
eld (a.a.:140 ff). Den lokala keramiktraditionens assimilering av det nya
demonstreras därmed av G-H-J-sekvensen (ibid:144).
Christopher Tilley (1982) har vid statistiska bearbetningar av en mängd
variabler på båtyxekeramik från Skåne kommit till liknande slutsatser. Beträffande kärlens former visar studien framför allt att keramiken i stort karaktäriseras av en begränsad variation och en enkelhet i utformningen (Tilley
1982:26). Detsamma märks också vad gäller ornamentiken, som i jämförelse
med trattbägarkulturens keramik är betydligt mindre varierad (a.a.:32). Aoch B-keramikens kärlformer kan enligt Tilley med viss säkerhet särskiljas
från G-och H-keramikens (a.a.:27), samtidigt som dessa olika keramikgrupper inte statistiskt kan relateras till någon skillnad i rumslig utbredning
(a.a.:34). Sammanfattningsvis stödjer samtliga dessa iakttagelser en kronologisk uppdelning av båtyxekeramiken i två huvudgrupper: A-B-keramik
respektive G-H(-J)-keramik.
Keramikens regionala spridning behöver också kommenteras, det Malmer
benämner den korologiska relevansen. Han visar att keramiken generellt har
en starkt sydlig tyngdpunkt (Malmer 1975:20). Skåne/Blekinge-området har
nästan två tredjedelar av all keramik, medan Götaland och Mälardalsområdet, som tillsammans är ca 8 gånger så stort, endast har ca en tiondel av kärlen (a.a.). En del av denna skillnad kan möjligen skyllas på olikheter i de
systematiska situationer som frambringat dessa fynd. Att Skåne/Blekinge90

området både vad gäller keramik och många andra artefaktkategorier kan
uppvisa ett högre antal fynd per ytenhet än andra områden är dock ett oavvisligt faktum.
Andelen av olika keramiktyper skiljer sig åt mellan olika områden. Den
geografiska koncentrationen till Skåne/Blekinge-området är exempelvis mer
framträdande för den senare gruppen av keramik (G, H, J) än vad den är för
den tidiga gruppen (A, B). F-keramiken är den enda som inte har en huvudsaklig koncentration till Skåne/Blekinge. F-keramiken förekommer istället
rikligast i Götaland, och som nämndes ovan har F-keramiken ornamentala
drag som påminner både om den äldre A-B-keramiken och om den yngre GH-J-keramiken. Beträffande F-keramiken anmärker Malmer, med karaktäristiskt sydsvenskt perspektiv, att ”… dass Gruppe F eine höchst eigenartige
Verbreitung aufweist.” (Malmer 1962:78).

3.4.1. Gravskicksförändringar och keramik
Som ett ytterligare belägg för att det inträffade förändringar inom båtyxekulturen vid tiden för introduktionen av G-H-keramiken, har Malmer påvisat en
mängd nyheter inom gravskicket. Det finns två huvudtyper av båtyxegravar,
de med stenkonstruktion och de utan, där de med stenkonstruktion enligt
Malmer börjar uppträda i ett senare skede. Det finns också en regional skillnad i detta, så att Skåne/Blekinge har större andel gravar med stenkonstruktioner än utan, till skillnad från andra områden (fig. 3:4). En källkritisk iakttagelse beträffande den här skillnaden är att det är troligt att skånska båtyxegravar har uppmärksammats i större utsträckning än gravar i övriga båtyxeområdet, beroende på att stenkonstruktionerna tydligare dragit blickarna till
sig.
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Figur 3:4. Kända gravar med respektive utan stenkonstruktion, för olika regioner.
Uppgifter från Malmer (1962:184).
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Samtidigt med att stenkonstruktioner anläggs började man nu nedlägga
bärnstenssmycken, kopparsmycken, benringar, djurtandformade pärlor,
långa tjockbladiga håleggade flintyxor, smalmejslar m.m. (Malmer 1962:270
ff). Flintspånen visar en tydligt ökande frekvens i gravar från och med övergången till G-H-keramik (Malmer 1962:535; jfr även Knutsson 1995:127).
Ett regionalt fenomen är att beträffande antal flintspån så kan Skåne uppvisa
närmare fyra femtedelar av antalet (Malmer 1975:82). Något överraskande
är dock att medianlängden för de skånska spånen är något kortare än för
övriga områden. Också beträffande antalet åsar på spånen, där fler åsar är ett
tecken på högre kvalitet, visar det sig att de nordliga områdena generellt har
fler åsar per spån än vad Skåne-området har.
Som kunde förväntas betyder det att gravar från och med denna period
ofta har fler gravgåvor än gravar från den tidigare perioden (Tilley 1982:15).
Stenkonstruktioner i gravar uppträder tillsammans med G-, H och Jkeramik. Dock fortsätter också gravar utan stenkonstruktioner att anläggas
under denna tid. Inga gravar med A-, B- D,- E:1- eller F-keramik har stenkonstruktion (Malmer 1962:186). Det kan speciellt framhållas att de allra
flesta gravar med stenkonstruktion i Skåne/Blekinge innehåller J-keramik. I
Mälardalen, där J-keramiken är så pass vanlig, finns fem gravar med Jkeramik men bara en av dessa har stenkonstruktion (a.a.:187). Till skillnad
från många andra förändringar som kan kopplas samman med införandet av
G-H-keramiken, och därigenom anses ha en kronologisk innebörd, så utgör
stenkonstruktion i gravar en innovation som verkar få en trög start för att
sedan bli allt vanligare i Skåne/Blekinge, men som också kan kopplas samman med en viss keramiktypsanvändning som komplement till den kronologiska angivelsen.
Att inga gravar med F-keramik har stenkonstruktion framstår som en regional sedvänja snarare än som kronologiskt betingat. Om vi ser till keramikförekomst i gravar för de huvudsakliga keramikgrupperna (A, B, F, G,
H, J) är det endast i gravarna med F-keramik som det inte förekommer någon keramik av annan typ. I alla de övriga keramikförande gravarna, gäller
att där det finns flera kärl så kan dessa utgöras av olika typer (antingen i
kombinationen A+B eller i någon kombination av G+H+J) (Malmer
1962:106 ff). Som kan förväntas finns de allra flesta F-keramikgravar i Götaland och Mälardalsområdet (sammanlagt 11 st.) jämfört med Skåne/Blekinge (1 st.).
F-keramiken skulle kunna tolkas som påvisande ett speciellt kontaktnät
mellan vissa grupper. Som ovan nämnts förekommer keramiktyperna A, B
och F inte i några gravar med stenkonstruktion. Keramiktyperna G, H och J
förekommer i gravar både med och utan stenkonstruktion. Att som Malmer
gör, säga att gravar med stenkonstruktion framför allt är en skånsk företeelse
(1962:186) döljer delvis det faktum att vi också kan koppla avsaknaden av
stenkonstruktion i gravar till en regional skillnad i keramikanvändning: Fkeramikanvändningen bör beträffande begravningar kopplas samman med
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det tidiga förhållandet att inte anlägga stenkonstruktioner i gravar samt att
inte blanda dessa kärl med andra typer vid nedläggande i gravar. Som vi sett
lånar F-keramiken drag från både A-B-keramik och G-H-keramik.
Ska då F-keramiken inplaceras kronologiskt före eller efter G-Hkeramiken i områdena norr om Skåne/Blekinge? Malmer lägger Fkeramikens introduktion samtidigt med G-H-keramiken (Malmer 1975:152),
vilket i den vedertagna typologin ger en intressant ”regionalpolitisk” dimension: Götaland och Mälardalsområdet visar tillfälligt en självständighet i
utformningen av keramiken gentemot det av Malmer utpekade innovationscentrumet Skåne/Blekinge, men övergår efter hand till att istället – med något sämre handlag – framställa den skånsk/blekingska stilen.

3.4.2. Malmers periodindelning och regionaliteten
Den periodindelning som Malmer föreslår för den svensk-norska båtyxekulturen utgår ifrån ett antal premisser. Grundantagandet, som kan sägas styra
hela resonemanget, är att samtliga förändringar i den materiella kulturen
först uppträdde i Skåne/Blekinge-området. Malmers periodindelning av båtyxekulturen postulerar att en ny period inträder i och med att de viktigaste
keramiktyperna först uppträder i Skåne, i enlighet med ett Hägerstrandskt
innovationsförlopp (jfr ovan). Period 1 inleds i och med att keramik av typ A
först uppträder i Skåne/Blekinge. Samma relation mellan keramiktyp och
period gäller sedan för period 2 och keramiktyp B, period 3 och typ G, period 4 och typ H samt period 5 och typ J (Malmer 1975:26). Period 6, relaterad till keramiktyp C, tillhör början av senneolitikum (a.a.:26). Introduktionen av en ny keramikstil kan således inte ha infallit först i något annat område än Skåne/Blekinge (möjligen frånsett F-keramiken). Detta för i sin tur
med sig flera andra antaganden, för det första att periodernas keramikstilsinnehåll inte kan ha varit densamma i områdena norr om Skåne/Blekinge. Det
måste nämligen ha tagit en viss tid för nyheter att spridas norrut, vilket betyder att när en ny typ introducerats i Skåne/Blekinge så har äldre typer fortsatt
att produceras i övriga områden (a.a.:26). För det andra måste man ta ställning till hur pass konstant keramikproduktionen ska antas ha varit i de olika
områdena, eftersom detta inverkar på hur långa perioderna uppfattas ha varit
(a.a.:27 f). Förutsätter man en konstant keramikproduktion så blir vissa perioder skenbart längre än andra, beroende på att det finns många fler kärl av
vissa typer än av andra typer.
Men för att de fem perioderna ska bli ungefär lika långa (vilket utgör en
tredje hypotes) blir det därför nödvändigt att anta att produktionsintensiteten
varit jämnt stigande, ett antagande som Malmer gör. För Mälardalens del
antar han dessutom att båtyxekulturens produktion av J-keramik fortsatt
under längre tid än i söder, så att den senneolitiska perioden börjat senare i
norr än i söder (a.a.:28 ff). Det blir då möjligt att uppställa en modell för en
keramikstilsbaserad periodindelning som tillvaratar antagandet att alla nyhe93

ter kom från söder, möjligen med undantag för F-keramiken som utifrån
inflytande av G-keramiken kan ha uppkommit i Götaland.
Som framgår är hypoteserna beroende av varandra för att periodindelningen ska stämma. Genom att rucka på några av hypoteserna är det möjligt
att framställa en delvis annorlunda bild av förändringarna under båtyxekulturens tid, förändringar som exempelvis kan ta fasta på regionala skillnader.
Malmers periodindelning av båtyxekulturen är i stor utsträckning en periodindelning av den skånska båtyxekulturen. I hur hög grad periodindelningen
har relevans för områdena norr om Skåne är en berättigad fråga, och det
samlade material som Malmer presenterar ger möjlighet att faktiskt föreslå
olika utveckling i olika områden. Vad som framför allt bör ifrågasättas är
vilken kulturell relevans den periodindelning har som enbart synkroniseras
med definierade keramikstilar. Malmer menar att hans periodindelning i
huvudsak är att se som en tidtabell, en oberoende tidsskala som kan utnyttjas
för att tidsfästa andra företeelser inom båtyxekulturen. Nackdelen med detta
synsätt är att den faktiska, kulturella relevans som ska vara avläsbar i exempelvis övergången mellan period 4 och 5 inte alls är så tydlig som periodindelningen vill ge sken av. Om den faktiska användningen och betydelsen av
G- respektive H-keramik inte har skilt sig åt, och om man istället bör se dessa keramikgrupper som likvärdiga, så uppstår en falsk skillnad mellan period
4 och 5. Utan den kontextuella konfirmeringen lever typologin ett liv fattigt
på ”konkreta förhistoriska situationer” (jfr ovan).
Den jämförelse som görs ovan behandlar inte keramikgrupperna C, D, E,
K, L, M, N och O. Dessa grupper kan inte dateras lika väl som de övriga
grupperna (Malmer 1975:27). I både Skåne/Blekinge, Götaland och Mälarområdet utgör dessa grupper ungefär en fjärdedel av samtliga påträffade
fyndplatser för keramik (a.a.:27). Beträffande dateringen finns ändå vissa
hållpunkter. Keramik av grupp D har påträffats tillsammans med tidig Aoch B-keramik i Skåne och bör därför föras till den tidiga båtyxekulturen.
Det förefaller vidare som att E-keramiken, delvis en hushållskeramik, kan ha
förekommit från och med den äldsta båtyxtiden, för att sedan avlösas av Mkeramiken. På grund av likheter med G- H- och J-keramik torde sedan både
K- och L-keramiken kunna anses främst tillhöra den yngre båtyxekulturen.
Den helt oornerade N-keramiken kan genom fyndkombinationer med G-Hkeramik i Skåne dateras till den yngre perioden. Malmer sammanfattar detta
i tre iakttagelser om keramiktyperna:
x A- och E:1-keramik utgör de första båtyxekärlstyperna i Sverige.
x B-, E:2-, F-, H- och J-keramik menar Malmer är starkt beroende av äldre
inhemska grupper (trattbägarkultur respektive gropkeramisk kultur).
x G-, K-, L- och N-keramiken är tydligt influerade av kontinental klockbägarkultur. D- och M-keramik verkar likaså mer oberoende av inhemsk keramiktradition (Malmer 1975:33).
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I den studie som Tilley gjort över den skånska båtyxekeramiken kommer
han till slutsatsen att det är svårt att dra fullständigt skarpa skiljelinjer mellan
de flesta av Malmers keramiktyper om man ser till kärlformer och dekorvariabler (Tilley 1982:41). De tydligaste skillnaderna finns enligt Tilley mellan
å ena sidan kärl av typerna A, B, och D, och å andra sidan mellan kärl av
typerna G och H. J-keramiken är däremot inte en lika enhetlig grupp. Fkeramiken finns i mycket begränsad omfattning i Skåne, och K-, L- och Okeramiken är i likhet med J-keramiken mer varierade i typerna (a.a.:41 f).
Tilley föreslår en indelning av båtyxekulturen i tre perioder, istället för
Malmers fem, som i huvuddrag ser ut så här (tabell 3:3):
Tabell 3:3. Tilleys periodindelning av den skånska båtyxekeramiken (Tilley
1982:42).
Period

Keramiktyper

Period 1
Period 2
Period 3

A, B, D
G, H
J, K, L, O

Denna periodindelning utgår enbart från mätbara kärlindex och dekorvariabler. Eftersom Tilley enbart behandlar skånskt material ingår inte Fkeramiken i analysen.
Om vi så ser till båtyxornas kronologi har den fastställts av Malmer genom att knyta båtyxtyper till keramikkronologin. Skåne/Blekingeområdet
har inte alls en lika dominerande övervikt vad gäller båtyxornas antal som
exempelvis för keramiken (jfr Malmer 1962:647). Med hänsyn taget till områdenas olika storlek är det ändå så att Skåne/Blekinge har flest antal båtyxor
per ytenhet. Liksom för keramiken i Skåne/Blekinge kan en produktionsökning ses i den yngre fasen, med den skillnaden att ökningen här är minst lika
markant för Götaland och Mälardalsområdet.
Utifrån slutna gravfynd – där båtyxor kunnat kopplas samman med keramikkronologin – har Malmer föreslagit en kronologi för båtyxtyperna (Malmer 1962:633 ff; jfr även ovan). På en mycket grov nivå finner båtyxtypologin också visst stöd i den av typologin oberoende förändringen av hålborrningsteknik (se vidare nedan). Båtyxor av typ A har inte påträffats i något
slutet gravkontext, utan endast i ett fall i en gånggrift i Skåne (a.a.:633). Inte
heller D:1a-båtyxor har påträffats i någon grav med keramik. För övriga
båtyxtyper är det möjligt att genom slutna gravfynd knyta båtyxorna till den
periodindelning som uppställdes utifrån keramiken (a.a.:635 f). Efter en omfattande diskussion presenterar sedan Malmer resultatet i form av hypotetiska, absolut-kronologiska modeller för keramik och båtyxor i Skåne/Blekinge-området. Båtyxtyperna är där uppställda i kronologisk ordning,
men med betydande överlappningar (större än för keramiken). Detta betyder
att Malmer räknar med omfattande samtidig produktion av olika båtyxtyper.
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Som så många gånger tidigare lutar sig Malmer starkt mot antagandet att
samtliga nyheter emanerat från Skåne/Blekinge-området.
Malmer uppställer två olika kronologiska modeller. Enligt det första
(a.a.:649, Abb. 114) har antalet båtyxor av de olika typerna fått avgöra de
kronologiska periodernas längd, och han ställer där upp flera olika diagram
för de olika regionerna. I en andra modell – enbart över Skåne/Blekingeområdet – låter han istället periodernas längd vara konstant och utgår då
ifrån att produktionen av båtyxor successivt ökade (a.a.:651, Abb. 115).

3.5. Båtyxekulturens tre perioder
Malmers s.k. produktionsdiagram var ett sätt på vilket båtyxor och keramikstilar kunde synkroniseras. Att förutsättningslöst se till de kombinationer av
gravfunna båtyxor och keramikkärl som finns ger möjlighet att föreslå en ny
periodindelning. För gravar i Götaland och Mälardalsområdet ser det ut på
följande sätt (fig. 3:5):
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Keramiktyp Båtyxtyp
C:1a
Ad C:1
A:1
D:2
F:1
F:3
G:2
G:3
ad G
ad GH
H:2
ad H
J:2
J:3
ad J
L:2
O

C:1b

C:2

E:2

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Figur 3:5. Kombinationsdiagram över båtyxe- och keramiktyper funna tillsammans i
gravar i Götaland och Mälardalsområdet (uppgifter ur Malmer 1962, 1975; Arbman
1963).

Vid ett betraktande av diagrammet (fig. 3:5), om vi bortser från de vedertagna periodindelningarna för keramik och båtyxor, ser vi att materialet tydligt
kan indelas i tre grupper. Utifrån den ovan presenterade diskussionen om
keramikens kronologi, kan det föreslås att de tre grupperna också utgör en
kronologisk serie: en tidig fas med keramik av typerna A och D och med
C:1(a)-båtyxor, en efterföljande fas med keramik av typerna F, G, och H och
med C:1b- och C:2-båtyxor samt en avslutande fas med J-, L- och Okeramik och E:2-båtyxor. Det finns en kombination med J-keramik och en
C:2-båtyxa vilken kan placeras både i den mellersta och i den avslutande
gruppen.
Uppdelningen tycks påvisa att det under båtyxtiden förekom tre tämligen
distinkta faser, inom vilka den materiella kulturens utformning skilde sig åt
och gravgåvornas sammansättning var olika.
Också gravkombinationerna i Skåne/Blekinge visar sig stödja detta (fig.
3:6):
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Keramik

Båtyxtyp
B

C:1a

A:1

X

X

B:1

X

D:2

X

E:2
G:1

C:1b

D:1b

X

X
X

G:2

E:1

X
X

X

H:1

X

H:2
ad H

X

J
J:2
J:3
ad J
ad K
O

D:2

X

G:3
ad G

C:2

X
X

X

X
X
X
X
X
X

Figur 3:6. Kombinationsdiagram över båtyxe- och keramiktyper funna tillsammans i
gravar i Skåne/Blekinge (uppgifter ur Malmer 1962, 1975).

Materialet låter sig återigen indelas i tre grupper. Den första keramikgruppen
(A, B, D), kan kopplas samman med båtyxor av typerna B och C:1a. I följande grupp finner vi keramik av typerna F, G och H samt båtyxor av typerna C:1b, D:1b och C:2. Slutligen har vi keramik av typerna J, K, L och O
samt båtyxor av typerna E:1 och E:2. På samma sätt som i figur 3:5 ser vi
här att gränsen mellan den andra och den tredje gruppen har en viss överlappning: en båtyxa av typen C:2 finns kombinerat med O-keramik och båtyxa av typen E:1 finns tillsammans med H-keramik. Tabellerna påvisar en
samstämmighet med den av Tilley föreslagna indelningen av keramiken (jfr
ovan).
Det är av särskilt intresse att notera att fyndkombinationerna i stort tycks
gälla över hela det svenska båtyxeområdet. Genom att figur 3:5 och figur 3:6
visar samma indelningar, har det visats att praxis för fyndkombinationer vid
gravläggningar varit gemensam för hela den svenska båtyxekulturen.
Den kronologiska information som i den äldre forskningen påvisats för
både keramikstilarna och båtyxtyperna har relevans, men genom att på det
ovan beskrivna sättet gruppera materialet i tre större grupper, kan osäkerheten kring exaktheten i framför allt Malmers periodgränser undvikas och periodernas arkeologiska användbarhet ökar.
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Den föreslagna periodindelningen behöver till en del diskuteras mot
skicket att nedlägga föremål i gravar (en diskussion som återkommer i kapitel 6). Båtyxor av typ A finns som nämnts inte belagda i någon säker båtyxegrav. Malmer anger endast en A-båtyxa som fynd i en gånggrift utan fyndkombination (Malmer 1962:618). Antingen kan detta tolkas som att A-yxor
inte nedlades i gravar eller att nedläggandet av flera olika föremål i gravar
inte var vanligt. Vi kan påminna om att keramikfynden över lag är få under
den tidiga fasen, liksom antalet kända gravar. Att A-yxor tillhör den inledande fasen måste ändå betraktas som säkert, med tanke på att typen överlag
daterats till denna fas inom de norra delarna av den snörkeramiska kulturen
(jfr ovan kap. 1).
För den mellersta gruppen i diagrammen kan vi minnas att gravar med Fkeramik skiljer sig från andra gravar under denna period, så att de aldrig
förekommer med stenkonstruktion och att det heller inte förekommer någon
annan typ av keramik i dessa gravar. Vi har alltså indikationer på regionala
skillnader i gravskicket. Likaså för den avslutande gruppen, där E:1-yxor
utgjorde gravgåvor i Skåne/Blekinge-området medan E:2-båtyxor var gravgåvor framför allt i Mälardalsområdet, trots att E:2-båtyxorna förekommer i
lika stort antal i Skåne/Blekinge som i Mälardalsområdet. Att inga D-båtyxor
påträffats i gravar tillsammans med keramik i Götaland och Mälardalen är
förvånande. Vi får anledning att återkomma till flera av dessa iakttagelser i
kapitel 5 och 6.
Det kan speciellt uppmärksammas att den kronologiska informationen för
båtyxtyper inom respektive grupp är liten. Typerna inom en och samma
grupp hör samman på ett speciellt sätt, vilket har visats vara avhängigt ett
överregionalt, kulturgemensamt förhållande; det kan däremot hävdas att
skillnaden mellan typer inom en och samma grupp inte lika tydligt har en
sådan överregional förankring.

3.5.1. Oldebergs typologi – en jämförelse
Jag har nu föreslagit en ny periodindelning utifrån båtyxekulturens två mest
framträdande föremålskategorier – båtyxan och båtyxekeramiken – som
utnyttjar Malmers typologisering av keramik och båtyxor men som drar
gränserna mellan typerna på ett nytt sätt. Det är av fundamental betydelse att
också undersöka om den båtyxtypologi som Oldeberg uppställde kan beskrivas inom den nya periodindelningen, utifrån en jämförelse med Malmers
båtyxtypologi. Att inpassa Oldebergs båtyxtyper skulle göra det möjligt att,
som påpekades i inledningen, utnyttja den omfattande katalog över typologiskt bestämda båtyxor som finns publicerad av Oldeberg (1952:223-245).
När man börjar detaljstudera Oldebergs typologiska definitioner slås man
av deras subjektivitet. Typologin verkar uppbyggd kring föreställningen om
ett specifikt antal karaktäristiska båtyxtyper, varibland ”sämre” varianter har
inpassats i tillhörande undergrupper. Oldebergs typologi innehåller därför ett
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tydligt värderande drag, något som Malmer försökte överge (möjligen med
undantag för hans speciellt vackra typer D:2 och E:1).
Med tanke på otydligheten i Oldebergs gränsdragning mellan typer var
Malmers reaktion naturlig; det var inte möjligt att driva studiet av båtyxorna
längre med Oldebergs system, eftersom de typologiska bestämningarna inte
kunde återupprepas annat än för en begränsad del av materialet (för de tydligast definierade typerna). Som jag resonerade i inledningen av detta kapitel
kan samtidigt en del av den typologiska otydligheten skyllas på materialet
självt. Båtyxformerna är ofta väldigt lika varandra, vilket gör att också den
exakta typdefinition som Malmer gör brottas med problem, om än av annan
art. Som hävdades i kapitel 2 är en typologi av föreskrivande art vad gäller
förhistoriens regelföljande praktiker. Malmers respektive Oldebergs typologier har i grunden många likheter, men deras skillnader gör samtidigt att de
beskriver delvis olika förhistorier. Den arkeologiska praktiken kan i det här
fallet liknas vid en hermeneutisk process, och utgör vårt enda rättesnöre: jag
menar att den följande jämkningen mellan Malmers och Oldebergs typologier bidrar till en förbättrad typologi, med relevans för vår tolkning av förhistoriska förhållanden.
Jag vill återigen göra läsaren uppmärksam på att Oldebergs båtyxtypologi
inte kan redogöras för på samma sätt som Malmers. Även om jag här återgav
Oldebergs beskrivningar ordagrant, tillsammans med bilder över typologiserade båtyxor, så skulle inte resultatet bli en entydig typologi. Oldeberg typer
är beskrivna främst med hjälp av dominerande drag, drag som inte nödvändigtvis måste förekomma på alla båtyxor inom en typ. Min redovisning nedan redogör därför för ett urval av karaktäristiska drag hos Oldebergs typer,
som ska göra det möjligt att inpassa hans typer i min nya periodindelning. På
grund av otydligheten i Oldebergs typdefinitioner kan resultatet av en sådan
inpassning inte bli annat än ungefärlig.
Oldeberg delar in båtyxorna i sex huvudtyper, A-F. Alla båtyxor inom en
huvudtyp delar vissa allmänna karaktäristiska egenskaper, varefter de indelas
i en eller flera undertyper. Nedan följer en kortfattad genomgång av dessa
typer, varefter följer en jämförelse av likhet och olikhet med Malmers typer.
Det följande är en kortfattad sammanfattning av Oldebergs typologi (Oldeberg 1952:9-60):
Oldebergs typ A: Typ A är den inledande, kontinentala typen, vars viktigaste kännetecken är att dessa båtyxor saknar skaftholk. Eggen är dessutom ofta
markerat utdragen. Typ A indelas i fyra undergrupper: A:1-A:4.
A:1 har runt nacktvärsnitt och överensstämmer med Globs A:3. Den finns
på Jylland, i Schleswig-Holstein, Hannover och Mecklenburg, i Skåne samt
enstaka exemplar i Halland, Bohuslän och Närke.
A:2 har ett närmast rektangulärt tvärsnitt.
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A:3 har fasetterade sidor och finns i ett exemplar, i Skåne18.
A:4 har den största spridningen i Sverige, med en stor koncentration till
Mälardalen. Oldeberg kände till 63 exemplar samt 13 förarbeten. Denna typ
är den vanligaste på kontinenten. Nacktvärsnittet är runt eller rundovalt19.
Oldebergs typ B: Typ B liknar A-yxorna, men de har till skillnad från dessa
skaftholkar, de är mer rundovala i tvärsnittet, och de kan också ha nackknopp. B-yxorna delas in i två typer – Bx och B. Alla B-yxor har skaftholk.
Bx är sådana yxor som har finsk eller baltisk påverkan. De allra flesta
återfinns i Öst- eller Mellansverige. Nacktvärsnittet är runt eller rundovalt.
Om det finns nackknopp är den outvecklad och finns som en ”ansvällning”.
B har mer eller mindre utvecklad nackknopp.
Oldebergs typ C: Typ C har markerade smalsidor. C-yxorna delas in i de
äldre C:1-C:4 och de yngre C:5-C:6.
C:1 har ingen nackknopp eller så är den bara markerad på undersidan.
C:2 har nackknopp och ibland en vertikal vulst på skuldran. C:2 har en
något mer östlig utbredning än C:1.
C:3 har nackknopp, saknar vertikal vulst på skuldran, och smalsidan bildar ofta en helsvängd sida.
C:4 är något av en degenerationsform. Den liknar C:3 men saknar nackknopp.
C:5, en yngre C-yxa, har helsvängd smalsida och nackknopp.
C:6, likaså yngre, har helsvängd smalsida men saknar nackknopp20.
Oldebergs typ D: Typ D utgör den största gruppen av de äldre båtyxorna.
Samtliga D-yxor är alltså äldre enligt Oldeberg. D-yxorna karaktäriseras av
sin spetsovala eller nära spetsovala form i nacktvärsnittet. Vissa ”övergångsformer” kan ha rundoval form. D-yxorna saknar alla markerad smalsida. De
bästa exemplaren, enligt Oldeberg, benämns D:1 medan en degenerationsform benämns D:2.
D:1 har nackknopp, de har tydligt spetsovalt tvärsnitt både vid nackpartiet
och vid en större del av eggpartiet. Utifrån Oldebergs bildmaterial kan man
sluta sig till att de flesta D:1-yxor har skuldror, men att en del istället har
helsvängd smalsida, samt att en del tydligt har ett rundovalt tvärsnitt (enligt
Malmers definition).

18

Denna yxa är uppenbart av den typ som dominerar i Elbe-Saaleområdet, och måste vara en
import därifrån (se vidare kapitel 8).
19
Utifrån avbildningarna är det tydligt att en del av Oldebergs A:4-yxor har nackknopp, eller
antydan till sådan, vilket betyder att de är B-yxor enligt Malmer.
20
Vad som i övrigt skiljer de yngre C:5-C:6-yxorna från de äldre C:3-C:4-yxorna verkar vara
att de förstnämnda har en något bulligare form, att de har en något högre ovansida.
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D:2 är alltså vad Oldeberg benämner en degenerationsform, där mittenpartiet ofta är spetsovalt medan nackpartiet ofta är rundovalt. I regel saknas
nackknopp. Också D:2-yxorna finns med respektive utan skuldra.
Oldebergs typ E: Typ E hör till de yngre typerna. Oldeberg anser att ett
typiskt drag hos de yngre båtyxorna är att skafthålet är placerat mer mot
nackändan: endast de allra yngsta och typ F utgör undantag från den regeln.
E-yxorna har ofta ett böjt, båglinjeformat utseende, och de är vidare ofta
något smalare än äldre typer. De praktfulla Vellinge-yxorna (Malmer E:1typ) menar Oldeberg utgör typens ursprungsform. Typ E är indelad i fyra
undergrupper – E:1-E:4.
E:1 är i sina bästa exemplar lång och slank, med lång skaftholk och något
böjda i längdriktningen. Längs smalsidorna eller på kanterna vid eggen eller
vid nackparitet finns ofta ”rännor”. Vidare har typen ofta en något spetsig
nackknopp.
E:2 är en variant av E:1, ofta mer eller mindre degenererad, bredare och
grövre med relativt kort nackparti. Oldeberg betecknar E:2 som en mycket
heterogen typ.
E:3 kännetecknas av en närmast flat undersida och en starkt välvd översida. Över- och undersida möts i en skarp kant, dock uppträder ibland också en
liten tydlig smalsida. Nackpartiet är kort, och nackpartiets överdel får en
krum forrn. Nackknopp saknas i de flesta fall. Formen är bred och kort.
E:4 har, bland de bästa och största exemplaren, ofta en väl utvecklad
nackknopp, och är ofta breda och raka i formen. De sämre exemplaren är
smalare, med outvecklad eller ingen nackknopp. Oldeberg menar att de breda och väl utförda E:4-yxorna visar sådana likheter med D:1-yxorna att det
är mycket möjligt att E:4-yxorna utgör en övergångsform mellan D:1 och
E:1.
Oldebergs typ F: Typ F slutligen, är den talrikaste, och kännetecknas av sin
allmänna ”formslapphet”. I regel saknar de nackknopp, nacktvärsnittet kan
vara runt, halvrunt eller oregelbundet. F-yxorna saknar ibland skaftholk. Fyxorna bildar avslutningen på den egentliga båtyxeutvecklingen. Oldebergs
utbredningskarta över F-yxor (Abb. 310) visar att dessa ”slappt” utformade
båtyxor har en jämn utbredning över hela båtyxeområdet.
Vi kan nu försöka jämföra Oldebergs typer med Malmers. Som vi sett
finns i Oldebergs typologi den allmänna uppdelningen i en grupp äldre båtyxor och en grupp yngre dito, men hos Oldeberg sammanfaller inte denna
gräns alltid med förekomst av skuldra respektive helsvängd smalsida. Oldebergs A-yxor sammanfaller i stort med Malmers typ A. En skillnad är dock
att en del av Oldebergs A:4-yxor har nackknopp, eller antydan till sådan,
vilket alltså skiljer dem från Malmers A-typ som ju saknar nackknopp. För
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Oldebergs B-yxor är det tydligt att en del av dem av Malmer skulle definieras som D:1a, på grund av sitt rundovala tvärsnitt.
Oldebergs C:1 liknar mycket Malmers C:1a, och Oldebergs C:2 liknar
mycket Malmers C:1b. Oldebergs C:3 och C:4 är oftast lika Malmers C:2,
men en del exemplar kan vara Malmers C:1b. Oldebergs C:5-C:6 liknar
Malmers E:2 eller ibland C:2. Hos Oldeberg finns här alltså inte den skarpa
gränsen mellan äldre C-yxor med skuldra och yngre C-yxor med helsvängd
smalsida. Oldebergs D:1- och D:2-yxor kan vara både D:1 och D:2 i Malmers typologi. Inte heller här görs en skarp skillnad mellan förekomst av
skuldra respektive helsvängd smalsida. Oldebergs E:1-yxor har konkava
smalsidor, men dessa behöver inte löpa hela vägen från egg till nacke som i
Malmers definition av sina E:1-yxor. Malmers definition är alltså snävare.
Oldebergs E:2-E:3-yxor är lika med Malmers E:2-typ. Oldebergs E:4-yxor,
som han menar ofta visar sådana likheter med D:1-yxorna att de utgjort en
övergångsform mellan D:1 och E:1, bör nog kunna tillföras Malmers E:2
eller D:2. Att skillnaden mellan E:2 och D:2 i Malmers typologi är liten kan
vi återkomma till.
Det är uppenbart att Oldeberg bland F-yxorna har samlat många allmänt
”dåliga” exemplar, och att den kronologiska bestämningen till båtyxtidens
slutskede för flera av dessa yxor är en chansning. Troligt är att Malmers E:2yxor, vars stora mängd han delvis skyller på en degenererad tillverkning i
Mälardalen som drar ut på tiden, kan få en annan innebörd med Oldebergs
typologi. Hos Oldeberg samlas många ”dåligt” utformade båtyxor i Fkategorin.
En jämförande tabell över Oldebergs och Malmers båtyxtyper visar följande (tabell 3:4). Malmer-typer som är inom parentes anger att typen i
mindre utsträckning kan motsvara Oldeberg-typen. Inlagt är också Oldebergs
användning av nackknopp som särskiljande för typer.
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Tabell 3:4. Ett första försök till sammanjämkning av Oldebergs och Malmers båtyxtyper.
Oldebergtyp

Motsvarande Malmertyp

Nackknopp enligt Oldeberg

A:1
A:2
A:3
A:4
Bx
B
C:1
C:2
C:3
C:4
C:5
C:6
D:1
D:2
E:1
E:2
E:3
E:4

A
A
A
A, B, D:1a
B, D:1a
B, D:1a
C:1a
C:1b
C:2, (C:1b)
C:2
E:2, C:2
E:2, C:2
D:1(b), (D:2)
D:1(a), (D:2)
E:1, E:2
E:2, (E:1)
E:2, (E:1)
E:2, D:2

Nej
Nej
Nej
Mest nej
Mest ja
Ja och nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Mest nej
Ja och nej
Mest nej
-

F

E:2

Mest nej

Ytterligare ett steg kan tas genom att försöka inpassa Oldebergs båtyxtyper i
den tidigare presenterade grupperingen, vilken baserades på gravfyndskombinationer och Malmers båtyxtypologi. Typer inom parentes är beträffande
Malmers typologi sådana som inte har bekräftats i kombinationsdiagrammen
ovan, och i Oldebergs typologi sådana där viss tveksamhet råder om överensstämmelsen med Malmers typologi:
Tabell 3:5. Korrelering av Malmers och Oldebergs båtyxtyper, uppdelade på de tre
grupper som konstaterats i kombinationsdiagrammen fig. 3:5 och 3:6.
Malmers typer

Oldebergs typer

(A), B, C:1a
C:1b, (D:1a), D:1b, (D:2), C:2
C:2, E:1, E:2

A:1-4, B, C:1
C:2-4, (C:5-6), D:1, D:2
(C:5-6), E:1-4, F

En jämförelse av de båda tabellerna visar att det finns några fall där angivelserna är tveksamma. Malmers A-, B- och C:1a-yxor kan i stort likställas med
Oldebergs A-, B- och C:1-yxor, men enligt Oldebergs klassificering skulle
även Malmers D:1a kunna inbegripas bland dessa tidiga yxor. Likaså gäller
det Malmers typ D:2 som enligt Oldebergs typologi skulle kunna föras både
till den andra och den tredje gruppen. Det svåraste problemet utgörs av Oldebergs typer C:5 och C:6, som i oklar omfattning kan likställas antingen
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med Malmers typ C:2 eller med typ E:2. Oldebergs C:5-båtyxor ska enligt
definitionen ha nackknopp medan C:6-båtyxor inte ska ha nackknopp, och
som vi ska se nedan har de av Malmer definierade E:2-båtyxorna en jämn
proportion av nackknoppsförsedda respektive icke nackknoppsförsedda.
Intressant är att Malmers typ C:2 i kombinationsdiagrammen ovan i huvudsak återfinns i den andra gruppen, men också i enstaka fall i den tredje gruppen. En osäkerhet vidlåder också Oldebergs typ F, där inte bara sena båtyxor
har samlats utan också allmänt ”dåliga” exemplar.
Det är tydligt att Oldebergs typologi på många sätt lider av den brist på
precision som Malmer senare införde. Som upprepade gånger påpekats, liknar alla båtyxor på ett plan varandra (de samlas alla under benämningen
båtyxor) och att det inte är alldeles lätt att genomföra en typologisering som
omfattar alla båtyxor. Det här problemet kan sägas framträda bäst i Oldebergs typologi, om än oavsiktligt. Oldebergs respektive Malmers typologi
visar på två olika sätt att förhålla sig till dessa flytande skillnader mellan
båtyxformerna.

3.5.2. Indelningsgrunder för båtyxorna utifrån specifika former
och särdrag
Låt oss nu se om den gruppering av båtyxorna som ovan påvisats i kombinationsdiagrammen (figur 3:5 och 3:6), kan bekräftas på andra sätt. Som tidigare berörts, utgör tekniken för borrningen av skafthålen på båtyxorna en kronologisk indikator. Malmer har övertygande visat att de tidiga båtyxornas
skafthål uteslutande borrats med hjälp av så kallad pinnborr, medan de senare båtyxorna har borrats med så kallad rörborr (Malmer 1962:636 ff). När vi
kommer fram i senneolitikum ser vi att alla enkla skafthålsyxor är borrade
med rörborr (Lekberg 2002). Ibland har man tyvärr filat borrhålet efter det
att det borrats, vilket gör att en bedömning av borrteknik idag inte kan göras.
Övergången mellan de två borrteknikerna har dock inte varit kronologiskt
skarp, men man kan påstå att ju fler pinnborrade båtyxor det finns inom en
typ desto äldre är den, och omvänt att ju fler rörborrade båtyxor inom en typ
desto yngre är den (jfr Malmer 1962:637, tab. 66).
För samtliga båtyxor där hålborrningsteknik har kunnat bestämmas fördelar sig borrtekniken procentuellt inom respektive typ på följande sätt (fig.
3:7). Den sammanlagda mängden båtyxor för respektive typ återges proportionerligt.
I den första gruppen finns båtyxtyper där endast pinnborrade skafthål förekommer, nämligen A-, B- och C:1a-yxor. Som vi sett ovan motsvara detta
också båtyxtyperna i den äldsta gruppen. För C:1b-yxorna finns vidare endast något enstaka exemplar som är rörborrat. De senare E:1- och E:2yxorna är nästan uteslutande borrade med hjälp av rörborr och dessa har
också visats tillhöra den yngsta gruppen. D:1a och D:1b har i de flesta fall
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borrats med den tidiga pinnborrtekniken, men ca fem procent av dem är borrade med rörborr. Vidare är båtyxor av typ D:2 övervägande pinnborrade
men där ändå drygt 20 % är rörborrade.

A

B

C:1a C:1b D:1b D:1a D:2

Filad

Pinnborr

C:2

E:1

E:2

Rörborr

Figur 3:7. Proportionellt antal pinnborrade respektive rörborrade för de olika båtyxtyperna. Antalet båtyxor i respektive typ är proportionerligt återgivna i förhållande
till varandra. Uppgifter från Malmer 1962:637, tab.66

Men det är båtyxor av typ C:2 som på ett mycket tydligt sätt befinner sig
mitt i förändringsprocessen, då antalet är i det närmaste lika mellan pinnrespektive rörborrade. I kombinationsdiagrammen över gravfunna båtyxor
respektive keramikkärl har det visats att typ C:2 i huvudsak tillhör den mellersta gruppen, men att ett fåtal också befinner sig i den avslutande gruppen,
både i Skåne/Blekinge och i områdena norr därom. Det är också möjligt att
de olika rörborrningsteknikerna för C:2-yxan är regionalt betingade.
Hypotetiskt är det möjligt att föreställa sig flera olika förlopp för hur rörborrningstekniken uppstod, från den allra enklaste att tekniken uppstod på en
plats och sedan spreds i vidare ringar till övriga områden, till att den uppstod
på flera platser oberoende av varandra och att olika områden uppvisat olika
mottaglighet för dess införande. Malmer argumenterar för en teori som förknippar den förändrade borrtekniken med en formförändring hos båtyxorna:
eftersom E:1-yxorna ofta har en hög skaftholk samt att de nästan uteslutande
har borrats med rörborr, så har dessa båda nyheter framsprungit samtidigt.
E:1-yxorna är kraftigt överrepresenterade i Skåne, vilket skulle betyda att
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den nya borrtekniken uppstått i Skåne och spridits därifrån till övriga områden (Malmer 1962:637 ff). Som stöd för denna teori menar Malmer det faktum vara att rörborrade exemplar av äldre båtyxor av typerna C:1b, D:1a och
D:1b återfinns över stora delar av båtyxområdet, och han menar det
osannolikt att rörborrningstekniken uppfunnits på alla dessa platser samtidigt
eller introducerats utifrån till alla dessa platser samtidigt (a.a.:639). De nordliga områdenas människor präglades därför av ”ein starker Konservatismus”
beträffande former och dekorativa element (a.a.:640), men inte beträffande
tillverkningsteknik, vilket gjorde att de fortsatte att tillverka ”gamla” båtyxtyper men med den nya hålborrningstekniken, medan man däremot i Skåne/Blekinge övergått till E:1-typen.
Malmers teori säger att alla rörborrade båtyxor är tillverkade efter det att
den första E:1-båtyxan tillverkades i Skåne/Blekinge. Detta skulle betyda att
gränsen mellan de två sista grupperna i kombinationsdiagrammen har legat
kronologiskt tidigare i Skåne/Blekinge än i områdena norr därom. För detta
har vi dock inga oberoende belägg.
En möjlighet är att de pinnborrade C:2-båtyxorna tillhör den mellersta
gruppen medan de rörborrade C:2-båtyxorna ska anses tillhöra den yngsta
gruppen, och att alltså rörborrningstekniken egentligen är ett typologiskt
särskiljande element för C:2-yxorna. Detta skulle emellertid samtidigt innebära att de rörborrade C:2-yxorna i hög grad slutade att nedläggas som gravgåva.
Den grav i Mälardalsområdet som har en C:2-båtyxa och J-keramik, i
Adolfsberg i Örebro, har tyvärr en alltför starkt vittrad båtyxa för att hålborrningsteknik ska kunna bestämmas. Båtyxan från Skåne i grav med Okeramik har jag inte kunnat studera närmare. Det kvarstår dock som en möjlighet att de rörborrade C:2-båtyxorna skulle kunna höra till den yngsta
gruppen.
Här kan vi också påminna om att gränsen mellan en del C:2-båtyxor och
E:2-båtyxor i Malmers typologi är särskilt snävt definierad (jfr fig. 3:2
ovan), liksom att Oldebergs typer C:5 och C:6 troligen innehåller både Malmers typer C:2 och E:2. Den typologiska gränsens är alltså delvis oklar. För
tillfället lämnar jag frågan öppen, men noterar att en empirisk undersökning
av exempelvis samtliga C:2-båtyxor beträffande rörborrningsteknik, tillsammans med kontextualiseringar i gravfynd etc., skulle kunna visa om rörborrade C:2-båtyxor generellt är yngre än pinnborrade C:2-båtyxor.
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Ytterligare fornförändringar som på liknande sätt kan behandlas är förekomst av nackknopp (fig. 3:8).

A

B

C:1a C:1b D:1b D:1a D:2

Utan nackknopp

C:2 E:1 E:.2

Med nackknopp

Figur 3:8. Procentuell fördelning av förekomst av nackknopp inom respektive båtyxtyp. Antalet båtyxor i respektive typ är proportionerligt återgivna i förhållande till
varandra.

Malmers typologiska kriterier säger att A-yxor inte får ha nackknopp, att Byxor kan ha nackknopp (90 % av dessa båtyxor har nackknopp (Malmer
1962:640)) samt att C:1-yxorna underindelas i dem som inte har nackknopp
(C:1a) och de som har nackknopp (C:1b). För inga av de övriga typerna utgör nackknopp ett typologiskt kriterium (till skillnad från Oldebergs typologi
som vi sett). Förekomsten av nackknopp är alltså ett typologiskt element
som kan sägas ha en begränsad kronologisk relevans. Möjligheten att det
skulle ha en viss regionalt betingad relevans diskuteras inte av Malmer. De
båtyxtyper där nästan samtliga har nackknopp är B, C:1b (definitionsmässigt), D:1a+b och D:2. Ett närmast jämlikt förhållande mellan förekomst
eller icke förekomst av nackknopp gäller för typ E:2 (Malmer 1962:641, tab.
68). Man kan säga att efter det att den inledande, kontinentala typ A börjar
omformas till de mer egna, typiskt skandinaviska båtyxformerna, så införs
nackknoppen som ett närmast karaktäristiskt element. I den sista fasen, med
typ E:2, sjunker så nackknoppsfrekvensen till ca 50 %.
En intressant iakttagelse är att C:1a-yxorna, utan nackknopp, genom
fyndkombinationer har visats ansluta till den inledande gruppen, medan C:1b
med nackknopp istället uppvisar den nya stilen. Förekomst av nackknopp
eller inte på C:1-båtyxor har alltså ha en kronologisk relevans.
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Om vi ska tolka gruppindelningen kronologiskt i ljuset av förekomst av
nackknopp, så visar B-båtyxorna, genom att ha nackknopp, en tydlig dragning mot nästföljande grupp, samt att en del av C:2-båtyxorna, genom avsaknad av nackknopp, visar en liknande dragning framåt till den avslutande
gruppen.
Att C:1a-båtyxorna, som trots sin avsaknad av nackknopp till sitt formspråk mer liknar de kommande båtyxorna än vad B-båtyxan gör, samtidigt
har visats tillhöra den inledande perioden tycks antyda en tudelad utveckling
från A-båtyxan: å ena sidan en A-båtyxa som får tillägg av holk och nackknopp (=B-yxan), å andra sidan en båtyxa utan nackknopp som förändras i
nacktvärsnittet mot den mer rundovala form (=C:1a-yxan) som sedan ska bli
dominerande. Exempelvis är C:1a-båtyxan i huvudsak en Skånsk/Blekingsk
och i mindre utsträckning en Götaländsk typ, som nästan inte återfinns i
Mälardalsområdet. Vidare är B-typen vanligast i Mälardalsområdet (se fig.
5:1 i kapitel 5). Utvecklingen av båtyxtyper under åtminstone den inledande
tiden har både regional och överregional prägel.

A

B

C:1a C:1b D:1b D:1a D:2

Utan list

C:2

E:1

E:2

Med list

Figur 3:9. Andelen båtyxor med respektive utan list, för de olika båtyxtyperna. Antalet båtyxor i respektive typ är proportionerligt återgivna i förhållande till varandra.

Tilläggas här kan att den kronologiska förändringen också kan ses i skaftholkens introduktion, men här sker en mer rätlinjig tillväxt i förekomsten:
den finns inte på A-yxorna, den saknas på runt 10 % av B- och C:1a-yxorna,
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och den finns sedan på nästan samtliga övriga båtyxor förutom på några
enstaka procent av E:2-yxorna (a.a.640 f).
Slutligen ska förekomsten av längsgående list på båtyxorna diskuteras
(fig. 3:9). List har ibland tolkats som en imitation av en gjutsöm.
Förekomsten av list skiljer inte alls C:1a och C:1b lika tydligt åt som
nackknoppsuppdelningen gör gällande. Denna iakttagelse kan sägas göra den
tidigare så skarpt tecknade gränsen mellan de två undertyperna av C:1båtyxorna något mer nyanserad. Att C:2-båtyxorna så pass tydligt anknyter
till E-båtyxorna, genom sin avsaknad av list, är intressant: i kombinationsdiagrammen uppträder C:2-typen i huvudsak i den mellersta gruppen, men
både hålborrningsteknik och den låga förekomst av list visar samtidigt att det
även finns en förankring i den avslutande gruppen. Resultatet pekar mot att
det finns variationer i typen C:2 som inte tas tillvara i den rådande typologin.
Som föreslagits ovan kan regionaliteten vara den förklarande faktorn. Att
både C:1-yxornas och D:1-yxornas avvikande frekvenser beträffande list
skulle kunna återföras på regionala variationer är en möjlighet (jfr Malmer
1962:642, tab. 69).
Vi kan avslutningsvis konstatera att den gruppering av båtyxtyperna som
kombinationsdiagrammen påvisat till viss del har bekräftats i genomgången
av rörborrningsteknik, nackknoppsfrekvens och listfrekvens. Men resultaten
är inte entydiga, och den typ av samstämmighet som kombinationsdiagrammen visar kan tänkas ha en delvis annan förklaring än de mer motstridiga
tendenser som framkommit i den avslutande presentationen. För att återkoppla till resonemangen i kapitel 2, kan det uppfattas som att flera olika
regelföljande praktiker har funnits kring båtyxorna och deras utformning.
Eventuella regionala variationer i utformningen uppmärksammas inte i typologin.
Föreställningar om endast en övergripande, kulturgemensam, sedvänja –
speglad i en allenarådande, överregional typologi – verkar därför vara felaktiga. En konsekvens härav är att även ”den svenska båtyxekulturen”, såsom
en artikulation av dessa sedvänjor, inte låter sig reduceras till en monolitisk
företeelse.

3.6. Slutsatser: båtyxekulturens tre perioder
En jämförelse mellan antalet båtyxor inom respektive typologisk grupp hos
Oldeberg och Malmer, såsom de hittills är definierade, visar följande (tabell
3:6):
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Tabell 3:6. Antalet båtyxor inom respektive typ hos Oldeberg (1952) och Malmer
(1962, 1975).
Oldebergs typer

Antal

Malmers typer

Antal

A:1-4
Bx-B
C:1

103
84
65

C:2-4
C:5-6
D:1-2

168
353
268

A
B
C:1a
C:1b
C:2

25
44
58
49
274

E:1-4, F

1167

D:1a
D:1b
D:2
E:1
E:2

133
172
23
258
770

Ett försök kan nu göras att jämka samman dessa typer till de tre grupper som
påvisades ovan (fig. 3:9). Om samtliga Oldebergs C-yxor förs till den mellersta gruppen blir antalet båtyxor inom grupperna så här (tabell 3:7):

Tabell 3:7. Antalet båtyxor och procentuell fördelning av båtyxtyper, uppdelade på
de tre grupper som konstaterats i kombinationsdiagrammen fig. 3:6 och 3:7. I tabellen har samtliga Oldebergs C-båtyxor förts till grupp 2.
Grupp

Oldeberg

%

Malmer

%

1
2
3

252
789
1167

11
36
53

127
651
1028

7
36
57

Resultatet är påfallande samstämmigt, vilket bl.a. understryker det forskningshistoriska sambandet mellan de båda typologierna. Mest märks skillnaden i den inledande gruppen, där Malmer har färre båtyxor. Helt andra proportioner fås om Oldebergs C:5- och C:6-båtyxor istället förs till den sista
gruppen (tabell 3:8).
Den här jämförelsen tycks stödja antagandet att Oldebergs C:5-6-yxor har
mest likhet med de av Malmers typer som hamnar i den mellersta gruppen.
Skillnaden mellan formen på de typologiska kriterierna hos Oldeberg respektive Malmer gör emellertid att en fullständig överensstämmelse inte kan nås.
Troligt är att en del av Oldebergs typ C:5-6 hör både till den mellersta och
till den avslutande gruppen. Oldebergs typ F innehåller sannolikt också en
del båtyxor av andra typer än Malmers E:2.
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Tabell 3:8. Antalet båtyxor och procentuell fördelning av båtyxtyper, uppdelade på
de tre grupper som konstaterats i kombinationsdiagrammen fig. 3:6 och 3:7. I tabellen har Oldebergs C:5 och C:6-båtyxor förts till grupp 3.
Grupp

Oldeberg

%

Malmer

%

1
2
3

252
436
1520

11
20
69

127
651
1028

7
36
57

Lösningen på detta problem tvingas bli provisoriskt, men är samtidigt hypotetiskt såsom ett förslag för framtida forskning att behandla. Jag ämnar i det
följande acceptera den indelning som säger att Oldebergs typer C:5 och C:6
förs till den andra gruppen (jfr tabell 3:6). Trots att Malmer klassificerar
flera av Oldebergs C:5- och C:6-yxor till sin typ E:2, så vill jag ändå hävda
att Oldebergs C:5-6-yxor generellt bör anses motsvara Malmers typ C:2. Där
jag själv har typbestämt båtyxor som Oldeberg har angivit som C:5- eller
C:6-yxor har jag oftast kommit till resultatet att C:5-yxorna mest liknar
Malmers typ C:2, men jag har också bestämningar till D:2 och E:2. För Oldebergs C:6-yxor har jag angett Malmers typer E:2 eller C:2 samt några som
D:2.
Hela denna komplicerade, tekniska indelning av båtyxor visar, menar jag,
att gränserna mellan Malmers C:2-, D:2- och E:2 yxor delvis är en omöjlighet, som beror på att den kulturhistoriskt relevanta skillnaden i formförändringen i dessa fall varit liten.
En viktig slutsats är att praktiken kring båtyxornas formspråk under den
senare delen av båtyxtiden tycks ha varit mer oprecis: tydligheten i olika
båtyxtyper minskade. Genom att typerna då är svårare för oss att skilja från
varandra, kan åtskillnaden mellan båtyxeanvändarna, utifrån det här källmaterialet, inte artikuleras på ett tydligt sätt. Den här frågan kommer att utvecklas i kapitel 5.
Gravfyndskombinationerna visade att det finns en dominerande kronologisk uppdelning av båtyxor i tre grupper. Med en sammanvägning av Malmers och Oldebergs båtyxtypologi, tillsammans med gravfyndskombinationerna och den av Malmer uppställda keramikkronologin, föreslår jag nu
följande indelning av båtyxor i tre perioder, vilka benämns MN BI, MN BII
respektive MN BIII (fig. 3:10):
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Period
MN BI
MN BII
MN BIII

Malmers båtyxtyper
A, B, C:1a, (D:1a)
C:1b, D:1a, D:1b, C:2, D:2
(C:2), E:1, E:2

Oldebergs båtyxtyper
A:1-4, B, C:1
C:2-6, D:1, D:2
E:1-4, F

Figur 3:10. Slutgiltigt förslag till ny periodindelning av båtyxekulturen, inkluderande både Malmers och Oldebergs båtyxtyper.

En aspekt på detta är den kvalitativa skillnad som Malmer vill se mellan
båtyxekulturen i Skåne/Blekinge-regionen och båtyxekulturen i övriga regioner i Sverige och Norge. Enligt Malmers förklaringsmodell, där Skåne utgjorde det främsta pleionområdet, tolkas förändringarna i övriga områden
som avhängiga den hastighet med vilken nyheter spreds, och Malmer talar
där om hämmade respektive ohämmade innovationsförlopp (Malmer
1962:796 ff). Spridningen har alltid en självklar huvudriktning för Malmer,
från söder mot norr. Uppdelningen av båtyxekulturen i ett centrum och en
periferi är en underförstådd del i Malmers båtyxtypologi. Denna förutsättning är dock till stora delar inte tydligt beskriven och analyserad. Beträffande båtyxorna specifikt betyder det att sådana faktiska förhållanden gör det
möjligt att tolka typologins relevans på olika sätt, något som jag kommer att
försöka i det följande.
Den föreslagna nya periodindelningen av båtyxtyper i tre separata perioder postulerar ingen regional distinktion, beroende på att båtyxtyperna i sig
inte är regionalt klassificerade. Att det varit möjligt att kunna indela båtyxorna för hela Sverige i en gemensam periodindelning visar på den överregionala aspekten av båtyxekulturen, som alltså gäller för tre perioder.
De tre perioderna kan inte avgränsas på en absolut tidsskala, beroende på
de alltför få absoluta dateringar som finns från lämningar tillhöriga den
svenska båtyxekulturen. Generellt brukar MN B i Sverige dateras till ca
2800-2300 f.Kr. (jfr kapitel 1). Den danska enkelgravskulturen har traditionellt indelats i tre perioder, initialt benämnda under-, botten- respektive
övergravstid, men nu oftare hänvisade till som MN BI-III. Utifrån sammanställningar av absoluta dateringar har Madsen föreslagit en kronologi där
MN BI motsvarar ca 2790-2620 f.Kr., MN BII motsvarar 2620-2460 f.Kr.
samt MN BIII 2460-2350 f.Kr. (Madsen 1998:430f).
I ett omfattande arbete har Furholt demonstrerat hur kalibreringskurvans
utseende begränsar våra möjligheter att med hjälp av 14C-dateringar periodindela den snörkeramiska kulturen (Furholt 2003a). Furholt definierar åtta
möjliga, delvis överlappande, tidsavsnitt inom spannet 3350-2020 f.Kr
(a.a.:15), och beroende på dateringarnas kvalitet kan han påvisa att den
danska enkelgravskulturen antingen börjar i spannet 2920-2880 eller 30902580 f.Kr., och att den slutar antingen 2620-2200 eller 2460-2020 f.Kr.
(a.a.:103). I Sverige finns en mycket tidig 14C-datering från en av båtyxegra-
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varna i Bedinge (During 1989), vilken i Furholts system hamnar i spannet
3350-2880 f.Kr. (Furholt 2003a:112). Malmer har istället utifrån bl.a. gravformen gett graven en mycket senare datering, till sin period 5 (Malmer
1962:180). Bortsett från denna tidiga datering (möjligen ett tecken på en
tidig fas av hockergravskick, jfr ovan kap. 1), menar Furholt att den svenska
båtyxekulturen i nuläget kan dateras till spannet 2620-2020 f.Kr., med ett
möjligt tidigare slut vid 2200 f.Kr. (Furholt 2003a:112). Att slutet, i alla fall
lokalt, kan ligga så sent som ca 2000 f.Kr. antyds av flera nyligen gjorda
dateringar av båtyxegravar i Malmöområdet (Lindhé & Grehn 2008; Koch &
Tuominen 2006).
Med tanke på de fåtaliga svenska dateringarna, framför allt från den tidiga
fasen, är det inte tillrådigt att föreslå kronologiskt bestämda gränser för den
svenska båtyxekulturens tre perioder, MN BI-III.
De etablerade båtyxtyperna har som sagt inte kvar någon tydlig inbördes
kronologi inom respektive period, varför båtyxtyperna kan ses i ny belysning. Skillnaden mellan exempelvis båtyxor av typerna C:2 och D:2 i period
MN BII är inte längre typologiskt relevant på det sätt Malmers definitioner
postulerar. Betydelsen av de typologiska skillnaderna mellan båtyxor inom
varje enskild period, kan nu studeras mer förutsättningslöst. Malmers typologi ger därmed en möjlighet att söka regional variation inom respektive
period.
Förhållandet mellan det regionala och överregionala i praktiken kring
båtyxor framstår som den fortsatt viktigaste analysen. För att kunna genomföra den analysen måste regelföljandet förankras i en sedvänja eller institution. Jag diskuterar i det följande kapitel 4 möjligheten av att den sedvänjan
var ett gåvoutbytessystem.
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4. Gåvoutbytessystem och båtyxans värde

4.1. Inledning
Som beskrevs i kapitel 1 är en vanlig tolkning av båtyxan att den var en både
funktionell och symbolisk ”stridsyxa”, där dess märkvärdighet och referens
till våld och makt kunde utnyttjas av ett övre samhällsskikt för att markera
och legitimera en viss social position. Skälen till båtyxans värde är dock
mindre väl utredda, menar jag. Båtyxans praktiska nytta som stridsvapen
förefaller ha varit mycket låg, och i det perspektivet blir det viktigt att söka
en alternativ förklaring till varför den primärt var värdefull.
Båtyxan var inte ovanlig, den var inte svår att framställa, råmaterialet
fanns tillgängligt och tillverkningen tycks ha varit allmänt förekommande
(jfr Olausson 1998). Det finns heller ingen materiell exklusivitet att hänvisa
till (jfr Taffinder 1998); vari låg då dess värde? En jämförelse kan göras med
det förslag som Malmer lämnat till båtyxekulturens framväxt, som går ut på
att en gryende insikt om kopparmetallens speciella ekonomiska värde – likt
ett monetärt värde – kom att i grunden omforma samhället (ex. Malmer
1986). Att metallen i sig skulle ha uppfattats vara av ekonomiskt värde är en
otillfredsställande lösning. Malmer lämnar inte något förslag på hur transaktionerna av metall organiserats. Därför kan man inte heller rakt av hävda att
båtyxan skulle ha haft ekonomiskt värde; också båtyxan behöver i så fall
påvisbara transaktionsvägar.
Utifrån de traditionellt formulerade argumenten har Olausson föreslagit
en i mitt tycke följdriktig tolkning, nämligen att båtyxan kan uppfattas som
ett sigill, ett statusobjekt för en elit, utan direkt ekonomiskt värde men
påvisande ett övre samhällsskikt (Olausson 2000). Knappast någon tolkning
har hittills velat förklara båtyxans värde på annat sätt än genom att postulera
ett exklusivt samhällsskikt eller lokala ”big-men”, som på olika sätt behövde
ett båtyxliknande föremål för sin legitimering. Resonemangen är därmed
alltid cirkulära: en exklusiv grupp behövde värdefulla föremål, och eftersom
gruppen använde sig av båtyxor var båtyxorna värdeföremål.
Att teoretiskt skilja mellan praktiska föremåls nytta respektive opraktiska
föremål med någon form av socialt eller symboliskt värde kan förefalla lätt,
men beträffande de arkeologiska fynden har den senare kategorin visat sig
ställa till tolkningsproblem. Hayden (1998) har föreslagit att sociala teknologier kring artefakter kan delas upp i två olika former; å ena sidan framställandet av föremål med praktiska funktioner, å andra sidan framställandet av
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föremål med prestigefunktioner. Den praktiska teknologin löser problem för
överlevnad och basala behov, och framställer föremål som exempelvis arbetsyxor, kärl, nät, hus, etc. Prestigeteknologin används istället i maktsträvanden för att samla och behålla rikedom och inflytande. I den här uppdelningen hamnar båtyxor tveklöst i den andra kategorin, som en del av en
prestigeteknologi.
Enligt Hayden är skillnaden mellan dessa två teknologier så pass fundamental att den knappast kan överskattas (a.a.:1f). Målet med prestigeteknologi är att framställa artefakter som genom sin blotta existens hävdar och
bekräftar ägarens exklusiva position. Genom att äga och visa upp sådana
föremål uppnås sociala mål som exempelvis att vinna ”… productive mates,
labor, and allies or bonding members of social groups together via displays
of success.” (a.a.:11). Hur normerna för värdering av sådana prestigeföremål
uppkommer lämnas däremot obesvarat. Enligt Haydens resonemang kan
mäktiga människor tillverka föremål som genom sin blotta uppvisning befäster och utökar makt. Att göra värde betingat av exklusiv tillverkning kan
möjligen vara en delförklaring, men för att jämföra med pengar finns inte
värdet enbart i tillverkningen; pengars värde definieras av ett visst ekonomiskt system. Likaså med arkeologiska artefakter som vi uppfattar ha haft
någon form av opraktiskt, socialt värde; för att förklara värdet måste vi också
försöka förklara inom vilket socialt/ekonomiskt system de verkade.
Att båtyxor var förbehållen ett exklusivt samhällsskikt, menar jag inte
räcker för att förklara båtyxans värde. Vad som saknas är modeller för ett
socioekonomiskt system. När – som i båtyxans fall – inte en produktionskontroll föreligger, så bör värdet hos båtyxan ha genererats i ett system som
inte kunde regleras eller styras av enskilda personer. Vi måste fråga oss på
vilka sätt båtyxan kunde användas, och hur den fick värde.

4.2. En ny tolkning av båtyxans värde – syfte,
målsättning och metod
Den följande analysen har två mål. För det första vill den presentera en alternativ ekonomisk och social teori för båtyxekulturen – nämligen en gåvoekonomi – som gör det möjligt att förstå båtyxan som ett värdeföremål utan
att göra båtyxans värde varken alltför pengalikt eller alltför symboliskt.
Därmed inte sagt att båtyxekulturen var egalitär, bara att båtyxan, om den
ska ses som konstitutiv för samhället under andra halvan av mellanneolitikum, behöver ges en bredare samhällsförklaring för att dess värde ska kunna
förklaras. För det andra utgör den presenterade teorin ett förslag på den institutionella grunden till regelföljande praktiker kring båtyxan. Här ingår bl.a.
de regionala och överregionala aspekter som påvisats i kapitel 3. I presenta-
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tionen kommer gåvoutbytessystem att lyftas fram som den troliga institutionella grunden.

4.2.1. Gåvoutbyten och frågan om ekonomisk vinst
Jag vill med hjälp av etnografiska exempel beskriva samhällen med olika
typer av utbyten, där föremål utbyts och värderas på annorlunda sätt än i
moderna ekonomiska system uppbyggda kring pengar. Det system som i
första hand kommer att diskuteras är så kallade gåvoutbytessystem. ‘Ekonomi’ och ‘värde’ är i sådana system delvis annorlunda från i ett kapitalistiskt system. En första förutsättning som behöver poängteras är, att inom det
ekonomiska universumet förekommer flera olika ekonomiska världar, där
”… precapitalist economies (…) do not function according to the law of
interest seen as the search for the maximization of (monetary) profit.”
(Bourdieu 1998:93).
Det har ofta kategoriskt förnekats att det skulle finnas några direkta ekonomiska intressen i gåvoutbytessystem, från Malinowski och framåt. Andra
har istället ansett sådana ekonomiska inslag tydligt närvarande (Bloch
1989:169; Bourdieu 1998:92 ff). Något bör därför sägas om hur pass radikal
skillnaden mellan gåvoutbytessystem och marknadsekonomi kan antas vara.
En ståndpunkt har formulerats av Gregory (1982; 1997), som menar att
skillnaderna överväger. Gregory menar att det är en missuppfattning att motivationen till gåvoutbyte skulle vara kapitalistisk, i betydelsen vinstmaximerande. Man kan säga att medan kapitalisten försöker maximera ”nettoinkomster” så maximerar gåvoutbytaren ”nettoutgifter” (vilket inte ska förväxlas med förluster). Målet för gåvogivaren är inte att ackumulera vinster utan
att samla ett stort följe av människor (gåvotagare) som är i skuld till givaren
(Gregory 1982:51). Skuldsättningen genererar en överlägsenhet som varierar
från direkt politisk kontroll till att enbart markera förhöjd prestige för givaren: ”The precise meaning of ”domination” is an empirical question; for the
subsequent exposition it is sufficient that it implies that the giver has some
kind of superiority.” (a.a.:48).
Enligt Malinowski existerade kula-utbytet i princip utan hänsyn till någon
praktisk nytta, men detta kan delvis vara en fråga om betraktelsesätt (se vidare nedan). En mer uttalat praktisk inställning till gåvoutbytet finns exempelvis på öarna i sydöstra delen av Massimregionen, i den s.k. Louisiadearkipelagen, utanför den egentliga kula-ringen. Enligt Lepowsky ses de ceremoniella värdeföremålen här som mer ekonomiskt användbara, till och
med som en sorts valuta som behövs av alla vuxna för att leva upp till etablerade sedvänjor såsom minnesfester, betalning av brudpris, för att köpa mark,
hus och kanoter, för att reglera tvister etc. (Lepowsky 1983:500 f). Likaså
med moka-utbytet hos Melpa-folket på Nya Guinea (Strathern 1971), som
innehåller ett mer ”vinstdrivande” element, där vinsten emellertid inte har
samma mening som i ett kapitalistiskt system eftersom den innefattas i ett
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bredare reciprokt system. Att återgälda mer än den ursprungliga gåvan är
dock en mer uttalad del av moka än i kula:
”Moka is, properly speaking, the part that is ‘more’. The rest is just paying
debts. The quantity of the ‘more’ is variable, and it is here that possibilities of
manipulation and variation enter, giving rise to a range of outcomes, from
over-gifting as a means of humiliating a recipient to under-gifting as a means
of sabotaging his plans or simply as an involuntary result of one’s own bad
luck.” (Strathern 1983:74).

Det kan sammanfattningsvis hävdas att ett snävt ekonomiska element
tycks närvarande i gåvoutbyten, men att det som kan benämnas ”vinst” i
första hand ligger mer på ett immateriellt än ett materiellt plan. Det gemensamma både i det kapitalistiska systemet och i gåvoutbytessystemet är att där
finns tydliga intressen och kalkylerade strategier, samt vinnare och förlorare
(ex. Bourdieu 1977).
Att gåvoutbytessystem respektive pengaekonomi inte ska ses som totalt
oförenliga kan även ses i hur pass snabbt den moderna pengaekonomin accepterades i många traditionella, förkapitalistiska samhällen (Parry & Bloch
1989). Att kunna resonera ”ekonomiskt” är på sätt och vis gemensamt för
alla människor, exempelvis visar Burch att hos nordvästra Alaskas eskimåer
är den moraliska övertygelsen att dela med sig i huvudsak begränsad till den
lokala familjen eller gruppen. Det rådde därutöver en tydlig medvetenhet om
konsekvenserna av tillgång och efterfrågan: ” The goal of buying low and
selling high was well understood, and deceit was an integral part of the
game.” (Burch 1988:109).
Men trots en del, för oss välkända, ekonomiska inslag, existerade de utbytessystem som jag diskuterar nedan i en social och politisk miljö som på
vissa punkter skilde sig radikalt från den vi lever i idag. Denna annorlunda
samhällsmiljö innebar bland annat att ekonomi hade andra, vidare innebörder, vilket i sin tur ger andra förutsättningar vid tolkningen av materiell kultur. Den resulterande perspektivförskjutningen hos ”ekonomi” är ett av målen med presentationen och diskussionen av de etnografiska exemplen.

4.2.2. Vändningen från pengaekonomiska jämförelser – Mauss
och potlatch
I icke-moderna samhällen är den ekonomiska sfären aldrig klart urskiljbar
från många andra samhällssfärer- eller institutioner, och detta får i sin tur
betydelse för hur transaktioner över huvud taget ska bedömas såsom ekonomiska. Av stor betydelse för vår förståelse av hur sådana (delvis ekonomiska) system fungerar är Marcel Mauss´ bok ”Essai sur le don; forme et raison
de l’échange dans les sociétés archaïques”, publicerad år 1925. Mauss beskriver i inledningen till sin bok situationen på följande vis:
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”In the economic and legal systems that have preceded our own, one
hardly ever finds a simple exchange of goods, wealth, and products in transactions concluded by individuals. First, it is not individuals but collectivities
that impose obligations of exchange and contract upon each other. The contracting parties are legal entities: clans, tribes, and families who confront and
oppose one another either in groups who meet face to face in one spot, or
through their chiefs, or in both these ways at once. Moreover, what they exchange is not solely property and wealth, movable and immovable goods, and
things economically useful. In particular, such exchanges are acts of politeness: banquets, rituals, military services, women, children, dances, festivals,
and fairs, in which economic transaction is only one element, and in which
the passing on of wealth is only one feature of a much more general and enduring contract. Finally, these total services and counter-services are committed to in a somewhat voluntary form by presents and gifts, although in the final analysis they are strictly compulsory, on pain of private or public warfare.
We propose to call all this the system of total services.” (Mauss 1990:7).

Det som Mauss framför allt diskuterar i sin bok är en form av prestationer
som han benämner ‘totala prestationer av antagonistisk typ’ och som han
uppfattade som en mer (i evolutionär betydelse) utvecklad form av ‘totala
prestationer’ (a.a.:8). Denna speciella typ av prestationer identifierade han
med det potlatch-system som beskrivits från Nordvästkustindianerna, och
som han även tyckte sig se i Melanesien och på Papua Nya Guinea. Potlatch,
såsom det då var känt, beskrevs som utbyten mellan grupper där den dominerande principen var rivalitet och fientlighet, och där den mest spektakulära
formen innebar att stora rikedomar förstördes inför ögonen på en rivaliserande grupp med syftet att skämma ut dem, att prestigemässigt besegra dem.
Potlatch har dock kommit att omvärderas efter det att Mauss skrev sin
bok. Det är idag allmänt accepterat att det potlatch-system som bl.a. Boas
studerade och beskrev på 1800-talet var ett utbytessystem som hade ”förlorat
förståndet” på grund av européernas närvaro, av de sjukdomar som kraftigt
decimerade indianernas antal, och av de ekonomiska och sociala förändringar som detta innebar (Godelier 1999:75 ff; Dalton 1977:207). De exempel på
potlatch som innebar omfattande, offentliga förstörelser av rikedom, kan
beskrivas som ”the product of a social mechanism that has broken down, run
amuck, the unexpected consequence of exceptional circumstances, of the
intrusion of European wealth and political-colonial domination into the
workings of the Indian societies of the northwest coast.” (Godelier
1999:155-156). Även i utbytessystem utan offentlig förstörelse är den öppet
antagonistiska typen av utbyten i minoritet jämfört med de många samhällen
där gåvor och gengåvor i första hand används för att dämpa fientlighet och
att bekräfta samhörighet och solidaritet (a.a.:155). Det kan vara värt att speciellt uppmärksamma denna funktion av utbyten, nämligen som ett konfliktlösande alternativ till våld och fientlighet. De regelverk som växer fram
kring gåvoutbyten kan därför även ses som en form av rättsväsen, där rättigheter och skyldigheter etableras.
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Mauss använde alltså potlatch som ett samlingsnamn för skilda etnografiska exempel på gåvoutbytessystem. Inom arkeologin har emellertid potlatch mest kommit att identifieras med den speciella typ av förstörelse av
föremål, där det uppfattas finnas en direkt koppling mellan förstörelse av
värdeföremål och förhöjd status. Härigenom har offrade föremål i förhistoriska kontexter kommit att tolkas som värdefulla därför att själva offerritualerna anses ha varit prestigehöjande. Potlatch och gåvoutbytessystem har
kommit att representera delvis olika saker. Ett exempel är att status i bronsålderssamhällen kunde höjas genom att värdefulla föremål förstördes eller
gjordes otillgängliga genom deposition i exempelvis vattendrag (Clarke m.fl.
1985:62). Depositionerna rör alltså redan värdefulla föremål, medan de sätt
på vilka föremålen initialt blev värdefulla inte beskrivs som den primära
vägen till makt och prestige, något som utifrån ett jämförande etnografiskt
perspektiv måste anses märkligt.
Det finns teoretiska skillnader i på vilka sätt saker uppfattas få värden,
och samtidigt hur prestige kunde vinnas. Det kan därför vara på sin plats att
kort beskriva potlatch så som det praktiserades bland Nordvästkustindianerna. Potlatch, som förbjöds av de kanadensiska myndigheterna 1885 och inte
officiellt tilläts igen förrän 1955, representerade ett värdesystem som helt
bröt med det som européerna var vana med (Cole & Chaikin 1990). Potlatchceremonierna uppfattades av de vita som ett direkt hinder för assimileringen
av ursprungsbefolkningen (a.a.:2). I sina huvuddrag utgjorde potlatch ett
gåvosystem som hade stora likheter med det motsvarande melanesiska, som
vi ska se nedan. Till skillnad från exempelvis kula-systemet var dock potlatch tydligare förknippat med ett striktare socialt rangsystem, och ofta ambitioner att komma i besittning av eller att bekräfta innehav av åtråvärda sociala positioner (a.a.:10; jfr Suttles 1991:104 ff):
”The Northwest Coast potlatch was the occasion at which a traditional
name, rank or hereditary privilege was claimed through dances, speeches and
the distribution of property to those invited.” (Cole & Chaikin 1990:5).

Vid dessa tillfällen bekräftades vidare gästernas egen status, bland annat
genom hur mycket gåvor de fick. Tillfällena för potlatch var många: vid
namngivningsceremonier, vid flickors första mens, vid giftermål, vid dödsfall, m.m., men både motiven till potlatch och vilka värdeföremål som användes som gåvor varierade mellan de olika stammarna (a.a.5 ff).
Före de vita nybyggarnas ankomst utgick rikedom i princip uteslutande
från territoriella resurser, vilka kontrollerades av hövdingar (Cole & Chaikin
1990:11; Suttles 1991:117). En intressant förändring skedde i och med upprättandet av handelsstationerna under 1800-talet, nämligen att det mest utnyttjade gåvoföremålet vid potlatch snabbt kom att bli de täcken och filtar
som nu tillhandahölls (Cole & Chaikin 1990:39; Suttles 1991:114). Beträffande föremål och tillgångar i sig, så karaktäriserades potlatch, precis som
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exempelvis det melanesiska kula, i grunden av uppfattningen att distribution
var det enda som rättfärdigade ackumulation av värden: ”Wealth and goods
were of use only to be given away by the ambitious, by those wishing to
”better themselves”.” (Cole & Chaikin 1990:11). Att samla rikedomar för
något annat ändamål än att ge bort sågs som onormalt, otänkbart och föraktades. Det som värderades var inte rikedom i sig, utan rang, privilegier, speciella namn, där dessa värderade privilegier tidvis innebar innehav av ett
rikligt överskott av materiella resurser men lika ofta innebar en avsaknad av
sådana.
Som en del av potlatch praktiserade slutligen vissa av stammarna en mer
tävlingsinriktad förstörelse av egendom och en öppet aggressiv retorik. Att
denna form av potlatch ökade i och med de förändringar av samhället som de
vitas ankomst förde med sig är uppenbart (jfr ovan), men det förekom i någon omfattning även innan denna tid (ex. Garfield 1939). Hos många stammar fanns dock inte ett sådant framträdande antagonistiskt inslag (Kan
1989:234). Att föremål förstördes och att till och med slavar offrades förekom alltså, men detta var för det första sällsynt och för det andra grundat i
det värdeskapande gåvoutbytet. Slutsatsen är att inga ”värdelösa” föremål
kunde bli värdefulla genom att förstöras.
Att förstörelse av föremål kunde förekomma i potlatch, till skillnad från
exempelvis i kula, kan delvis ha sin förklaring i att hos vissa stammar bland
nordvästkustindianerna fanns generellt ett tydligare antagonistiskt element i
samhällskontakterna. Det provocerande elementet i gåvoutbytena var starkare, ”gestiken” livligare. Utifrån detta perspektiv kan potlatch, liksom gåvoutbytessystem generellt, sammanfattas på följande sätt:
”Rivalry in the potlatch is no more or less than the rivalry of groups joined
in marriage. When marriage is a potlatch it is always couched in the symbolic
terms of warfare and rivalry. (…) This warfare is obviously not real but only
symbolic, and now the groups are joined to one another and potlatch with one
another. They exchange gifts and perform services for one another. While
they are bound in an alliance, symbolically this is expressed by a state of perpetual war. This is the irony and the paradox of the term 'alliance' which
Mauss alludes to. When individuals arrive at a potlatch they come prepared
for symbolic rivalry and competition, though they have been invited to a
feast. On the other hand, an important concomitant is the use of eagle down,
a symbol of peace. Rivalry and peace are both important symbolic features of
the potlatch; each necessarily implies its opposite. Thus the potlatch not only
contains these oppositions and contradictions but is at the same time the
means of their solution.” (Rosman & Rubel 1971:206).

Slutsatsen blir att värdefulla föremål i gåvoutbytessystem är både ett medel för strid och för fred i mellangruppsliga kontakter, och att hanteringen av
transaktionerna är den aktivitet där bl.a. maktambitioner kanaliseras. Gåvoföremålens betydelse och värde i mellangruppsliga kontakter kan inte nog
understrykas.
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4.3.”Det illustrativa materialet” – nyttan av etnografiska
jämförelser
4.3.1. Användningen av etnografiskt jämförelsematerial
Som etnografiskt exempel kommer det berömda kula-utbytet att användas
som utgångspunkt, tillsammans med andra former av utbyten i Massimregionen i Melanesien. Massim utgör den kulturella regionen av öar öster om
Nya Guinea. Utbytena inom och mellan öarna i Massimregionen utgör ett av
de bäst studerade utbytessystemen i världen, och är därför ovärderligt för vår
förståelse av hur utbyten i icke-monetära system fungerar. Att alla kulturella
system är specifika utifrån sina egna förutsättningar gör samtidigt att de etnografiska parallellerna måste bli illustrativt material, som Sahlins
(1972:185) säger, och inte verifierbara eller möjliga att tydligt vederlägga
med någon (naturvetenskaplig) metod. Beträffande det teoretiska förhållningssättet till etnografiska jämförelser och antropologiska resultat ansluter
jag mig till det Taffinder beskriver som ‘produktion av insikter’ (Taffinder
1998:25). Massimregionens utbytessystem menar jag tjänar som illustrativt
material och bidrar med nya insikter. Dessa insikter påvisar ett alternativt
ekonomiskt och socialt system. Det fundamentalt annorlunda beträffande
kulturellt vara och värdesystem som presenteras kan användas för en delvis
radikal nytolkning av båtyxekulturens föremålsvärld.

4.3.2. Exemplet Kula
Sedan Malinowski skrev sin banbrytande monografi om Trobrianderna och
kulautbytet, utgiven 1922, har en mängd detaljerade studier bidragit till att
de olika formerna av utbytessystem i Melanesien kanske är de bäst kända i
världen (se bl.a. Leach & Leach 1983; Damon & Wagner 1989). I Malinowskis efterföljd förtjänar Anette Weiner ett speciellt omnämnande, då hon
visat på den kvinnliga sfärens inflytande, rikedom och viktiga roll vid dödsfall och dessas speciella utbytesaktiviteter, bland annat vid begravningsceremonier. Som den nyare forskningen visat (ex. Weiner 1976) undgick det
Malinowski att inse (eller åtminstone att tillräckligt studera) begravningsritualernas betydelse för samhällena i Melanesien, och att dessa involverade
kanske lika socialt betydelsefulla utbyten som kula-utbytet.
Det är genom att förklara hur opraktiska, speciellt utformade föremål kan
komma att uppfattas som enastående värdefulla i samhällen utan marknadsekonomi, som bl.a. kula-utbytet har sitt särskilda värde i arkeologi. Gåvoutbytessystemet påvisar en samhällsmodell i vilket värdet hos en artefakt som
båtyxan kan förstås.
En första poäng i denna breda förståelse av kula-utbytet är att se hur det
samverkar och är beroende av många andra former av prestationer, utbyten
och krav på återgäldande, betalningar, strävan efter prestige och inflytande,
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på sociala och politiska ambitioner som antingen vinns eller förloras. I dessa
prestationer är det i huvudsak mat och speciella föremål som utgör grunden
för de materiella utbytena.

Figur 4:1. En schematisk bild av Kularingens utbytesvägar (efter Malinowski
1922:Map V). Kularingen är inlagd mot en bakgrund av Östersjöområdet, för att
tydligt påvisa den geografiska omfattningen21. De medverkande öarna är markerade
som ringar och utbytesvägarna är markerade som streckade linjer.

21

Beträffande storleken på de geografiska områden som förhistoriska grupper kan tänkas ha
haft kännedom om, kan hänvisas till en studie av Kelly av jägar/samlargrupper (Kelly 2003),
som påvisar stora skillnader mellan olika grupper, beroende på i vilken natur de lever. Eskimåer och andra arktiska folk kan ofta redogöra för de grova dragen i landskapet inom områden så stora som från 52.000 km2 ända upp till 650.000 km2. Likaså känner de ofta till långa
kuststräckor. Människor som lever i skog eller öken känner i allmänhet till något mindre
områden än så. Ändå har exempelvis G/wi i Kalahariöknen en grov uppfattning om geografin
inom ett ca 196.000 km2 stort område, eller motsvarande en radie på 250 km, och hade dessutom personlig kännedom för ett område motsvarande ca 20.000 km2, motsvarande en radie
på ca 80 km (a.a.:45).
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En mycket speciell egenhet med kula-utbytet är dock att eftersom de två
viktigaste föremålskategorierna endast får utbytas i olika geografiska riktningar, har utbytet kommit att bilda en enorm ring (jfr fig. 4:1). Värt att notera är att den stora utbytesringen som kula bildar är något mycket speciellt för
örikena öster om Nya Guinea. På andra platser, där motsvarande prestigefulla gåvoutbyten existerat, byttes inte de mest värdefulla föremålen längs så
bestämda banor utan endast mellan de viktigaste grupperna. De högst värderade föremålen kom där att följa skiftande allianser.
De två mest värdefulla föremålstyperna som utbyts i kula är dels halsband
av snäckor (soulava) vilka byts ut medurs i kula-systemet, dels armband
(mwali) vilka byts ut moturs. Dessa högsta värdeföremål ingår i en något
större kategori värdeföremål som kallas vaygu´a eller veiguwa. Till vaygu´a
räknas på Trobrianderna även en speciell typ av slipade stenyxor (beku) och
speciella keramikkärl (Weiner 1976:179). Tillverkningen av dessa värdeföremål var typiskt o-centraliserad (jfr nedan kap. 4.4.4.).
Periodvis förvärvad rikedom är en absolut förutsättning för social rang
och som attribut till vad som kan kallas personlig dygd. Det är därför viktigt
att ha framgång i kula. Framgång i kula anses bero på personlig förmåga och
kraft, vilken i huvudsak är frambringad genom magi. Att vara i besittning av
värdeföremål – att vara ”rik” – ger möjlighet att nå den högsta formen av
prestige:
”But the important point is that with them to possess is to give – and here
the natives differ from us notably. A man who owns a thing is naturally expected to share it, to distribute it, to be its trustee and dispenser. And the
higher the rank the greater the obligation. (…) Thus the main symptoms of
being powerful are to be wealthy, and of wealth is to be generous. Meanness,
indeed, is the most despised vice, and the only thing about which the natives
have strong moral views, while generosity is the essence of goodness.” (Malinowski 1922:97).

Drivkraften i gåvoutbytessystemet är att – med hjälp av gåvor – övertrumfa sina konkurrenter i fråga om generositet och godhet: detta är det högsta
målet med gåvoutbytena och detta genererar prestige och makt. Kulaföremålen rör sig hela tiden, med kortare eller längre uppehåll, mellan grupperna. Det är inte möjligt i gåvoutbytet att behålla ett värdeföremål, efter ett
tag blir istället följden att den som håller fast vid en gåva förlorar i prestige.
Att bli beskylld för att vara långsam eller snål i sina gåvoutbyten renderar
dåligt rykte (Malinowski 1922:94).
Det är gåvosystemets krav, tillsammans med ett starkt estetiskt förhållningssätt, som förklarar värdeföremålens förmåga att generera makt, prestige
och hög aktning. Värdeföremålen betraktas ofta som ”supremely good in
themselves, and not as convertible wealth, or as potential ornaments, or even
as instruments of power.” (a.a.:512). Kula-utbytet är enligt Malinowski att
likna vid en institution som binder samman stora delar av övärlden. Det som
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därmed uppstår är en sorts gemensam kultur. I förlängningen är det inte bara
materiella föremål som färdas mellan öarna utan också sedvänjor, sånger,
stilistiska motiv och generella kulturinfluenser (a.a.92). Gåvoinstitutionen är
samtidigt en tydligt hierarkisk struktur. Deltagarna i kula-utbytet är inte fria
att göra som de vill, där finns strikta regler och begränsningar för olika samhällsskikt (a.a.:91). Dessutom kan inte alla delta och de som deltar har ett
begränsat antal partners.
Kula kan på ett sätt ses som en konstituerande kulturell princip, en institution och sedvänja som i sig genererar en maktkamp, där både vinnare och
förlorare finns. Som framgått av det ovan sagda (och det som direkt slår en
nykomling till Trobrianderna enligt Malinowski) finns det en tydlig rangordning och social differentiering (Malinowski 1922:52). Även om exempelvis
en ”hövding” i en by på Trobrianderna har en roll liknande en ”big man”, så
är det egentligen inte människor som är rangordnade utan klaner eller subklaner. Bland de högst rankade klanerna finns också en informell men allmänt känd intern rangordning, och bland dessa klaner pågår en långsiktig
kamp om prestige och makt (Keesing 1981:288).
Det kan här nämnas att det samhälle som Malinowski framför allt studerade på Kiriwina (en av Trobriandöarna) hörde till det mest stratifierade
bland dem som deltog i kula. På många andra platser existerade mer klassiska ”big-man”-system. Det har samtidigt noterats att det trobriandiska samhället ändå var förhållandevis egalitärt i jämförelse med många andra uttalat
stratifierade samhällen på andra platser i världen, och att en trobriandisk
hövding därför var en hövding i jämförelsevis begränsad mening.
En viktig förutsättning för makt utgörs ofta av möjligheten att producera
mat (ex Keesing 1981:191). På exempelvis Trobrianderna är en lyckad
yamsskörd en väg till framgång, eftersom det ger möjlighet att ge bort
mycket:
”The circulation of …exchange yams…produces access to other objects of
wealth and other comestibles as well as access to immediate and future obligations…A basket of yams given produces objects received which in turn
provide additional roads to other things and people.” (Weiner 1976).

Matens betydelse för att kunna hålla fester och motta gäster är därför av
grundläggande social och politisk betydelse (jfr Dietler & Hayden 2001).
Festliga tillfällen är också tillfällen för andra typer av utbyten. På det lokala
planet är sagali ett komplement till kula. Sagali är distribution av bland annat mat vid speciella tillfällen, såsom exempelvis vid begravningsfester,
inför ett krigståg eller något arbetsprojekt (Weiner 1976:62; Keesing
1981:195 f). En viktig ledare ger bort en stor del av vad han får i sagali, och
sagali kan tolkas som ett komplement till kulautbytet i strävan efter prestige.
Förekomsten av speciella gåvor vid begravningsceremonier förtjänar att
poängteras (Damon & Wagner 1989; Persson 1999:72 ff). Det har till och
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med hävdats att begravningsceremonierna i hela regionen generellt är viktigare än kula (Persson 1999:225 ff, 233). Vid begravningsceremonierna på
Trobrianderna utgörs en mycket viktig del av utbytet av stora mängder kjolar
tillverkade av bananblad (Weiner 1976). Som Weiner har visat utgör dessa
kjolar stora värden som tillhör och hanteras av kvinnor (a.a.:91 ff).
Ett mer jordnära komplement till kula är gimwali, en form av direkt byteshandel (Keesing 1981:198). Vid kula-expeditioner förekommer gimwali i
stor omfattning, det Malinowski benämner ”secondary trade” (Malinowski
1922:99 f):
”…in order to be able to offer presents to his partner, every outward
bound canoe carries a cargo of such things as are known to be most desirable
in the overseas district. Some of this is given away in presents to the partner,
but a good deal is carried in order to pay for the objects desired at home.”
(a.a.:100).

Sammanfattningsvis utgör en av de viktigaste slutsatserna beträffande utbytessystem att de förekommer i flera olika former och omfattning, där det
mest prestigefulla gåvoutbytet utgör system där politisk och ekonomisk makt
i högsta grad står på spel. Alla olika typer av utbytesformer involverar olika
grupper av människor på olika geografiskt och socialt avstånd, från den
närmaste familjen till mycket avlägsna grupper.
En avslutande illustration av utbytenas intrikata natur är att vid begravningsceremonier på Trobrianderna är det den närmaste manliga släktingen
som har ansvaret för alla de olika utbyten och ceremonier som ska ske. Det
finns samtidigt en allmän föreställning att ingen person dör utan att någon
annan har dödat henne, mest troligt med hjälp av häxeri. Den som då vanligen misstänks ha haft mest att vinna på att ta livet av den döde är den närmaste manliga släktingen, vilket ställer denna person i en märklig och svår
position, eftersom samma person är ansvarig för begravningen:
”As the man who holds the funeral is also the single most likely person to
have caused the death, he faces a very interesting problematic. While he determines how elaborate the funeral will be, he runs a very high risk of attempted vengeance by his own male matrilineal consociates unless he decides
to make it sufficiently elaborate that its cost exceeds his own wealth. But if
he decides to make it that elaborate, he must turn first of all to them to help
him pay for it. This means that he must turn to those same male matrilineal
consociates because, if they will not help him in this respect, no other man
will. How he copes with this situation is one of the problematics that Kaduwagans find most interesting about their funerals.” (Montague 1989:30).

Om den begravningsansvarige alltså lyckas få hjälp med en storslagen ceremoni, genom att temporärt skuldsätta sig, så har han lyckats med att höja sin
egen prestige, med att bli mer betydelsefull. Situationen visar hur de sociala
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och politiska reglerna bildar den spelplan där värden kan användas; värdet
sitter inte entydigt i föremålen, utan i deras rätta hantering.
En socialt ambitiös person i en gåvoekonomi vill skaffa sig prestige och
göra sig ett namn, vill bli en betydelsefull person. Det har på många sätt
framgått att det finns kulturella koder i utbytessystemen för hur framgång
kan nås, olika de vi idag skulle identifiera som ekonomiska. Som Battaglia
har noterat, på Calvadosöarna i Melanesien är det dumdristigt för en politiskt
ambitiös person att sammanblanda byteshandel med gåvoutbyten. En person
som har få utbytespartners och inte är involverad i det politiska spelet kan
försöka utnyttja gåvoutbyten för att främja byteshandeln, men ”(…), a politically ambitious person is likely to pay attention to formalities.” (Battaglia
1983:457). Det formella systemet ställer krav på hanteringen av värdeföremål, och därmed också på värdet i sig. Värdet är del av en vittförgrenad kulturell praktik.

4.4. Aspekter på föremål och värden
Vad som är värdefullt är till sin art kulturellt bestämt. Likaså kan prestige
och makt vinnas genom olika strategier och föremålsanvändning. För att
förstå värdet hos olika föremålstyper, och hur värdenormer uppkommer, vill
jag i det följande ingående diskutera transaktionernas betydelse för föremåls
värden. Genom denna analys blir det också möjligt att ge en förklaring till
den betydelse som båtyxornas rörelser – i tid och rum – kan ha haft för dem
som värdeföremål.
Min utgångspunkt är att kontakter, utbyte och handel mellan grupper alltid utgjort det naturliga tillståndet, att inget samhälle har varit i alla bemärkelser självförsörjande och inneslutet i sig självt22 (jfr Dalton 1977:204).
Malinowski skriver att ”giving for the sake of giving” var en av de mest
betydelsefulla delarna av det trobriandiska samhället och han ansåg att det
var ett universellt fenomen i alla (icke-moderna) samhällen (Malinowski
1922:175). ”Giving for the sake of giving” – som inte ska misstolkas som
oegennyttig generositet – kan användas som en preliminär formulering för
att påvisa en viktig skillnad i hur saker värderas och utbyts i dessa samhällen
jämfört med vårt eget, och som jag menar har betydelse för hur vissa förhistoriska samhällen kan tolkas.
Båtyxorna är intimt förknippade med båtyxekulturens gravskick. Den
”användning” av båtyxor som vi tydligast kan avläsa är som gravgåvor.
Dessutom har båtyxorna besuttit ett värde. I denna bestämning – den värdefulla gravgåvan – finns, kan man säga, flera implicita antaganden om båtyxor: de inte bara tillverkades för speciella ändamål och i speciella typer, de
22

Även om varje grupp troligen har varit beroende av en självständighet utgående från en egen
ekonomisk bas (Gudeman 2001).
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måste bl.a. också ha hanterats såsom speciella föremål. En illustrativ jämförelse är:
”The vaygu´a – the Kula valuables – in one of their aspects are overgrown
objects of use. They are also, however, ceremonial objects in the narrow and
correct sense of the word.” (Malinowski 1922:89-90).

Utifrån båtyxornas roll i begravningsritualen bör de därför kunna betraktas som just ceremoniella i den betydelse Malinowski anger. En del av förklaringen till båtyxans status kan därmed sökas just i begravningsceremoniernas betydelse, en tolkning som går hand i hand med den arkeologiska iakttagelsen där båtyxan – då den kan kontextualiseras – hittas i gravar. Vad jag
emellertid vill ifrågasätta är om denna förklaring räcker för att förstå bland
annat båtyxans betydelse, om alltså inte något mer än begravningskontexten
varit normerande för den betydelse båtyxan har haft? Bland det mest betydelsefulla vid begravningsceremonierna i Melanesien var utbytet och dess
konsekvenser (Persson 1999), inte nedläggandet av föremål i graven. Begravningens eventuella betydelse för båtyxans värde behöver därmed inte stå
i kontrast till dess eventuella värde inom ett gåvoutbytessystem.

4.4.1. De värdeskapande systemen
Det har ovan indirekt ställts frågor om hur föremål värderas i olika utbytessystem, men frågan kan nu mer direkt adresseras om vad värde egentligen är
i icke-monetära system. Ett citat från Georg Simmels klassiska ”The Philosophy of Money”, först publicerad år 1900, kan få inleda denna svåra fråga,
om förhållandet mellan värde och utbyte:
”It is perhaps impossible to determine exactly what is the starting point
and what is the consequence. For the two elements cannot be separated in the
basic processes, which make up the unity of practical life; a unity that we
cannot grasp as a whole and that we differentiate into these two elements. Or,
alternatively, a never-ending process occurs between the two, in which every
exchange refers back to value, and each value refers back to exchange.”
(Simmel 1978:84).

Diskussioner om värde borde därför alltid medföra en diskussion om
transaktioner, och vice versa.
Föremål i byteshandel kan ofta endast utbytas mot förutbestämda kategorier av föremål (jfr Bohannan 1955; Hastrup & Ovesen 1982:208 ff). När
pengar inte förekommer vid transaktioner av föremål, och då vi istället har
någon form av direkt byteshandel eller gåvoutbyten, är heller inte transaktionerna så tydligt ekonomiska. Institutionerna där produktion och distribution
av föremål och tjänster sker är då istället uppbyggda av en blandning av
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ekonomiska, sociala och politiska förhållanden, ibland mer av det ena, ibland
mer av det andra.
I diskussioner av värdeföremål använder Taffinder termen “precious materials” som analogt till den av Renfrew använda “materials of prime value”
(Taffinder 1998:19; Renfrew 1986). Renfrew definierar ”materials of prime
value” som sådana föremål som uppfattas ha ett inneboende värde, till skillnad från sådana som har bruks- eller arbetsvärde (Renfrew 1986). Bruksvärde är ett relativt, mätbart värde utgående ifrån föremålets användning, medan
arbetsvärdet – i enlighet med Marx´ analys – är baserat på det sociala arbetet
vid dess framställning. Att föremål kan ha inneboende värden betyder därmed att värdet inte utgår ifrån någon praktisk användning, men att värdet
ändå kan vara beroende av arbetsinsatsen vid tillverkningen. Det sistnämnda
behöver dock inte vara fallet.
En annan skiljelinje mellan olika föremål som Taffinder använder, är den
mellan föremål tillverkade av icke-lokala råmaterial respektive föremål tillverkade av lokalt tillgängligt råmaterial. I sin analys studerar hon hur användningen av olika råmaterial hänger samman med tillverkningen av speciella kategorier föremål, och föremålens sociala funktion (Taffinder 1998:22).
Härigenom försöker hon närma sig en förståelse av den psykologiska och
sociala lockelsen hos det exotiska (jfr även Helms 1988, 1998). De föremål
hon studerar speciellt är sådana som anses exotiska, och som används socialt/rituellt som extraordinära föremål. Hennes syfte är inte att studera hela
mängden av möjliga prestigeföremål, utan de olika grader av prestige som
kan uppnås med hjälp av exotiska föremål (Taffinder 1998:19).
Vid en jämförelse med båtyxorna i min studie är det klart att de inte tillverkades av något exklusivt råmaterial. Den viktigaste skillnaden är dock att
jag vill problematisera det värdeskapande systemet: det kan inte accepteras
att icke-praktiska föremål med annorlunda utformning kan bibehållas som
värdekategori utan mindre än att ett ekonomiskt och socialt värdesystem
beskrivs och analyseras. Föreställningar om inneboende värden kan inte
accepteras som ensam förklaring, därför att värdets koppling till transaktion
då förbises.

4.4.2. Gåvoutbytets samhällsfunktioner och den estetiska
aspekten
Å ena sidan kan allt gåvoutbyte anses utgöra en provocerande attack på mottagarens frihet och oberoende: ”…it obligates one to reciprocate, and to reciprocate beyond the original gift; furthermore, it creates obligations, it is a
way to possess, by creating people obliged to reciprocate.” (Bourdieu
1998:94). Å andra sidan är gåvoutbytet en av de mest verksamma sociala
formerna för att mildra motsättningar och undvika krig, och Sahlins menar
att Mauss´ fundamentala, vetenskapliga bidrag var att förflytta:
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”…the classical alternatives of war and trade from the periphery to the
very center of social life, and from the occasional episode to the continuous
presence. This is the supreme importance of Mauss´ return to nature, from
which it follows that primitive society is at war with [Hobbes original]
Warre, and that all their dealings are treaties of peace. All the exchanges, that
is to say, must bear in their material design some political burden of reconciliation.” (Sahlins 1972:182).

Gåvoutbytet beskrevs av Mauss som bestående av tre förpliktelser: att ge,
att ta emot, och att återgälda (Mauss 1990:50 ff). Den tredje förpliktelsen
kopplar direkt över till den första, på så sätt att gengåvan samtidigt är en ny
gåva. En viktig princip i gåvoutbytessystem är att en gengåva inte kan överlämnas direkt, utan måste föregås av ett visst tidsuppehåll, som ett erkännande av gåvans (bedrägliga) kravfrihet. I flera arbeten har Bourdieu problematiserat hur ett sådant tidsuppehåll kan fungera psykologiskt och socialt
(Bourdieu 1990; 1998), och har bl.a. diskuterat hur det ekonomiska elementet i gåvoutbyten döljs genom ett ”taboo of making things explicit” (Bourdieu 1998:96). Föreställningen om en ursprunglig, fullständigt kravfri gåva
är dessutom felaktig enligt Mauss. Kraven på återgäldande kan nästan beskrivas som ett mänskligt predikament, något som bl.a. märks i det sätt på
vilket den kravfria välgörenheten kan såra: en gåva som på intet sätt förstärker solidaritet är en självmotsägelse (Douglas 1990:ix-x; Bourdieu 1998).
Kraven i gåvoutbytessystemen binder grupper samman, genom att den
ömsesidiga förbindelsen mellan flödet av varor också gäller sociala relationer: ”A specific social relation may constrain a given movement of goods,
but a specific transaction – ‘by the same token’ – suggests a particular social
relation. If friends make gifts, gifts make friends.” (Sahlins 1972:186). Som
en del av gåvoutbyten, på grund av möjligheten till förändring, finns därför
alltid också de politiska strategierna och ambitionerna. Slutsatsen är att värdet av gåvor är en del av en pågående process: utan ett krav på återgäldande
skulle en gåva förlora i värde. Värdet är del av ett återkommande utbyte.
De praktiska fördelarna med gåvoutbytessystem kan vara flera. Dalton
nämner att grupper etablerar eller upprätthåller relationer genom transaktioner av materiella föremål, att ledare skaffar sig värdefulla föremål och relationer och förbättrade sina positioner, att genom gåvoutbytet kunde mer vardagsnära handel lättare bedrivas samt slutligen att man hade allierade i kristider (Dalton 1977:205). En alltför ensidigt utilitaristisk tolkning av gåvoutbytessystemen var emellertid främmande för Mauss. Därför bör en annan
viktig aspekt av gåvoutbyten lyftas fram:
“Moreover, these institutions have an important aesthetic aspect (…)
[T]he dances that are carried out in turn, the songs and processions of every
kind, the dramatic performances that are given from camp to camp, and by
one associate to another; the objects of every sort that are made, used, ornamented, polished, collected, and lovingly passed on, all that is joyfully received and successfully presented, the banquets themselves in which every-
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one participates; everything, food, objects, and services, even ‘respect’, as the
Tlingit say, is a cause of aesthetic emotion, and not only emotions of a moral
order or relating to self-interest.” (Mauss 1990:101).

Att vi finner vissa båtyxor vackra är en estetisk iakttagelse, med en koppling till värdet. En sådan arkeologisk iakttagelse kan inte negligeras som
enbart en anakronism (jfr kap. 2).
En jämlikare form av utbyte finns dokumenterat från framför allt jägar/samlar-grupper, där upprätthållandet av egalitet är en viktig funktion. På
engelska benämns detta sharing. Här handlar det om att konstant och konsekvent rättvist dela med sig av det man har och det man kommer i besittning
av, exempelvis vid jakt. Genom sharing undertrycks ofta hierarkiska, ojämlika samhällstendenser (även om sharing inte är den enda form av utbyten
som förkommer bland jägare/samlare, se ex. Burch 1988; Gibson 1988).
Sundström har diskuterat denna utbytesform, delvis som en bakgrund till
trattbägarkulturens utbyten (Sundström 2003:94 f). Jag menar att sharing
inte kan anses vara en relevant form av utbyten för att förklara hur båtyxeföremålen kommit att värderas och utbytas, eftersom sharing förutsätter att
inte bara människor utan också alla föremål förblir så att säga egalitära.
Gåvoutbyten som en sorts oblodig strid, liksom gåvornas anspelning på
en gemensam estetik, kan sägas utgöra två av de bindemedel som gör den
institutionaliserade gåvan till ett så starkt socialt och ekonomiskt system.
Båtyxan kan enligt mitt förmenande ses i det ljuset.

4.4.3. Byteshandel och varor
I de moderna ekonomiska lärorna särskiljs bruksvärde från bytesvärde, och
som vi sett återkommer den distinktionen också vid analyser av förkapitalistiska socioekonomiska system. Ett bruksvärde utgår ifrån varans praktiska
nytta, en nytta som i varierande grad samtidigt kan vara subjektivt uppfattad.
Bytesvärde är i sin tur varans värde mätt i de inbytta varornas värde, vilket i
ett monetärt system bestäms av varornas pris. Huruvida bytesvärde i studerade utbytessystemen har någon koppling till det ”värde” Marx bestämt som
det sociala arbete som är del av produkten (jfr Sahlins 1972:278) återkommer jag till nedan.
En generell princip som kan utläsas ur ett stort antal etnografiskt studerade (icke-monetär) utbytessystem, är att bruksvärde inte entydigt är fastställt
vid utbyten (Thomas 1992). Bruksvärdet kan delvis utgå ifrån de enskilda
föremålens egenskaper, men detta kan uppfattas olika av olika parter. Likaså
kan föreställningar om kontext och om föregående relationer ha betydelse
för vilken typ av utbyte de olika parterna anser sig involverade i. Vad den
ena sidan uppfattar vara ett gåvoutbyte, där alltså en prestigeskuld vidlåder
utbytet, kan av den andra sidan uppfattas som regelrätt byteshandel. Den här
typen av perspektivskiften är troligen vanligast förekommande vid nya utby131

tessituationer, men de förefaller också kunna uppträda vid mer stabila kontakter (a.a.:38).
Byteshandel mer generellt kan sägas ha med olikhet att göra: där uppfattas finnas önskvärda föremål som man inte har och för vilka man är villig att
offra något man har (Humphrey & Hugh-Jones 1992:4). Byteshandeln bestäms alltså av det intresse som båda sidor har av saker hos den andre, ett
intresse som tillfredställs genom transaktionen. De utbytta sakerna har ett
direkt konsumtionsvärde. Detta skiljer byteshandeln från det monetära varuutbytet: när någon form av pengar är involverade finns inget direkt användningsvärde hos dessa, utan de kan istället användas som anspråk på andra
värden. Att kunna realisera sådana anspråk är beroende av ett samhällssystem som godkänner dylika transaktioner. Vid byteshandel däremot är parterna i princip för sig själva, utan stöd av ett reglerat värdesystem: om de
tycker att en sak är lika mycket värd som en annan, så är det nog (a.a.:7-8).
Denna situation betyder inte att byteshandel sker i avsaknad av sociala relationer; istället bör det uppfattas som att byteshandeln återkommande etablerar sina egna sociala relationer.
Humphrey & Hugh-Jones lyfter fram fyra punkter hos sådana relationer
(a.a.:8ff): för det första att eftersom byteshandeln inte kräver några fortsatta
transaktioner för att tillfredställa deltagarna, så är byteshandel i grunden
instabilt och präglat av diskontinuitet. För det andra är det samtidigt nödvändigt för deltagarna att ha information om vad som kan utbytas, var, när och
av vilka, vilket betyder att för att byteshandeln ska fungera någorlunda effektivt etableras ofta någon form av system för byteshandel. För det tredje är
föremålen i byteshandel olika, ofta ojämförbara. Det är däremot inte så att
exempelvis konsumtionen av sakerna eller sakernas bruksvärde kan mätas
och jämföras med någon gemensam, abstrakt standard i deltagarnas bakhuvud. När en sådan standard uppträder kan vi börja tala om varor, men inte
nödvändigtvis om en marknad. Det karaktäristiska med byteshandel är att ju
mer vi får av en viss sak desto mindre värd blir varje ytterligare sak. Den så
kallade marginalnyttan är avtagande för föremål som går att anskaffa i stor
mängd, men stigande när tillgången är begränsad. ”The marginal utility of all
commodities in barter varies and there is no single item which can exert a
steadying influence. (…) Thus it makes no sense to ask, in the abstract, how
many oxen a statue is worth.” (a.a.:10)23. För det fjärde slutligen, uppnås en
sorts tydlig balans vid byteshandel, därför att deltagarna är kvitt efter bytet.
Även om byteshandeln betyder att de sociala banden blir sköra och instabila,
så blir parterna principiellt jämbördiga.
Föremål som kan ingå i byteshandel är i många fall av praktisk nytta, som
bl.a. arbetsyxor, men även personlig utsmyckning som exempelvis pärlor.
23

En kort kommentar kan göras här gentemot Malmers förslag om kopparens ekonomiska
värde: om kopparsmycken utbyttes genom byteshandel inom båtyxekulturen, är det alltså inte
relevant att i teorin anta att en bit koppar var ”värt” enorma landområden (jfr Malmer 1986).
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Däremot etableras inga institutionella värden genom byteshandel; som noterats är värdebedömningen där grundad i en konventionell men också personlig och instabil uppfattning. Båtyxans värde svär alltså emot att den enbart
skulle ha utbytts genom byteshandel.

4.4.4. En förbindelselänk mellan bytesvaror och gåvor
Jag har hittills poängterat hur värdeföremål bekräftas i gåvoutbytet, och att
sådana värden aldrig är inneboende. En nytillverkad båtyxa kan alltså inte ha
varit högt värderad oavsett hur den hanterades. Vilka krav ställdes då på en
nytillverkad båtyxa?
En upplysande jämförelse kan göras med det melanesiska utbytessystemet
igen. Malinowski beskrev tämligen väl den icke-centraliserade tillverkningen av värdeföremålen i kula; hur vissa öar specialiserade sig på att dyka efter
snäckor, hur andra var involverade i slipning och borrning, hur material till
yxblad hämtades i gruvor på en viss ö och hur slipningen gjordes på en annan, att därmed halvfabrikat och förarbeten hanterades mellan öarna, genom
byteshandel, innan de färdiga föremålen kunde involveras i gåvoutbyten
(Malinowski 1922:502 ff). Som Strathern har noterat: ”there is no one-to-one
correlation between control over the manufacture of these objects and the
dominance within the kula ring as a whole.” (Strathern 1983:83).
Kitoma (eller kitoum) är benämningen på föremål som kan komma att
ingå i kula-utbyten men som ännu inte har gjort det (jfr Weiner 1976). Alla
föremål som cirkulerar i kula har en gång varit nytillverkade, men för att bli
värdefulla måste de först in i gåvoutbytessystemet och få en ”historia”. Godelier har påmint om att alla kula-föremål därför innehåller en viss kvantitet
arbetsvärde (Godelier 1999:88).
Godelier ger exempel på hur kitoma direkt kunde utbytas mot andra föremål: ”It can be exchanged for a boat, for example. On Muyuw, an outrigger canoe manufactured in Gawa, a western island, can be had for five topranking kitoum. People from Kiriwina procure armshells (mwali) by going to
”buy” (gimwali) them on the nearby island of Kaleuna, where they are
”manufactured”; in exchange, they give either a fine beku [stora yxblad av
slipad sten], one or more pigs or a large number of yams. (...)” (Godelier
1999:88).
Tillverkningen av ett potentiellt gåvoobjekt – som jag menar att varje nytillverkad båtyxa var – innehöll i sin förlängning att engagemanget i ett gåvoutbyte var önskvärt. Som Godelier framhåller är detta emellertid ingen lätt
affär:
”Let us suppose that the owner of a kitoum, for instance a high-ranking
armshell which he has made or exchanged for one or more pigs, wants to engage in kula. Since he has an armshell, he must send it in a particular direction in search of a partner who owns a necklace of similar rank and who is
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willing to exchange it for his armshell. There is no assurance that such a
partner exists, and so there is a risk.” (Godelier 1999:88-89).

Det upplysande med kitoum/kitoma är insikten att det höga värdet av dessa föremål i slutänden är beroende av att de accepteras i gåvoutbytessystemet. Denna eventuella acceptans, dess potentiella värde, utgör grunden till
att de kan betraktas som värdefulla redan i tillverkningsskedet. Däremot
skulle inte värdet ha varit detsamma utan gåvoutbytessystemet.

4.4.5. Slutsatser om gåvoutbytets ‘sociala’ ekonomi
Det ”fält” inom vilket värdeföremål förekommer kan sägas vara homogent,
såtillvida att de endast kan utbytas mot föremål av likartade kvaliteter. I de
flesta fall är värdeföremålen rangordnade, och enstaka föremål av hög rang
kan i allmänhet inte utbytas mot flera föremål av lägre rang. Själva logiken
bakom gåvoutbyten är att ”…call attention to social ranking, and ranks mark
qualitative differences which no quantitative manipulation may obliterate.”
(Godelier 1999:163). Det är återkommande att rangordningssystem och hierarkiska samhällssystem inte uppkommer enbart genom att gåvoutbyten introduceras, men att strategiskt lyckade gåvoutbyten kan förstärka rangskillnader likväl som misslyckade gåvoutbyten kan utjämna rangskillnader.
Rangskillnader är inbyggda i systemet, och sådana förhållanden kan intensifieras av gåvoutbyten. För att få prestige måste man därför ha lika betydelsefulla personer att ge bort saker till; utan sådana personer kan ingen egen
prestige vinnas (Godelier 1999; Persson 1999:229-230).
Jag har ovan nämnt hur Taffinder, med hjälp av etnoarkeologisk metod,
har behandlat de sätt på vilka icke-lokala råvaror användes socialt under
delar av stenålder i Norden (Taffinder 1998). Hennes målsättning med den
etnoarkeologiska studien var att undersöka användningen av olika råmaterial
för tillverkning av specifika föremålskategorier, den sociala funktionen hos
dessa samt typen av råmaterial. Studien ”…concentrates on items of material
culture with apparent showy dimensions…” (a.a.:22). En av de frågor hon
diskuterar är vad som ska menas med ”precious materials”, och hon ansluter
sig då till definitioner som tidigare framförts av Grahame Clark och Colin
Renfrew (a.a.:19). Dylika värdefulla föremål beskrivs som ”materials regarded by the members of a certain culture as intrinsically valuable rather
than of use or labour value (i.e. valuable because of the use to which an object can be put or the work involved in its production respectively…)”
(a.a.:19). Min ståndpunkt har jag återkommande hävdat: föreställningar om
att inneboende värde är ett argument i förklaringar av värdeföremål är otillräckliga. Som sades i kapitel 2 kan identifieringen av ett värde vara av fenomenologisk natur, som för sin förklaring kräver en redogörelse av förknippad praktik och en historiskt förankrad institution/sedvänja. Att däremot
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behålla den fenomenologiska bedömningen som en mystisk, inneboende
kvalitet räcker inte som förklaring till värdet.
Appadurai har i det sammanhanget argumenterat för att efterfrågan inte
bör ses som en följd av ett personligt begär:
”Part of the reason why demand remains by and large a mystery is that we
assume it has something to do with desire, on the one hand (by its nature assumed to be infinite and transcultural) and need on the other (by its nature assumed to be fixed). (…) I suggest that we treat demand, hence consumption,
as an aspect of the overall political economy of societies. Demand, that is,
emerges as a function of a variety of social practices and classifications,
rather than a mysterious emanation of human needs, a mechanical response to
social manipulation (…) or the narrowing down of a universal and voracious
desire for objects to whatever happens to be available.” (Appadurai 1986:29).

Den sedvänja eller institution som kan anses utgöra grunden för en kulturell praktik ska alltså inte betraktas som en psykologisk faktor. Finns ett
begär hos deltagarna i ett gåvoutbyte så är det inte ett begär efter föremålen i
sig utan efter det som kan manifesteras genom föremålen. Den estetiska
aspekt som ovan berörts är kulturellt betingad.
Det är därför fel att betrakta icke-praktiska föremål som värdefulla oavsett
(icke-praktisk) användning, för att därigenom kontrastera praktiskt nyttiga
föremål med föremål av inneboende värde. Man kan inte hävda att ickepraktiska föremål är socialt användbara därför att de är värdefulla, i en sorts
omvändning av påståendet att praktiska föremål är värdefulla därför att de är
användbara.
Humphrey & Hugh-Jones har beskrivit det som ett val mellan å ena sidan
att se till det psykologiska elementet i tillägnande, altruism o.dyl., och å
andra sidan se till vad som är influerat av socioekonomiska strukturer. De
använder Marx kategori bruksvärde som illustration av problemet: ska
bruksvärde lokaliseras till individuella (psykologiska) avgöranden eller till
det som generellt bör anses gälla för en person i ett givet samhälle? (Humphrey & Hugh-Jones 1992:12). Svaret blir att i studiet av kulturella system är
ekonomier inbäddade i kosmologier och värdesystem. I detta synsätt finns
det inga ”‘natural’ economic propensities”24. Vad detta utmynnar i är att
”economic actors should not be viewed separately from culturally defined
intentions.” (a.a.:13).
Utifrån det ovan sagda, vad är då ett värdeföremål? Om vi relaterar dem
till olika utbytessystem, så är det klart att de socialt mest värderade föremålen är de som ingår i gåvoutbytessystem (långväga eller lokala). Det är viktigt att uppmärksamma att värdeföremål i gåvoutbytessystem har två sidor.
24

Beträffande detta finns bl.a. kontroverser mellan olika politiska filosofier och filosofer (ex
John Rawls och Robert Nozick), exempelvis om individers förhållande gentemot stater, och
existensen av fundamentala ”naturrätter” vilka föregår alla former av regleringar eller inskränkningar från samhällets sida.
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De utgör medlet för att nå prestige, inflytande och kontroll samtidigt som de
symboliserar denna position. Värdet hos föremålet är beroende både av hur
det används (i exempelvis gåvoutbyten) och hur de uppvisas. Det primära för
värdet är dock hur de används, medan uppvisning och innehav är det sekundära. I ett läge då innehav blir det primära för värdet, så har ett annat ”ekonomiskt/socialt” system inträtt.

4.5. Utbytet av båtyxor inom båtyxekulturen – hypotes
om form och omfattning
4.5.1. Båtyxan som värdeföremål
Jag menar att förklaringen av båtyxans värde bör sökas i ett gåvoutbytessystem. Båtyxan – som värdeföremål – var i så fall beroende av återkommande
transaktioner. Som hela den överregionala typologin av båtyxor visar (jfr
kap. 3), måste de över tid gemensamma utformningarna och förändringarna
ha varit ett resultat av kontakter, och jag menar att dessa kontakter bl.a. var
gåvoutbyten. Utmaningen blir att söka stöd för den hypotesen i källmaterialet.
Det kommer att visas att båtyxorna troligen tillverkades lokalt inom hela
båtyxeområdet. Ett utbyte av båtyxor var därför inte motiverat av varierad
tillgång mellan regioner, något som gäller för ett stort antal andra föremål
som uppenbarligen ”exporterats” från särskilda tillverkningsorter. Här kan
exempelvis nämnas alla föremål av flinta som påträffats i Sverige utanför de
flintförande områdena. Utbyten av likvärdigt förekommande värdeföremål
var därför inte en enkel fråga om tillgång och efterfrågan.
Att med hjälp av naturvetenskapliga metoder påvisa att båtyxor förflyttats
mellan olika områden är svårt, och få sådana studier har gjorts. Janzon menar sig funnit att en båtyxa påträffad i Skåne hade tillverkats av en bergart
från östra Centraleuropa (Janzon 1986:136). Olausson har företagit en studie
på 16 båtyxor från Skåne, där hon låtit en geolog försöka bestämma bergart
(Olausson 2000:33 f). Resultatet visade att hälften av båtyxorna troligen
tillverkats av material från Skåne eller Småland, medan hälften tillverkats av
material som inte förekommer inom detta område. Olausson tycker sig se att
det finns både fina och mer ordinära båtyxor inom båda dessa materialkategorier, men att dock de två finaste exemplaren tillverkats av utomskånskt
material (a.a.:34)25.
Olaussons studie är utomordentligt intressant. I studien påvisades att åtminstone hälften av båtyxorna utbytts mellan Skåne och en region utanför
Skåne, men viktigt är samtidigt att hälften av båtyxorna inte utbytts med en
25

Fler exempel på utbyten av stridsyxor inom det snörkeramiska området behandlades ovan i
kapitel 1.
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utomstående region. Olaussons studie visar att fina båtyxor generellt inte
tillverkats av ”exotiska” råmaterial, och att flera ”skånska” båtyxor troligen
tillverkats i en annan region (även om exakt tillverkningsort inte kunde påvisas).
Olaussons motiv för studien var att försöka finna en korrelation mellan
exotiskt tillverkningsmaterial och föremålets värde, där hon menar att:
”Ett sätt att försäkra sig om att värdet i ett föremål blir högt är att tillverka
det av ett svåråtkomligt material. Om det visar sig att båtyxan har tillverkats
av sällsynta råmaterial, skulle tanken om båtyxan som prestigeföremål få
stöd. Om yxan istället utgör en symbol, har valet av råmaterial kanske varit
mindre viktigt” (Olausson 2000:33).

Som framgår av mitt ovanstående resonemang om gåvoutbytessystem,
menar jag att istället för en fråga om båtyxan som endera prestigeföremål
eller symbol, bör den ses som både och, med tillägget att dessa båda ”funktioner” utgår ifrån dess roll i ett gåvoutbytessystem. Snarare än att se en
koppling mellan vissa båtyxors värden och deras ”exotiska” tillverkningsmaterial, är det till en del de ”exotiska” sociala förbindelserna som genererar
värden. Under vissa omständigheter – fr.a. inom gåvoutbytessystemen –
ligger samhällsfokus beträffande speciella föremålskategorier mer på att
komma i besittning av dem och att avhända sig dem, än på att själv tillverka
dem.
Låt mig sammanfatta de viktigaste punkterna som hittills diskuterats, och
som jag menar har betydelse för vår förståelse av båtyxekulturen generellt
och för båtyxan specifikt.
x Ett underliggande tema i mellangruppsliga kontakter hos de samhällen
som ovan beskrivits är avsaknaden av två förhållanden: en generell valuta
och en gemensam, överregional makt. Möten mellan människor sker därmed i praktiker som i sig själva tycks upprätta tillstånd som efterliknar
sådana förhållanden. Utbyten i allmänhet (inklusive äktenskapsförbindelser), och gåvoutbyten i synnerhet, utgör sådana praktiker.
x En av de samhällskonstituerande följderna av gåvoutbyten är att ”… call
attention to social ranking, and ranks mark qualitative differences which
no quantitative manipulation may obliterate.” (Godelier 1999:163). En hierarkisk samhällsordning är att förvänta vid gåvoutbyten, och det är inte
möjligt att förändra existerande rangordningar genom att tillförskaffa sig
en mängd ”likvärdiga” värdeföremål.
x Gåvoutbytessystem fungerar på flera olika geografiska skalnivåer. Värdeföremålens cirkulation kan röra sig från det spektakulära med fjärran utbytespartners, via omfattande regionala gåvoutbyten vid exempelvis begravningar och fester, till det lokala där föremålen exempelvis används
som personliga utsmyckningar inom familjer.
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x Tillsammans med ett gåvoutbytessystem förekommer troligen alltid byteshandel. Om gåvoutbytet alltså var del av en social och politisk ”prestigeekonomi”, så var byteshandeln en del av mellangruppsliga förehavanden som delvis kan ha motiverats av skilda typer av materiella tillgångar.
Här kan man tänka sig att föremål tillverkas speciellt för att utbytas, och
att kontroll över tillverkningen därmed blir viktig. De material som framför allt är synliga för oss idag är flintan, som i olika former av byteshandel utbytts från söder mot norr. Ett exempel är flintspånen, som Knutsson
menar tillverkades nära flintkällan och därifrån utbyttes som skörderedskap för att slutligen deponeras i gravar (Knutsson 1995; 2000b). Det vi
inte ser i det arkeologiska materialet – men måste sluta oss till har funnits
– är typerna av föremål som utbytts åt andra hållet.

4.6. Var fann båtyxekulturens människor sin identitet?
Malinowski menade att Massimregionens spektakulära, långväga gåvoutbyten fick till följd att, förutom värdeföremål, också en mängd andra vardagliga föremål fick spridning, liksom även sedvänjor, sånger, konstnärliga motiv
och generella kulturella influenser (Malinowski 1922:92). Som vi sett var
ändå det långväga gåvoutbytet bara en av alla de olika typer av utbyten som
förekom; de identitetsskapande nätverken fanns på flera nivåer. Den samlade
spridningen av föremål och sedvänjor har gjort att vi idag kan tala om
”Massim-regionen” som en kulturell region.
Hur kan då båtyxekulturen uppfattas i det här perspektivet? Den traditionella tolkningen, bl.a. utgående från den gemensamma typologin och gravskicket, säger att båtyxekulturen var ett fenomen, antingen som ett samhälle
eller som en sektor eller klass inom ett samhälle. Men om båtyxornas värde
var dikterat av en gåvoutbytespraktik, så måste de speciella former utbytet
antog ha konstituerat båtyxekulturens identitet. Förhållandet mellan de regionala och överregionala aspekterna av båtyxekulturen är därför av betydelse
just för att förstå den kulturella identiteten. Här menar jag att en undersökning av hur båtyxornas utformning varierar regionalt kan bidra till en ökad
förståelse av båtyxekulturen specifikt, men också att sådana studier i förlängningen kan upplysa om det snörkeramiska fenomenet mer generellt.
Utifrån föreställningar om det överregionala gåvoutbytet kan den gemensamma båtxetypologin få sin förklaring, där samtliga båtyxor kunnat inrättas i
ett och samma beskrivningssystem. Vi kan nu säga att den svenska båtyxekulturen till sin överregionala karaktär bör undersökas utifrån idén om att detta var en
effekt av den långväga, överregionala delen av ett gåvoutbytessystem. Inte så att
exempelvis alla båtyxor som liknar varandra från olika delar av landet har ett
gemensamt ursprung, men att den generella överensstämmelsen mellan typer
över tid och rum kan förstås som en följd av kontinuerliga och återkommande
utbyten mellan regioner vid gåvoutbytestillfällen.
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Figur 4:2. Illustration över de två principiella utbytesnivåerna, den regionala (cirklarna) och den överregional (pilarna som sammanbinder cirklarna).

Det bör understrykas att inget talar för att tillverkningen av båtyxor inom
respektive region syftat till att framställa två skilda föremålskategorier, en
överregional båtyxtyp respektive en regional båtyxtyp. Regionala särdrag på
båtyxor torde vara vanligast förekommande inom respektive region, men kan
ha spritts genom överregionalt utbyte till andra regioner.
Att regionala former kan ha uppstått kan hypotetiskt antas ha varit ett resultat av att en majoritet av båtyxorna inte utbyttes överregionalt.
Figur 4:2 illustrerar hypotetiskt de överregionala och regionala nätverkens
relation i rummet. Den specifika fråga, som kommer att undersökas i kapitel
5, är i vilken grad det fanns en regional påverkan på båtyxornas utformning.
Hypotesen är att båtyxor utbyttes – både som gåvoobjekt och i likhet med
ex. kitoum (alltså utbytesvaror, jfr ovan) – dels lokalt och regionalt, dels
mellan skilda regioner. Olika delar av båtyxans typbestämmande element,
liksom de utformningsdetaljer som inte är typbestämmande men som i kapitel 3 föreslogs ha regional relevans, kan ha varit beroende av de vägar som
kontakterna tog. Relationen mellan regionalt och överregionalt utbyte torde
därför kunna utläsas i graden av regionala utformningsdetaljer hos de överregionala båtyxtyperna.
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För att förtydliga den regionala aspekten av båtyxekulturen blir det därför
betydelsefullt att eftersöka regionernas geografiska omfattning. Härigenom
definieras en viktig och tidigare lite beaktad parameter av båtyxekulturen.
Tänkvärt är att ingen antropolog som arbetat med kula-utbytet har myntat
begreppet ”kula-kulturen” för att sammantaget beskriva de deltagande grupperna eller för att antyda en politiskt verksam nivå. Kanske är det så att de
arkeologiska benämningar vi använder för att kulturellt dela in neolitikum –
exempelvis båtyxekultur, enkelgravskultur eller snörkeramisk kultur – kan
likställas med ”kula-kultur”: i sociopolitisk mening är det en oriktig sammanklumpning, därför att makten och identiteten primärt var regionalt baserad. ”Kula-kultur”, liksom båtyxekultur, kan vara dels en beskrivning av en
viss gemensam aspekt hos en samling regionala samhällen, dels ett forskningsperspektiv i samma anda som Malinowskis ”big institution” (jfr kapitel
2 och 4).
Ett överregionalt gåvoutbytessystem inom båtyxekulturen kan inte ha omfattat mer än båtyxeområdet. Med tanke på de sociala, personliga och politiska implikationerna hos ett gåvoutbytessystem bör ett sådant i första hand
utgöra definitionen av båtyxekulturens utbredning, och inte exempelvis ses
som aktivast i gränsområdet mellan båtyxekulturen och enkelgravskulturen
eller mellan båtyxekulturen i Mälardalsområdet och den finska båtyxekulturen. Spridningen av båtyxor/stridsyxor mellan Danmark, Sverige och Finland var ett utbyte av förhållandevis liten omfattning och tyder inte på några
djupare, systematiska relationer (jfr Malmer 1962:748ff; Lindström 2003).
Resonemanget kan slutligen appliceras även på det större, europeiska planet. Såsom gåvoutbytessystemen beskrivits ovan kan vi minnas Malinowskis
ord om ”a vast, inter-tribal net of relationships” (Malinowski 1922:92). Även
om typen av relationer till vissa drag var likartade för stora delar av Nordeuropa, så var de samtidigt speciella för båtyxekulturen, liksom den var för
exempelvis enkelgravskulturen.
Närmast att besvara är frågorna om hur den svenska båtyxekulturen var
organiserad, vad som var dess identitet, och hur förhållandet var mellan det
överregional och det regionala i fråga om utbyten, gåvor och rangordningar.
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5. Undersökning av regionala utbytesnätverk –
båtyxan i Mellansverige

5.1. Att tolka utbytesnätverk utifrån lösfyndsspridningar
5.1.1. Det regionala perspektivet – syfte och metod
Ovan har visats att båtyxekulturen kan indelas i tre kronologiska perioder,
inom vilka samtliga båtyxor har en typologisk samvariation av tydligt överregionalt slag. Inom respektive period fanns däremot vissa typologiska och
stilmässiga skillnader mellan båtyxorna som jag föreslagit till en del kan ha
varit regionalt betingade.
I följande kapitel ska undersökas graden av regionalitet för båtyxekulturen, vilket kommer att ske genom en jämförande studie av båtyxornas regionala variationer i utformning inom ett undersökningsområde i Mälardalsområdet. De undersökta båtyxornas lägen i landskapet ingår även i studien.
Genom detta kombinerade angreppssätt undersöks om och i så fall i vilken
grad regionala variationer framträder.
Hur ska då eventuella skillnader mellan regioner tolkas? Förhållandet
mellan regionala och överregionala gåvoutbytesnätverk tecknades i kapitel 4,
medan båtyxornas överregionalt och förmodat regionalt betingade variationer preliminärt påvisades i kapitel 3. Jag vill i detta kapitel pröva om båtyxorna uppvisar sådana variationer som låter sig förklaras utifrån gåvoutbytesnätverkens variationer. Hypotesen säger att om båtyxorna tillverkades lokalt,
samtidigt som regionala gåvoutbyten var vanligare förekommande än överregionala, så borde regionala variationer på de gemensamma båtyxtyperna
ha utvecklats.
Den sociala, ekonomiska och politiska basen för att en grupp ska kunna
engagera sig i långväga gåvoutbyten byggs regionalt och lokalt (jfr kapitel
4). I strävan efter prestige och makt är det inte alltid möjligt att avgöra vilken
typ av utbyten som då lönar sig bäst, det långväga eller det nära, släktbaserade, men båda tycks nödvändiga eller åtminstone generellt förekommande.
Som vi vet låter sig båtyxorna typologiseras överregionalt (Malmer 1962);
betyder det att eventuella regionala variationer och utbytesnätverk var av
förhållandevis mindre betydelse? Detta återstår att undersöka menar jag. Om
det kan påvisas att båtyxor skiljer sig åt mellan regioner under en och samma
period så kräver det en förklaring som inte enbart kan förlita sig på det överregionala perspektivet. Samtidigt är det viktigt att värdera omfattningen av
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en eventuell regional variation i förhållande till de överregionala likheterna.
Och eftersom vi vet att båtyxtypernas utveckling följs åt inom hela båtyxekulturens områden, krävs av förklaringen att den också gör reda för den
överregionala aspekten.
Nyttan av båtyxor har beskrivits i kapitel 4, som en sorts valuta i en socioekonomisk prestigekamp, som kulturell markör och som ett estetiskt uttryck – en nytta som uppstått genom att föremålen presenterats som gåvor.
Båtyxornas speciella utformning kan inte skiljas från denna samlade nytta
(jfr kap. 2); i den meningen var båtyxorna symboler för denna nytta. Att
påvisa eventuella regionalt specifika utformningar berättar då något om ett
regionalt förhållningssätt gentemot andra regioner: genom att utforma båtyxan på ett speciellt sätt förhöll man sig till olika gemenskaper. Den eventuella
förekomsten och omfattningen av ett sådant regionalt förhållningssätt – såsom det manifesterats genom båtyxorna – ska här prövas.

5.1.2. Spridningsbilder och människor
En av de första frågorna att besvara är var gränserna mellan olika regioner
bör dras? Som nämnts tidigare, är den av Malmer utnyttjade områdesindelningen endast en uppdelning av Sverige i ungefär likstora områden, med
liten hänsyn tagen till innehållet i ett regionalt förhållningssätt. Då min speciella fokus är på de regelföljande praktikerna kring gåvoutbyten av båtyxor,
så är det önskvärt att dessa praktiker ska definiera gränserna.
Enligt en äldre forskningstradition utgör en spridningskarta över båtyxor
(jfr figur 5:5 nedan) del av det Forssander menade med "Die Verbreitung der
Bootaxtkultur in Schweden" (Forssander 1933a:27). I samma anda kan Oldeberg, utifrån båtyxtypernas utbredning, tala om "das Bf B-Axtfolk und das
Bf C:1-2-Axtfolk" (Oldeberg 1952:193). Men alltför enkla likhetstecken
mellan yxor, människor och kultur kan inte accepteras. Vilken roll spelade
t.ex. yxor i människors liv? Här kan påminnas om debatten om materiell
kultur och stil, som under 1970- och 80-talen fördes mellan främst Wobst,
Sackett och Weissner, där klyftan mellan föremål och människor problematiserades (jfr Olsen 1997). Klarläggande i debatten var fr.a. hur stilen på
materiella föremål kan förmedla kulturella budskap på många olika sätt och i
olika hög grad.
Kultur är inte något som uttrycks i omedveten form genom spridningen av
materiella ting i landskapet (där alla förhistoriska föremål naturligtvis inte är
bevarade till idag). Därför ger spridningsbilden över båtyxornas depositionsplatser inte en bild av båtyxekulturen, inte ens över dess hela landskapsutnyttjande kan vi anta.
Men arkeologiskt måste källmaterialet utgöra centrum för studierna. Kärnan i vår tolkning av båtyxekulturen är därför, territoriellt, i huvudsak liktydigt med utbredningen av dess tillskrivna källmaterial. En nackdel med att
utnyttja ett så pass stort och likformigt lösfyndsmaterial som båtyxorna ut142

gör, är att båtyxekulturen på den här tids- och skalnivån tenderar att förbli
vagt definierad med hänseende på territorialitet. Vi bör vara medvetna om att
den spridning av båtyxor i landskapet som förekom under de ca 500 år som
båtyxekulturen omfattade, endast i begränsad omfattning – och på en tämligen översiktlig nivå – kan förväntas accentuera gruppers territoriella förhållanden.
Utifrån premissen att en majoritet av båtyxorna representerar medvetna
handlingar av människor inom båtyxekulturen, så framträder bilden av en
aktivitet i landskapet, där stora delar av landskapet och naturen varit föremål
för ett kulturellt besittningstagande.
En arkeologisk utbredningskarta på den här skalnivån visar resultatet (eller, med tanke på representativitetsproblemet, delar av resultatet) av ett historiskt förlopp, inte ett synkront samhällsfenomen. Alla båtyxorna på en
prickkarta hör därför inte ihop på samma vis, varken i rummet eller i tiden.
Det är viktigt att förstå kartan som en reproduktion och inte som ett facit; att
ta hänsyn till de aktiva handlingar som framställt den och dessa handlingars
tidsaspekt. Den kanadensiske filosofen Charles Taylor beskriver den teoretiska skillnaden mellan praktisk kännedom om ett landskap och kartor på
följande sätt:
" A way is essentially something you go through in time. A map, on the
other hand, lays out everything simultaneously and relates every point to
every point, without discrimination. (...) Maps or representations, by their
very nature, abstract from lived time and space." (Taylor 1993:55 f).

Jag tror att för att nå ett liv bakom kartor, så är det viktigt att de sedvänjor
och avsikter vi försöker finna inte sammanblandas med det erhållna slutresultatet, den färdiga spridningskartan. Både tidsaspekten och handlingarna
måste därför brytas ner i mindre enheter. Förhistoriska sedvänjor samverkade inte mot ett framtida mål, ett i kartor avläsbart syfte. Kartor utgör alltid
underlag för tolkning, oavsett underlagets representativitet. De innefattar
därmed i viss bemärkelse samma fenomenologiska kvaliteter som i kapitel 2
beskrevs för det arkeologiska källmaterialet i stort.

5.1.3. Preliminära exempel på regionalitet
Det har ovan nämnts att det i båtyxekulturens källmaterial, som det presenteras i exempelvis Malmers arbeten (1962; 1975) finns tydliga exempel på
regionala skillnader i bl.a. båtyxematerialet. Med utgångspunkt i de tre perioderna kan relationen mellan båtyxtyper inledningsvis studeras. De följande
exemplen visar båtyxtyperna för de tre perioderna för respektive period,
utifrån uppgifter i Malmer (1962). Även om det inte finns stöd i källmaterialet för att Mälardalen, östra och västra Götaland samt Skåne/Blekinge utgör
de mest relevanta analysområdena, så visar ändå en så pass grov indelning
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av materialet att det fanns skillnader mellan olika områden inom båtyxekulturen.
Som beskrevs i kapitel 3 menade Malmer att Skåne/Blekinge utgjorde en
sorts överlägset pleionområde för hela båtyxekulturen, där alla nya båtyxtyper först tillverkades. Utifrån ett betraktelsesätt som tydligare poängterar
regionernas betydelse – med bl.a. lokal tillverkning – så kan en alternativ
tolkning diskuteras.
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Figur 5:1. Den regionala fördelningen av båtyxtyper under MN B (uppgifter ur
Malmer 1962). Antalet båtyxor för respektive typ är angivet per område och har
bundits samman med en linje, detta för att förtydliga det förda resonemanget.

Figur 5:1 visar fördelningen av båtyxtyper under period MN BI, inom de
större regioner som Malmer definierat. Båtyxor av typ A är den typ som har
mest likheter med den allmäneuropeiska A-yxan (jfr kapitel 1), och utgör på
många sätt en typ av båtyxa som inte är särpräglad för båtyxekulturen. Det är
därför intressant att det för A-typen är svårt att utpeka ett tydligt kärnområde, även om det finns flest i västra Götaland.
Båtyxor av typen C:1a dominerar i Skåne och Blekinge, medan båtyxor
av typ B är flest i Mälardalen. De fallande andelarna av dessa båtyxtyper i
nordlig respektive sydlig riktning är intressanta, och kan vara uttryck för att
den geografiska omfattningen av de överregionala nätverken i viss utsträckning begränsat sig till de närmast liggande regionerna.
Som påpekats utgör båtyxtypen A en variant av det som brukar benämnas
en allmäneuropeisk form. Däremot är typen B, men framför allt typen C:1a
former som kan sägas inleda de svenska båtyxornas – i europeiskt perspektiv
– säregna utformning. Både med typen B och med typen C:1a uppträder
skaftholken som en egen formdetalj. Typen C:1a representerar tydligast de
svenska båtyxornas nya särart, och det förefaller som att detta steg först togs
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i Skåne. Att något nytt inträffade i och med typen C:1a kan även ses mot
bakgrund av att den föregående periodens dubbeleggade yxor var likartat
utformade i både Skåne och Danmark (jfr kap. 1). Under MN BI uppstod en
kulturell gräns mellan Danmark och Skåne, som definitivt kom att skilja
båtyxekulturen från enkelgravskulturen.
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Figur 5:2. Den regionala fördelningen av båtyxtyper under MN BII (uppgifter ur
Malmer 1962). Antalet båtyxor för respektive typ är angivet per område och har
bundits samman med en linje, detta för att förtydliga det förda resonemanget.

De variationer under period MN BII som framträder i figur 5:2 visar en mer
komplicerad situation. D1:b är den enda båtyxtyp som stadigt sjunker norrut.
Det sätt på vilket båtyxtypernas proportioner skiljer sig mellan regionerna är
kanske det mest intressanta. Variationerna kan påvisa skillnader i hur regionala och överregionala utbytesnätverk samverkat, i enlighet med tidigare
presenterade hypoteser.
I samtliga regioner under period MN BIII (fig. 5:3) är båtyxor av typen
E:2 vanligast, med en påfallande stor övervikt i Mälardalen och en jämförelsevis liten övervikt i Skåne/Blekinge. Att typen E:1 är vanligast i Skåne/Blekinge är välkänt. Här syns alltså två tendenser, dels en fallande andel
från norr till söder för E:2-typen, dels en fallande andel från söder till norr
för E:1-typen.
Fördelningen av båtyxtyper visar att det fanns, speciellt under perioden
MN BII, likheter i typsammansättningarna mellan å ena sidan Mälardalen
och östra Götaland, och å andra sidan västra Götaland och Skåne/Blekinge.
Den här tendensen har jag inte möjlighet att närmare studera här, men att
regionala variationer kunnat påvisas på den här geografiska skalnivån ger
viktiga underlag för den fortsatta diskussionen om regionalitet.
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Figur 5:3. Den regionala fördelningen av båtyxtyper under MN BIII (uppgifter ur
Malmer 1962). Antalet båtyxor för respektive typ är angivet per område och har
bundits samman med en linje, detta för att förtydliga det förda resonemanget.

Det finns ett generellt förhållande beträffande utvecklingen under MN B
som här förtjänar att påvisas, och det är den kraftiga ökningen av antalet
26
båtyxor som sker under perioden MN BII jämfört med perioden MN BI
(figur 5:4). Som framgår av figur 5:4 är ökningen av antalet båtyxor proportionellt sett betydligt högre än antalet fyndplatser för keramik. Även om
fyndtyperna inte är direkt jämförbara beträffande hur man ska räkna fram
antal, så ökar mängden båtyxor på ett sätt som kan tolkas som att båtyxan
under MN BII fick en förändrad roll i samhället. Det kan vara så att båtyxan
under MN BI fortfarande spelade en roll liknande den som stridsyxorna under TN och MN A spelat, och att ett nytt förhållande inträtt vid MN BII, med
en radikalt förändrad roll för typen av föremål. Möjligen ser vi inledningen
till en sådan utveckling redan under period MN BI i Skåne/Blekinge, i och
med det jämförelsevis stora antalet båtyxor av typen C:1a.

26
Vi vet idag inte relationen mellan de olika periodernas längd. Det är möjligt att period MN
BII var längre än period MN BI, men som den betydligt mindre ökningen (och på vissa fall
den direkta minskningen) av keramik visar (fig. 5:4) torde inte detta utgöra den huvudsakliga
förklaringen till den ökande mängden båtyxor under period MN BII (se även diskussionen i
slutet av kap. 3).
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Figur 5:4. Förändringen i antal mellan MN BI och MN BII för keramik respektive
båtyxor (uppgifter ur Malmer 1962).

Malmer menade att förhållandena i Skåne/Blekinge konstant utgjorde båtyxekulturens ”grundmönster” (det mest markanta pleionområdet, jfr kap. 3),
medan sammansättning av båtyxeföremål i andra landsändar under olika
perioder ska förstås som skilda acceptanser för de sydsvenska innovationerna (Malmer 1975:25). Ett annat tolkningsförslag är att istället uppfatta den
eller de av båtyxekulturens områden där respektive båtyxtyp är vanligast
förekommande som just pleionområden för den typen. Konsekvensen av ett
sådant synsätt blir att de olika båtyxtyperna får en regional förankring också
beträffande tillblivelseområde. En sådan teori motsägs inte av källmaterialet,
samtidigt som hela den svenska båtyxekulturen betraktas som aktivt delaktiga i reproduktion och innovation av sin materiella kultur.
Uppställningen i tabell 5:1 föreslås visa innovationsområden för de olika
båtyxtyperna. De olika båtyxtyperna kan ha uppstått i olika områden. De
olika båtyxtyperna torde vidare ha tillverkats i olika omfattning i de olika
områdena och i de olika perioderna, så som det framgår av fig. 5:1-5:3 samt i
tabell 5:1. Vad kan då förklaringen var till att exempelvis under den inledande perioden tillverkades C:1a-yxorna i stor mängd i Skåne/Blekinge medan
A- och B-yxorna är så förhållandevis få där? Eller att C:2-typen är dubbelt så
vanlig som D:1a-typen under period MN BII i västra Götaland? Det är inte
en rimlig förklaring att varje område i princip har tillverkat endast en – dominerande – båtyxtyp, och att övriga typer av båtyxor inom områdena är
inbytta från andra områden; blandningen av typer är helt enkelt för stor.
Återstår alltså följande förklaring: att det inom varje område (eller i en mer
utvecklad analys, varje region) har tillverkats båtyxor av olika typer under
inflytande både av en inomregional typmajoritet och av typer som erhållits
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från andra områden. Den samlade uppsättningen av mindre vanliga båtyxtyper inom ett område har därmed större chans att utgöra en blandning av både
inhemsk tillverkning och inbytta exemplar, än de vanligaste typerna som i
hög utsträckning torde vara inomregionalt tillverkade.
Tabell 5:1. De olika båtyxtyperna placerade inom de områden där de är vanligast
förekommande. Uppställningen föreslås visa både var respektive båtyxtyp först
uppstod och var den i huvudsak tillverkades.
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MN BII

MN BIII

B

C:2
C:1b, D:1a
D:1b
D:1b, C:2, D:2

E:2

A
C:1a

E:1

Eftersom områdena inte är empiriskt förankrade och definierade som faktiska regioner inom båtyxekulturen, kan inte förslaget i nuläget föras längre än
så här. Det är ändå tankeväckande menar jag; exempelvis framstår båtyxperiod MN BII som den mest innovativa, med en särskild kreativitet kring båtyxorna, spridd på många områden.
Sammanfattningsvis är det lätt att påvisa skillnader mellan olika områden
av den svenska båtyxekulturen. Frågan är om dessa skillnader är av sådant
slag att hypotesen om ett betydelsefullt regionalt gåvoutbytessystem kan
beläggas?

5.1.4. Utgångspunkter för landskapsanalysen
Jag utgår i det följande från premissen att båtyxorna deponerades nära de
människor som använde dem. Så länge vi inte har speciell information eller
kontexter som talar för att båtyxor generellt skulle ha deponerats i områden
klart separerade från de där människorna levde, så betraktar jag denna premiss som den mest relevanta.
Deborah Olausson har utförligt diskuterat hur tillverkningen av båtyxor
kan tänkas ha varit organiserad (Olausson 1998). Bland annat finner hon det
mindre troligt att någon direkt verkstadstillverkning har förekommit, utifrån
det faktum att den mängd båtyxor vi idag känner säger oss att tillverkningstakten bör ha varit ungefär fem båtyxor per år (a.a.:129). Andelen förarbeten
för de olika båtyxtyperna utgör ca 6 % av samtliga båtyxor, och är jämnt
fördelade över landet, ett starkt indicium för att de flesta producerades regionalt (Malmer 1962:657). Dessutom är det så att det inte i första hand krävs
stor skicklighet att tillverka båtyxor, däremot ett stort tålamod (Olausson
1998:132). Olausson diskuterar också storleksförhållanden på båtyxor, felfrekvenser vid tillverkning samt tillverkningsorter. Hennes slutsats blir att
båtyxor inte tillverkades av specialister vilka beställts av en ”herre” för att
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användas vid sociala transaktioner, utan föreslår att båtyxan istället tillverkades av ”… every self-respecting male in the Battleaxe Culture…”
(a.a.:136). Som jag argumenterat för, anser jag att båtyxan var en mellangruppslig angelägenhet, varför tillverkning – oavsett vem som utförde den –
inte bör ses som återkommande privata initiativ. Däremot tycks det klart att
tillverkningen inte varit centraliserad.
Eftersom båtyxorna då inte på något sätt kan tolkas som perifert belägna i
förhållande till människornas hemvist, kan inte deras fyndlägen separeras
från lägena för de mänskliga aktiviteterna. Vad jag vill säga med detta är att
där båtyxorna återfinns idag, där fanns också människorna. Den lösfyndskategori som båtyxorna utgör idag visar därför på mänsklig platsnärvaro under
båtyxtid. Att båtyxorna är av ett sådant slag att de låter sig analyseras
typologiskt (och därmed också bl.a. kronologiskt) i ovanligt hög utsträckning, jämfört med andra lösfunna neolitiska yxtyper, betyder vidare att detaljeringsgraden för de mänskliga aktiviteter som kan utläsas ur båtyxorna har
ett motsvarande högt informationsvärde. Också den stora mängd lösfunna
artefakter som varken kan säkert dateras eller bindas samman med någon
känd förhistorisk kontext (som exempelvis en boplats), och som därför i
många fall är svåra att kronologiskt och samhälleligt tolka, bör ändå i högre
utsträckning än brukligt är utnyttjas som visande ett samhällsliv (jfr Lekberg
2002:224 f).
Det förda resonemanget uppmärksammar ett välkänt källkritiskt dilemma,
nämligen att de neolitiska kulturerna – trattbägarkultur, gropkeramisk kultur
och båtyxekultur – är upphängda kring ett begränsat urval av artefakter och
dessas kontexter. Enligt vilka principer man bemästrar representativitetsproblemet varierar, men jag vill här föreslå följande: låt båtyxorna representera
en befolkning. Ett sådant grundantagande skulle befolka mellanneolitikum,
och leda oss direkt in i ett förhistoriskt landskapsrum (och lösgöra oss, åtminstone provisoriskt, ifrån den hämsko som avsaknaden av kända båtyxeboplatser utgör).
Det rumsliga sambandet mellan båtyxor, beträffande både inbördes avstånd och exempelvis topografiskt läge, får därför uppfattas som en avspegling av mänskliga relationer i rummet. Den plats där varje idag känd båtyxa
stannat blir en rumslig representant för de regelföljande praktiker, den sedvänja, som båtyxan ingått i. Relationen mellan båtyxor i rummet menar jag
därför kan tolkas som resultatet av nämnda sedvänjor. Om två båtyxor som
påträffats i närheten av varandra är mycket lika eller mycket olika, är exempel på en situation som kan tolkas i termer av kulturella sedvänjor.
Följande punkter är viktiga för den kommande tolkningen av de lösfunna
båtyxorna i landskapet:
x Tolkningen av relationen mellan båtyxor utgår ifrån de typologiska bestämningarna, kompletterat med vissa andra utformningsdetaljer, samt
den påvisade, överregionala periodindelningen.
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x Det förutsätts ha funnits en tämligen spridd tillverkning av båtyxor på
lokal nivå. Ingen central tillverkningsort har kunnat utpekas.
x Endast genom att jämföra båtyxornas utformningar inom och mellan identifierade regioner, inom respektive kronologisk period, framträder förhållandet mellan regionspecifika utformningar och utformningar vilka kan
hänföras till andra regioner. Då tillverkningen av båtyxor anses vara lokal,
sker nytillverkning av båtyxor i första hand under inflytande av i regionen
vanligt förekommande former, och i andra hand under inflytande av ovanliga, till regionen inbytta former.
x Ju fler regioner som jämförs med avseende på förekommande båtyxor,
desto riktigare blir bedömningen av förhållandet mellan regionalt och interregional utbyte, och hur detta eventuellt förändras över tid.
Dessa punkter utgör riktlinjer vid analysen av båtyxorna inom mitt undersökningsområde. Såsom resonemanget har förts är det då naturligt att de
överregionala aspekterna av båtyxekulturen i det följande tillfälligt hamnar i
bakgrunden, till förmån för undersökningen av regionala aspekter.
Som sades i inledningen av kapitlet är det hypotesen om att det inom båtyxekulturen fanns ett regionalt förankrat gåvoutbyte – som komplement till
den överregionala nivån – som ska testas. Förhoppningen är att det därigenom ska bli möjligt att studera den geografiska omfattningen av den politiska makten och den sociala och kulturella identiteten.

5.2. Undersökningsområdet och dess båtyxor
5.2.1. Båtyxekulturens regioner i östra Mellansverige
Figur 5:5 visar en del av den rumsliga bakgrunden till den följande landskapsstudien. Båtyxorna, liksom de kända boplatserna och gravarna från
båtyxekulturen, inom undersökningsområdet kommer att bilda bakgrund till
vissa av diskussionerna nedan.
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Figur 5:5. Karta över östra Mellansverige. Utprickat är merparten av de kända båtyxorna inom länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro, Östergötland samt
norra delarna av Jönköping och Kalmar. Den svarta linjen markerar avhandlingens
undersökningsområde. Observera att antalet båtyxor inom undersökningsområdet
baseras på en noggrannare eftersökning än de utanför. Dagens kustlinje är markerad
som referens. Skala 1:3000000.

Mitt undersökningsområde ska förstås i relation till den större spridningsbilden över båtyxor i östra Mellansverige som också framgår av figur 5.5. Tidigare har ingen så detaljerad bild över båtyxornas utbredning och intensitet i
östra Mellansverige funnits att tillgå. Den närmaste motsvarigheten är Forssanders prickkarta från 1933 (Forssander 1933a:27), men detaljeringsgraden
är där tämligen låg. En bättre bild – av delar av området – finns i Florin
(1938:28), men leder där inte vidare till någon direkt analys av utbredningens regionala innehåll.
Båtyxorna utanför undersökningsområdet i fig. 5:6 utgörs framför allt av
de platsangivna båtyxor som finns registrerade i Oldebergs katalog (1952)
samt vissa nyfynd. Utprickningen av dessa båtyxor är inte gjord med samma
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noggrannhet som de inom undersökningsområdet, men sammantaget visar
båtyxorna i figur 5:5 koncentrationer i landskapet. Dessa områden är i huvudsak fyra, vilka kan ses i delar av Uppland, Närke, Södermanland och
Östergötland (jfr fig. 5:6.).

Figur 5:6. Samma karta som figur 5:5, men med de fyra diskuterade koncentrationerna av båtyxor skrafferade.

De identifierade koncentrationerna utgör en empiriskt mer välgrundad regional indelning av båtyxekulturen i Mälardalen, jämfört med exempelvis dem
som Malmer använde. Den hypotetiska indelningen i fyra regioner i östra
Mellansverige baseras ändå än så länge enbart på täta koncentrationer av
båtyxor, vilket betyder att dessa regioner ännu inte har något stöd i exempelvis skilda utformningar av båtyxor.
Av de markerade koncentrationerna fångar mitt undersökningsområde in
två, nämligen koncentrationerna i Närke och i Södermanland. Beträffande
den sociala och kulturella utvecklingen under MN B i undersökningsområdet
finns principiellt inga ”ursprungsområden” att söka direkt utanför koncentra152

tionerna. Jag understryker därmed att det främst är inom undersökningsområdet som förklaringen till utveckling i undersökningsområdet ska sökas; att
de överregionala nätverken alltså inte ensamma förklarar båtyxekulturen.
Det finns en principiell överensstämmelse mellan figur 5:6 ovan och den i
slutet av kapitel 4 presenterade figur 4:2: min hypotes säger att båtyxekulturens utbytesnätverk bestod dels av kontakter mellan regioner, dels av kontakter inom regioner. Nedan ska undersökas om de skrafferade områdena i undersökningsområdet kan visas ha utgjort sådana regioner.
Det kan här vara värt att kort jämföra de föreslagna regionala centra i figur 5:6 ovan, med en territoriell indelning av båtyxekulturen som nyligen
presenterats (Lindström 2003:157, Fig. 4). Lindströms indelning omfattar,
förutom delar av södra Norrland, två av de centra som jag föreslagit, nämligen de i Uppland och Södermanland. Den indelning han gör av Södermanland i en västra och en östra del överensstämmer inte helt med den jag förordar. En uppdelning av Södermanland i en västra respektive östra del under
båtyxtid är en delvis kronologisk skillnad i genomslaget för just båtyxekulturen i respektive område. Det är välkänt att båtyxekulturen introducerades
tidigare i västra Södermanland än i den östra delen (som Lindström också
diskuterat, se Lindström 1996, 2002; jfr även von Hackwitz 2000; samt nedan kap. 5.3.3.). Denna huvudsakligen kronologiska variation är i sig intressant, men kan inte läggas till grund för en generell regional indelning av
båtyxekulturen som sådan. Relationen mellan båtyxekultur och gropkeramisk kultur, och hur den förändrades under loppet av mellanneolitikum, kan
dock med fördel studeras i den av gropkeramiker dominerade östra Södermanland (se vidare kapitel 7).

5.2.2 Beskrivning av undersökningsområdet och
båtyxeregistreringen
Undersökningsområdet utgörs av socknar inom delar av Örebro län, en
mindre del av Västmanlands län och större delen av västra Södermanland (jfr
fig. 5:5 och 5:12). Inom undersökningsområdet har samtliga kända båtyxor
registrerats i en databas. Undersökningsområdet i sig omfattar de socknar
som till största delen täcker in de två ovan noterade koncentrationerna av
båtyxor.
Databasen innehåller uppgifter om sammanlagt 269 båtyxor inom undersökningsområdet. För 242 båtyxor finns sådana uppgifter om fyndlokal som
gjort det möjligt att på en karta pricka ut dessa. Resterande 27 båtyxor har
inte kunnat prickas ut, främst därför att de endast är kända till socken eller,
för ett mindre antal, därför att fyndplatsens namn inte kunnat återfinnas på
kartor. Inga båtyxor där fyndplats endast kunnat bestämmas till landskap har
medtagits i undersökningen.
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Båtyxornas lägen på kartan är naturligtvis inte mer korrekt överensstämmande med ursprunglig deponeringsplats än den noggrannhet med vilken
fyndplatserna är noterade. För de allra flesta båtyxor finns uppgifter endast
om närmaste gård eller äga, och båtyxornas lägen på de följande figurerna
har därför i de flesta fall inte en större noggrannhet än så. För ett mindre
antal lösfunna båtyxor finns noggrannare lägesbeskrivningar. Framför allt
när båtyxorna utgör gravfynd eller när båtyxor påträffats vid arkeologiska
undersökningar finns exakta lägesangivelser, men också i andra fall kan mer
utförliga fyndomständigheter finnas.
Uppgifter om båtyxor i undersökningsområdet har hämtats från Oldeberg
(1952), från Malmer (1962), från egna besök på museer (SHM, Örebro
länsmuseum, Sörmlands länsmuseum, Länsmansgårdens museum i Malmköping) samt vissa privatägda båtyxor och uppgifter från ATA och arkeologiska rapporter. Båtyxorna har typologiskt behandlats på det vis som beskrevs i kapitel 3.
Samtliga båtyxor som jag själv sett, har jag typologiserat enligt Malmers
kriterier, för att underlätta en beskrivning och kategorisering av dem. De
typologiska benämningar som används är alltså de av Malmer definierade.
Sammanlagt 145 båtyxor (54 %) är antingen avritade av mig eller har jag sett
på bild. Dessa avbildningar ligger till grund för jämförelser mellan båtyxor
på sätt som går utanför de fastställda typologierna, vilket kommer att beskrivas nedan.

5.3 Mönster i båtyxornas utbredning – den regionala
landskapsanalysen
Den generella ökningen av antalet båtyxor från period MN BI till MN BIII
har ovan påvisats. Följande diagram (fig. 5:7) visar antalet periodbestämda
båtyxor inom undersökningsområdet, uppdelade på de två regionerna Närke
och Södermanland.
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Figur 5:7. Antalet båtyxor inom undersökningsområdet, uppdelat på landskap och
period.

Som framgår av figuren ökar antalet båtyxor med tiden i de två regionerna,
men intressant här är att under period MN BIII avstannar ökningen i Närke
27
medan den fortsätter i Södermanland . Malmer har tidigare påvisat att Mälardalen uppvisar en jämförelsevis högre andel båtyxor än andra delar av
Sverige under den avslutande båtyxtiden (Malmer 1962:654), men vi ser att
det finns en mer specifik regional skillnad här.
Nedan kommer de två hypotetiska regionerna i mitt undersökningsområde
att jämföras och skillnader respektive likheter värderas. En första kronologisk studie av hur båtyxorna fördelar sig i landskapet ger dock värdefull
preliminär kunskap. För hela undersökningsområdet visar båtyxornas (både
de lösfunna och de kontextuellt bestämda) lägen i landskapet på hur etableringen och tillväxten av båtyxekulturen skett. De påträffade båtyxornas
fyndplatser, ställda i relation till vissa bestämda topografiska variabler,
kommer att analyseras närmare i kapitel 6, men redan här kan informationen
utnyttjas för att på ett övergripande plan presentera utvecklingen under MN
B i Mälardalen.
För de båtyxor som kunnat lägesbestämmas i mitt undersökningsområde
har en indelning gjort i sex olika topografiska lägen:
1. På ås i inlandet, men inte vid insjö eller vattendrag.
2. I inlandet, men inte på ås eller vid insjö eller vattendrag.
3. På ås i inlandet, vid vattendrag eller insjö.
4. I inlandet vid vattendrag eller insjö, men inte på ås.
5. På ås vid havsstrand.
6. Vid havsstrand, men inte på ås.
De sex topografiska lägena illustreras i figur 5:8.
27

När jag i det följande talar om Närke respektive Södermanland menar jag, om inte annat
anges, de delar av dessa landskap som ingår i mitt undersökningsområde.
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Figur 5:8. Illustration av indelningsgrunderna för båtyxornas belägenhet i landskapet.

Med tanke på att de lösfunna båtyxorna i många fall endast är kända till gård
eller äga, är detaljeringsgraden i analysen begränsad, och en felmarginal på
som mest 500 meter finns generellt. Felmarginalen är samtidigt inte konstant, utan bör som sagt generellt variera mellan 0-500 meter. Den stora
mängden fynd gör ändå att denna felmarginal inte bör påverka resultatet
principiellt, utan att den sammantagna fördelningen av topografiska lägen
kan anses utgöra en vetenskapligt nöjaktig bild.
Den kronologiska förändringen i hur båtyxorna fördelar sig i landskapet i
mitt undersökningsområde visas i figur 5.9 nedan. I tidigare forskning har
ofta påtalats den dragning till inlandet som lägena för de tidigaste båtyxorna
uppvisar, att den expansion som sker under båtyxekulturens framskridande
sker ut mot kusterna, samt att åsarna utgör ett principiellt viktigt läge för
båtyxekulturens lämningar (jfr Olsson & Edenmo 1997:186ff). I figur 5:9
framträder en mer nyanserad och komplicerad bild. Två huvudsakliga tendenser kan lyftas fram. För det första att inlandet dominerar under MN BI
(lägen 1-4), men att betydelsen av lägena vid havskusten sedan successivt
ökar. För det andra att expansionen under MN BII och MN BIII i lika hög
grad sker i inlandet vid insjöar och vattendrag (lägen 3-4) som vid kusten.
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Figur 5.9. Fördelningen av båtyxor i olika landskapslägen (1-6) under de tre perioderna MN BI-III.

Generellt är lägen utan närhet till vatten lågt representerade. För lägena vid
havet kan det tyckas förvånande att det i förhållandevis mindre grad är på
åsarna.
Vad figur 5:9 visar är samtliga båtyxors lägen, utan hänsyn tagen till
eventuella deponeringspraktiker för olika kategorier båtyxor. Om sådana
skillnader i deponeringspraktiker förekommer är något som ska undersökas i
kapitel 6.
Fortsättningen av det här kapitlet ägnas åt båtyxorna i undersökningsområdet, för att med hjälp av både topografiska skillnader och skillnader i båtyxornas utformning på ett djupare plan studera den regionala aspekten av
båtyxekulturen. De typologiska jämförelserna har kompletterats med okulära
jämförelser, för att finna skillnader i sådana utformningsdetaljer som inte
innefattas i de typologiska kriterierna. Likaså görs jämförelser beträffande
var olika båtyxor påträffats i landskapet.
Det kan här vara värt att upprepa att det är graden av regional variation
som eftersöks, vilket sedan ska tolkas gentemot bevisen för en parallell,
överregional variation. Då båtyxornas utformning förstås som beroende av
de gåvoutbytessystem i vilka de ingår, blir detta också en prövning av hypotesen att båtyxekulturens sociopolitiska organisation bör sökas på regional
nivå: om regionala utformningar av båtyxor enbart utgör undantag bland de
överregionala typerna så måste hypotesen förkastas, medan om de regionala
utformningarna är systematiskt förekommande så kan hypotesen anses bekräftad. Då undersökningen i tur och ordning behandlar båtyxekulturens tre
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perioder, undersöks dessutom även möjligheten att balansen mellan regionalt
och överregionalt har förändrats över tid. Efter genomgången blir det möjligt
att göra en samlad tolkning av båtyxekulturen i undersökningsområdet, där
resultaten får återverkningar på hur den regionala aspekten av båtyxekulturen generellt ska uppfattas.
De periodvisa analyserna inleds med en översikt, och avslutas med beskrivningar och sammanfattningar regionvis.
För att i det följande underlätta beskrivningen av båtyxors lägen i landskapet, visas i figur 5:10 undersökningsområdet med några viktigare platsnamn på städer och sjöar.

Figur 5:10. Städer och sjöar inom undersökningsområdet, som omnämns nedan. Den
angivna havsnivån motsvarar ungefärligen situationen vid år 2500 f.Kr.

5.3.1 Period MN BI: Inledning – etablering
I undersökningsområdet finns sammanlagt 31 båtyxor som tillhör period MN
BI. Av dessa har jag själv kunnat studera 26 stycken, övriga är hämtade från
uppgifter i Oldebergs katalog (fig. 5:11). Två av båtyxorna är endast kända
till socken, och en har jag inte kunnat finna rätt lokal för. De platsbestämda
båtyxorna finns återgivna i figur 5:12.
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Figur 5:11. Stapeldiagram över antalet båtyxor av respektive typ i de olika regionerna under MN BI i undersökningsområdet.

Till en del kan det synbara tomrummet i ett område mellan Närke och Södermanland möjligen vara behäftad med vissa representativitetsproblem, då
detta i mindre utsträckning består av åkermark och att därför tillfällena att
finna båtyxor varit färre. Som framgår av fornlämningsbeståndet i stort, har
den noterade gränstrakten – ett relativt höglänt område – under lång tid varit
lite befolkad (jfr Hyenstrand 1979:51). Uppdelningen av båtyxorna i två
fyndregioner inom mitt undersökningsområde återspeglar därför högst sannolikt en reell, förhistorisk uppdelning i två bygder. Dessa två bygder kommer därför initialt att utnyttjas vid behandlingen av båtyxorna i området, i
första hand för att underlätta presentationen.
Typologiskt är båtyxorna indelade i tre typer, nämligen A, B, och C:1a.
Redan Oldebergs typologisering och kartframställning av lägena för de tidiga A- och B-båtyxorna visade, att A-typen nästan uteslutande återfanns i
Närke medan B-typen mest fanns i Södermanland (Oldeberg 1952:Abb.301).
På Oldebergs samtliga spridningskartor över båtyxtyper är denna typologiska skillnad i princip den enda som tydligt visar en regional variation i mitt
undersökningsområde, och som sådan är den naturligtvis mycket intressant.
Skillnaden antyder att båtyxtidens inledning såg olika ut i Närke respektive i
Södermanland.
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Figur 5:12. Båtyxorna i undersökningsområdet under period MN BI. Den angivna
havsnivån motsvarar situationen vid år 2500 f.Kr.

Vid en jämförelse med Malmers typologiska kriterier är dock inte Oldebergs
A- respektive B-typer fullt så olika som Malmers kriterier föreskriver. En del
av Oldebergs A:4-yxor har nackknopp, eller antydan till sådan, något som
enligt Malmer diskvalificerar dem som A-yxor. Samtliga Oldebergs B-yxor
har i sin tur skaftholk, där Malmers typologi för B-yxor istället anger att de
ska ha skafthål och/eller nackknopp.
Skillnaden mellan A-yxor i Närke och B-yxor i Södermanland, som utgår
ifrån Oldebergs typologisering, är därför inte en skillnad som med samma
tydlighet återfinns i en typologisering enligt Malmers modell. Men utifrån
delvis andra kriterier visar det sig att skillnaden ändå består. När jag själv
studerat båtyxorna, och vägt ihop Oldebergs och Malmers kriterier, kvarstår
faktiskt skillnaden mellan båtyxorna i Närke och Södermanland. Den samlade bedömningen visar att under MN BI dominerade båtyxor utan skaftholk i
Närke – med eller utan nackknopp – medan de med skaftholk dominerade i
Södermanland.
Närke
I Närke återfinns båtyxorna under den inledande period MN BI till övervägande del i det dåvarande inlandet, längs åsar och invid vattendrag. Endast
en båtyxa har påträffats vid den forna kusten (fig. 5.12). Båtyxor typologise-
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rade som A-yxor (fig. 5:13) har påträffats i huvudsak sydväst om Hjälmaren.
Detta är ett mycket tydligt regionalt särdrag. En av dessa båtyxor är dessutom ett förarbete, vilket påvisar den regionala tillverkningen.
De fem båtyxorna norr om Hjälmaren är av olika typer: en är av typ A
och de övriga fyra av typ B. En av de sistnämnda är ett förarbete, vilket med
all önskvärd tydlighet bekräftar bilden av regional tillverkning.
Ett särdrag för en majoritet av båtyxorna från period MN BI i Närke är att
de har jämförelsevis tydligt insvängda sidor på den bakre delen mot nacken.

Figur 5:13. Exempel på båtyxa av typ A från Närke. Skala 1:2.

Förekomst av ås respektive list på båtyxorna uppvisar en regional skillnad
inom undersökningsområdet (jfr nedan, fig. 5:17). Av de båtyxor jag sett
själv har fyra åsar i Närke, samtliga typ A-yxor funna söder om Hjälmaren.
Tre av dessa är hela och en är en egg. Tre andra båtyxor i Närke har istället
list och samtliga återfinns i norra delen av området. En är en A-yxa och två
är B-yxor. Övriga båtyxor har varken ås eller list.
En C:1a-yxa finns, vilket är den starkt vittrade gravfunna båtyxan från
28
Sannahed i Kumla socken .
Sammanfattningsvis framgår att majoriteten av båtyxorna söder om
Hjälmaren är inbördes lika: de är av A-typ, flera har ås på översidan och de
har tämligen tydligt insvängda nacksidor. En av dessa båtyxor är en dansk
28

En närmare beskrivning av gravarna i undersökningsområdet finns i kapitel 6.
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stridsyxa av typ A (som liknar de svenska typ A-yxorna men där eggen är
tydligare utsvängd). Området sydväst om Hjälmaren kan därmed preliminärt
utpekas som ett regionalt kärnområde för båtyxekulturen i Närke.
Båtyxorna norr om Hjälmaren är fr. a. av typ B. Den A-yxa som påträffats
här skiljer sig från motsvarande A-yxor söder om Hjälmaren genom att ha
list. Området norr om Hjälmaren har därmed en lika stark regional särprägel
som området i södra Närke.
I båda de utpekade regionerna i Närke finns förarbeten till båtyxor av de
regionala typerna.
Södermanland
Det är inte möjligt att i Södermanland snävt definiera ett välavgränsat kärnområde för introduktionen av båtyxeföremål. Båtyxor saknas dock helt på
öarna ut mot havet i öster. Istället är det längs den inre fastlandskusten som
många båtyxor finns, samt längs vattendrag och åssträckningar in mot det
inre av fastlandet, mot nordväst. Två landskapsområden kan speciellt utpekas som viktiga. För det första är det längs de två åsar som sträcker sig åt
nordväst respektive norr från den nordvästra spetsen av sjön Yngaren. För
det andra är det en bit längre åt nordost, vid Malmköpingsåsen och söderut.
Det finns dock ingen skillnad mellan dessa två områden beträffande båtyxtyper.
I Södermanland dominerar B-typen (fig. 5:14). En del av B-yxorna har ett
nacktvärsnitt som är mer rundovalt, och därmed kommer att likna D:1-yxor.
Flera av B-yxorna är mycket lika varandra, och samtliga åtta båtyxor med
list på översidan finns i denna typ. Endast en båtyxa, av typ B, har ås, medan
övriga båtyxor varken har ås eller list. En av B-yxorna är ett förarbete.
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Figur 5:14. Exempel på båtyxa av typ B från Södermanland. Skala 1:2.

De två gravfunna B-yxorna från Barrsjö i Dunker socken är tydliga exempel
på denna särskilt vanliga Sörmlandstyp (figur 5:15). Ett par undantag från
denna bild i Södermanland behöver nämnas. I Hulta, Östra Vingåkers socken, i västra delen av Södermanland, finns en båtyxa som har typologiserats
som en B-yxa med list, men som uppvisar en tydlig formlikhet med de närkingska A-yxorna, bland annat i att ha en liknande insvängd nacksmalsida
(figur 5:16).
Något sydost om Hultayxans fyndplats, i Rosselbo, St Malm socken, finns
vidare ett förarbete till en A-yxa med ålderdomliga drag, delvis påminnande
om en mångkantsyxa, men också med likhet till båtyxorna söder om Hjälmaren i Närke.
I graven i Knutstorp (jfr fig. 6:12 nedan) fanns en C:1a-yxa, alltså samma
typ som fanns i den närkingska graven i Sannahed. Mitt i den sörmländska
regionen finns även ett förarbete till en båtyxa av typ C:1a.
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Figur 5:15. De två gravfunna båtyxorna av typ B, från Barrsjö. Bildexempel från
Oldeberg (1952:Abb. 221).

En intressant iakttagelse är att de fyra båtyxor i Södermanland som typologiskt skiljer sig från resten, och som på olika vis mer påminner om de närkingska A-yxorna, återfinns långt västerut, mot just det närkingska området.
Som visades ovan har det norra området i Närke i huvudsak båtyxor av Btyp, ofta med list, och de är tydligt lika båtyxorna i det sörmländska området.
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Figur 5:16. Båtyxa från Hulta i Södermanland. Båtyxan är typologiskt av B-typ, men
har vissa formlikheter med båtyxor i Närke, bl.a. förekomst av list. Skala 1:2.

Sammanfattning
De under period MN BI förekommande överregionala båtyxtyperna – A, B
och C:1a – uppträder inte jämnt fördelade inom båtyxekulturens utbredningsområde. Genom den ovan presenterade analysen framträder dock en
bild som på ett nytt vis gör det möjligt att tolka detta förhållande. De regionala skillnaderna är på flera sätt påfallande, vilket visar att båtyxorna på ett
systematiskt vis avspeglar regionala förhållanden.
Genomgången ovan tog sin utgångspunkt i de två koncentrationer av det
samlade båtyxmaterialet som tydligt framträtt i undersökningsområdet (jfr
ovan fig. 5:6). Redan på denna översiktliga nivå kunde konstateras att under
period MN BI var båtyxor utan skafthål (A-yxor) vanligast i Närke medan
under samma period båtyxor med skafthål (B-yxor) var vanligast i Södermanland.
Den fortsatta, mer detaljerade genomgången förstärkte denna bild, samtidigt som en mer säker regionindelning kunde bestämmas. Det var i sydvästra
Närke som A-yxorna dominerade, medan norra Närke och västra Södermanland dominerades av B-yxorna. Förutom denna typologiskt tydliga situation,
tillkom ytterligare skillnader i utformningen av båtyxor mellan regionerna: i
sydvästra Närke har båtyxorna i huvudsak ås på översidan medan i de två
andra regionerna det istället är vanligare med list på yxornas ovansida. Som
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visades i kapitel 3 utgör skillnader i förekomst av ås eller list på A- och Byxor inget vedertaget typologiskt element, och A- och B-yxor förekommer
generellt både med och utan list.

Figur 5:17. Båtyxorna under period MN BI inom undersökningsområdet, uppdelade
efter typer. (A-typ= rund, B-typ= triangel, C:1a-typ=fyrkant). I figuren är också
illustrerat två av båtyxorna, en A-typ resp. en B-typ.

Figur 5:17 visar spridningen av kända båtyxor i landskapet under den inledande perioden av båtyxekulturen, MN BI. De tre huvudsakliga regionerna
visas, mellan vilka utformningen av båtyxor skiljer sig åt; ett i södra Närke,
ett i norra Närke och ett i Södermanland. De två sistnämnda områdena uppvisar likheter i båtyxmaterialet, men skiljs geografiskt åt av den forna Hjälmaren.
Det kan även noteras att vissa båtyxor i den sydvästra kanten av den
sörmländska regionen uppvisar likheter med båtyxorna i den södra delen av
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Närke; här finns en A-yxa, en B-yxa som formmässigt liknar de närkingska
A-yxorna, samt en C:1a-yxa i en grav precis som i Sannahed-graven.
Slutsatser
I enlighet med tidigare resonemang menar jag att resultaten stödjer hypotesen om regionala gåvoutbytesnätverk. De tre skilda regionerna inom vilka
båtyxekulturen först uppträdde i undersökningsområdet kan tolkas på detta
sätt dels genom sin tillverkning av båtyxor, dels genom riktningen och omfattningen av sina gåvoutbyteskontakter. Inom respektive regionalt gåvoutbytessystem har båtyxor kontinuerligt tillverkats och utbytts. Tillverkningen
av regionala typer har påvisats genom förekomsten av förarbeten av regionalt specifika former.
Visst gåvoutbyte mellan de i undersökningsområdet ingående regionerna
har också påvisats. Sådant utbyte kan ses i att utomregionala båtyxformer
förekommer, där dessa kan förklaras antingen som direkt inbytta från annan
region eller som efterlikningar av inbytta båtyxor vid regional tillverkning.
Att de genom det överregionala gåvoutbytet inbytta båtyxor från andra regioner har påverkat den inhemska tillverkningen, har visats i Södermanland
där förarbeten av utomregionala former finns. Den generella förekomsten av
bl.a. båtyxor och båtyxekeramik inom det inledande området för båtyxekulturen i Sverige påvisar slutligen överregionalt utbyte både av gåvokaraktär
och i form av byteshandel. Men det mesta talar för att det överregionala utbytet inte kan ha utgjort ett enhetligt system, eftersom båtyxorna varierar så
pass tydligt mellan de olika regionerna.
Det bör här igen särskilt påpekas att båtyxorna generellt inte kan indelas i
två skilda tillverkningskategorier, motsvarande å ena sidan regionala typer
eller former, å andra sidan överregionala typer/former. Det förefaller som att
varje region i viss grad hade sin särskilda utformning på båtyxtyperna. Genom det, under perioden MN BI tämligen begränsade, överregionala utbytet
kom båtyxor från olika regioner att påverka den inomregionala tillverkningen. Ingen enskild båtyxa var heller förutbestämd att ingå i ett regionalt eller
ett överregionalt gåvoutbyte.
Det vi benämner båtyxekulturen bestod under period MN BI dels av regionala nätverk, dels av överregionala nätverk som bildade utbyteskedjor snarare än att de bildade ett gemensamt system. Att exempelvis den i Skåne
dominerande C:1a-typen återfinns över stora områden av båtyxeområdet,
visar också på hur de överregionala kontakterna resulterade i möten där nya
idéer kunde uppstå beträffande inomregional tillverkning. I undersökningsområdet har endast tre båtyxor av typen C:1a påträffats, varav två i gravar,
och dessa båtyxor kan möjligen tolkas som direkt inbytta via det överregionala gåvoutbytet. En av C:1a-yxorna är ett förarbete, och har påträffats i
Södermanland. Den troligaste förklaringen till förekomsten av ”utomregionala” utformningar av båtyxor är att dessa består av både inbytta båtyxor och
regionalt tillverkade efter utomregional förebild. Det är i huvudsak balansen
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mellan inomregionala och utomregionala utformningar av båtyxor inom
respektive period som kan avläsas, inte exakt var varje båtyxa tillverkats.
A- respektive B-yxor kan alltså förknippas med skilda regionala utbytesoch tillverkningspraktiker. Att A-yxorna dominerade i södra Närke innebär
att regionens överregionala utbyten i huvudsak bör ha varit med andra Ayxedominerade regioner, medan B-yxorna i Södermanland och norra Närke
visar motsvarande kontakter med andra B-yxedominerade regioner. Som
visats i tabell 5:1 ovan framgår redan av Malmers sammanställningar att Ayxan hade en särskild dominans i västra Götaland. Att Närke under period
MN BI har en övervikt för just A-yxor tycks peka ut riktningen för Närkeregionens överregionala kontakter – mot sydväst. En framtida undersökning av
båtyxorna av typ A i västra Götaland skulle påvisa i hur pass hög grad dessa
skiljer sig från A-yxorna i södra Närke, och därigenom ge ett mått på de
överregionala kontakternas intensitet mellan dessa områden under MN BI.
Förslag om inledande överregionala kontakter utgående ifrån båtyxtyper
kan även göras med hjälp av Oldebergs utbredningskartor (Oldeberg 1952).
På Oldebergs karta över båtyxor av sina typer A:4, Bx och B (a.a.: Abb. 301)
syns det förhållande som här beskrivs för MN BI, nämligen att i sydvästra
Närke dominerar båtyxor liknande A-typ, medan västra Södermanland har
en dominans av båtyxor liknande B-yxor. En liknande uppdelning av typer i
landskapet kan faktiskt anas också i området direkt söder om Vänern, och
det kan vara mycket intressant att i framtiden göra en jämförande studie av
båtyxorna i det området.
Utbredningen av A-yxor på Oldebergs kartor pekar inte ut några tydliga
överregionala kontaktvägar för just denna båtyxtyp. Utvecklingen av Atypen i Mellansverige kan därför ha skett inom ett överregionalt utbytesnätverk omfattande norra Västergötland (norr om megalitgravsbygden), västra
Östergötland och sydvästra Närke, vilket utgjort kärnområdet för typens
etablering (jfr ovan fig. 5:1). Det kan således tänkas att det utifrån fördjupade studier skulle gå att påvisa en ”mellanregional” nivå. Denna fråga kan
endast klargöras genom ytterligare studier av båtyxorna inom större områden.
Förhållandet att B-yxan dominerar i det stora område som Malmer benämner Mälardalen (jfr tabell 5:1 ovan), bör här visa att just Södermanland,
men troligen också Uppland, utgjort de regioner där B-yxan tillverkades och
utbyttes, och en undersökning av B-yxorna i Uppland vore upplysande om
de överregionala kontakterna mellan Södermanland och Uppland.
Beträffande båtyxekulturens inledning i Södermanland och de överregionala utbytesnätverkens omfattning kan det spekuleras kring två möjligheter,
antingen längs havet i öster eller via landvägen både söderut och norrut.
Oldebergs karta (1952; Abb. 301) visar att B-yxor i Mellansverige framför
allt finns i Södermanland, samt ner mot nordöstra Vättern och upp mot Uppland. Också Småland framstår som ett område med hög andel B-yxor. I Mälardalen tycks Södermanlandsregionen ha haft tätare kontakter med Uppland
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än med Närke. Detta skulle alltså ha kunnat utgöra en dominerande del av Byxans överregionala utbytesnätverk. Det föreslogs ovan att B-yxan utvecklades i Mälardalen.

Figur 5:18. Figuren visar de skilda intensiteterna i regionala respektive överregionala gåvoutbyten mellan de identifierade regionerna i undersökningsområdet under
period MN BI (tjocka eller dubbla linjer=intensivt gåvoutbyte, tunna linjer= mindre
intensivt gåvoutbyte). Figuren visar även hypotetiskt de överregionala gåvoutbytenas riktning och intensiteten mellan undersökningsområdets regioner och närliggande regioner i Mellansverige.

För den inledande perioden i Södermanland kan här också nämnas de gåvoutbyten som uppenbarligen funnits med det finska området. Oldeberg menar
exempelvis att en av båtyxorna från en av gravarna vid Barrsjö är av en typ
med stark finsk ”påverkan” (Oldeberg 1952:A221). Oldebergs båtyxtyp Bx
menar han likaså är båtyxor med finsk eller baltisk ”påverkan”, och som
framgår av hans karta (Abb. 301) finns sådana båtyxor från Uppland i norr
till Östergötland i söder, men också ända bort i västra Västergötland. Min
tolkning säger att ett visst gåvoutbyte av båtyxor faktiskt förekommit mellan
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Södermanland och Finland, och att inbytta båtyxor kommit att influera den
inhemska tillverkningen.
Här kan även påminnas om att vissa A-yxor i Närke har tydligt insvängda
nacksidor – ett typiskt finskt drag – något som visar att överregionala gåvoutbyten resulterat i att finska respektive närkingska båtyxor har förflyttats
mellan regionerna, och sådana inbytta båtyxor kommit att påverka den regionala tillverkningen. Båtyxornas allmänna typutveckling visar ändå att utbyten med finska områden inte var lika långvariga och betydelsefulla som de
på det svenska fastlandet (jfr Malmer 1962:753 ff; Lindström 2003).
I figur 5:18 ovan är tolkningen av gåvoutbytesnätverken under period MN
BI sammanfattad. Intensiteten i gåvoutbytena är indelad i två klasser, mer
intensivt respektive mindre intensivt. Som framgår utgjorde de regionala
gåvoutbytena de mest intensiva, följt av överregionala gåvoutbyten med
närliggande regioner vilka varit riktade åt olika håll för de olika regionerna.
De överregionala gåvoutbytena inom undersökningsområdet har varit av
olika omfattning, där kontakterna mellan regionen i Södermanland och i
norra Närke har varit av intensivare omfattning än de mellan södra Närke
och Södermanland. Hur pass intensiva de överregionala gåvoutbytena varit
mellan undersökningsområdets regioner och regioner utanför undersökningsområdet kan inte exakt fastställas förrän en närmare studie – enligt de
riktlinjer som ovan presenterats – gjorts av båtyxorna i sistnämnda regioner.
Förekomsten i undersökningsområdet av de i Skåne dominerande C:1ayxorna visar överregionala gåvoutbyten mellan närliggande regioner även
fungerat som kedjor, där båtyxor kunde färdas från region till region i flera
steg. Att denna typ av gåvoutbyte hade en tydlig ”fall-off”-tendens framgår
av figur 5:1 ovan.
De överregionala gåvoutbytena har inneburit att den inomregionala tillverkningen – i samtliga regioner – influerats till nya riktningar, men generellt har influenserna haft begränsat genomslag under MN BI. Jag tolkar
situationen som att tillverkning och utbyte på regional nivå var mest frekvent, men att de mer sporadiska överregionala kontakterna varit av så pass
stor vikt att utformningen av båtyxorna alltid påverkats av dessa.
Konsekvenserna av att det regionala gåvoutbytet var det dominerande, är
att den geografiska utbredningen av båtyxorna under period MN BI avspeglar en regional identitet.

5.3.2 Period MN BII: Expansion
Sammanlagt har jag registrerat 100 båtyxor tillhöriga perioden BII, 47 st i
Närke och 53 st i Södermanland. 85 st av dessa båtyxor finns platsangivna
minst till gård, och finns därmed utprickade i figur 5:19. Övriga är antingen
endast kända till socken, eller så har jag i några fall inte kunnat lokalisera
dem.

170

Som framgår av figur 5:19 sker en markant ökning av antalet båtyxor under period MN BII, och en kraftig expansion av båtyxorna i landskapet. Det
syns en förtätning av redan etablerade områden, men också en spridning till
nya områden. Fortfarande finns ett visst tomrum vid gränsen mellan regionerna Närke och Södermanland.

Figur 5:19. Båtyxorna i undersökningsområdet under period MN BII (svarta punkter). Den föregående periodens båtyxor är markerade med grå punkter. Den angivna
havsnivån motsvarar situationen vid år 2500 f.Kr.

De båtyxor jag sett själv eller som jag sett avbildade är 67 st, övriga är hämtade från Oldebergs katalog. De som jag själv kunnat typologisera är 65 st.
Majoriteten av dessa har av mig typologiserats som C:2 och D:2, men här
finns också olika typer av C:1 och D:1.
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Allmänt kan noteras att båtyxor av typen D:1 under period MN BII visar
tydliga formlikheter med vissa B-båtyxor från föregående period, och man
kan se att det skett en gradvis förändring av B-typen till D-typen, från runt
nacktvärsnitt mot ett mer rundovalt nacktvärsnitt.
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Figur 5:20. Stapeldiagram över antalet båtyxor av respektive typ i de olika regionerna under MN BII i undersökningsområdet.

En jämförelse av hur båtyxtyperna generellt fördelar sig mellan Närke och
Södermanland (fig. 5:20), visar att variationen av typer är större i Södermanland, medan Närke har en mer ensidig dominans för C:2-yxor följt av D:2yxor och enstaka D:1-yxor. Av D:2-yxorna kan nämnas att 3 st i Närke och 4
st i Södermanland är något typologiskt osäkra, på grund av skador på yxorna.
Det generella intrycket beträffande båtyxornas utformning i undersökningsområdet är att det är svårare att urskilja tydliga regionala särdrag inom
typerna. De olika typerna av båtyxor under period MN BII ligger ofta nära
varandra i utformning, att alltså båtyxor av olika typer kan vara tämligen
lika. Det framstår som vanligare med variationer på en mer generell båtyxform (ex. figur 5:21). Den mest markanta typologiska skillnaden är mellan
båtyxor som har markerad smalsida från egg till nacke (C-typ) och de som
inte har det (D-typ).
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Figur 5:21. Exempel på en båtyxa av typ C:2. Skala 1:2.

C-typerna i Närke har jämförelsevis smala smalsidor, i motsats till dem i
Södermanland där det är vanligare med något bredare smalsidor. I Närke
finns också en allmän tendens till ”tunnare” båtyxor jämfört med Södermanland, alltså att nacktvärsnittet över lag är något mer spetsovalt. Vidare har i
Närke flera av båtyxorna en markerad smalsida på främre delen – klart påminnande om sörmländska C-båtyxor – men avslutas med en omarkerad
övergång mellan över- och undersida på den bakre nacken, vilket gör att
dessa båtyxor, enligt Malmers typologi, blir typ D:2.
Här kan uppmärksammas den tydligaste diskrepansen mellan mina resultat och de som Malmer presenterat; jag har typologiserat fler båtyxor som
D:2 än vad Malmer har (jfr ovan fig. 5:2; se även kap. 3). Vad kan detta bero
på? Flera orsaker är troliga. Vid en jämförelse med de typantal Malmer anger för det han benämner ”Mälarområdet”, har han beträffande D-yxor betydligt fler D:1a och D:1b än D:2 (Malmer 1962:630). Skillnaden mellan
dessa typer är primärt att de förstnämnda har skuldra vilket den sistnämnda
saknar. Här föreligger en möjlighet att jag i högre utsträckning än Malmer
har bedömt att D-yxor saknat skuldra. Bedömningen av skuldra eller ej kan
tyckas i så hög grad objektiv att en markant skillnad i resultaten inte skulle
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vara möjlig, men en del av förklaringen kan likväl finnas här. Bedömningen
av båtyxors former är ibland subjektiv.
En annan orsak till skillnaden kan vara att jag beträffande en del båtyxor
tvingats förlita mig på Oldebergs typologisering, och som beskrevs i kapitel
3 skilde Oldeberg inte alls lika noga på båtyxor med respektive utan skuldror
som Malmer gjorde. Vidare omfattar Malmers geografiska område ”Mälardalen” även Uppland, och det är möjligt att det i Uppland finns betydligt fler
båtyxor av typen D:1 än i Södermanland och Närke. Slutligen kan det, speciellt på fragmentariska eller vittrade båtyxor, vara mycket subjektivt om man
bedömer en smalsida som markerad (= typ C:2) eller ej (= typ D:2). Då typerna C:2, D:1a, D:1b och D:2 tillhör samma period, påverkas ändå inte
resultaten av detta.
I beskrivningen ovan för period BI redogjordes för kärnområdet i sydvästra Närke, där båtyxorna i hög grad liknade varandra. De var främst av A-typ,
varav flera hade ås på ovansidan. Tydligt var också att B-yxorna i Södermanland i många fall istället hade list på ovansidan. När vi nu ser närmare på
likheter och olikheter mellan båtyxorna under period BII, så kan det först
noteras att skillnaden mellan förekomst av ås respektive list på båtyxorna
fortfarande uppvisar en regional olikhet. Utgör detta egentligen en bestående
skillnad under hela båtyxtiden? Det kan vara idé att redan här diskutera hur
förhållandet varierar för hela båtyxematerialet i undersökningsområdet.
I figur 5:22 visas den procentuella fördelningen av ås respektive list på
båtyxor i de tre perioderna för de två regionerna.
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List
Ås

50%

0%
Nä, BI

Nä, BII Nä, BIII Sö, B I

Sö, BII Sö, BIII

Figur 5:22. Den procentuella fördelningen mellan båtyxor med list respektive ås
under de tre perioderna, uppdelat på de två regionerna. Totalt omfattar underlaget 57
båtyxor.

Tydligt är att skillnaderna mellan regionerna generellt minskar över tiden,
för att i den avslutande period BIII helt försvinna. Fortfarande under period
MN BII är dock skillnaden tydlig mellan Närke och Södermanland. Under
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period BIII utgör ås den dominerande utformningsdetaljen på båtyxornas
översida i båda regionerna.
Under period MN BII har ca 70 % av C- och D-yxorna i undersökningsområdet varken ås eller list. Av resterande 30 % är ås något vanligare än list
på C:2 och D:2-yxorna, medan det på D:1-yxorna är något vanligare med
list. Som framgår av figuren ovan finns de flesta båtyxor med ås fortfarande
i Närke, medan båtyxor med list är vanligare i Södermanland: som kan förväntas är D:1-yxorna något vanligare i Södermanland. Frånsett detta finns
inte en lika tydlig typologisk uppdelning mellan Närke och Södermanland
under period MN BII, liknande den som kunde noteras under MN BI.
De ovan påvisade förhållandena kan nu närmare studeras för respektive
region, och en tolkning göras av gåvoutbytessystemen under period MN BII.
Närke
Den förändring som sker i period BII är för det första – som ovan noterats –
att utbredningen ökar. Båtyxorna ansluter på flera platser till lägena för båtyxor från period BI, vilket syns främst längs åsarna söder om Örebro men
också längs åssträckningen längst mot norr i undersökningsområdet. Norr
om Hjälmaren finns båtyxor på delvis nya platser. På samma vis uppträder
båtyxor nu också i inlandet längst mot sydväst i Närke. Den tydligaste expansionen och förtätningen sker dock i landområdet runt den västra sidan av
Hjälmaren, inklusive på den stora halvö som sträckte sig österut ut i Hjälmaren. Här återfinns nu båtyxorna mycket tydligt i ett nytt landskapsläge, näm29
ligen längs de forna kusterna .
Förändringen förefaller bestå av två delar: dels sker en förtätning i samma
landskapsavsnitt som tidigare i området sydväst om Hjälmaren, men nu också innefattande kusttrakterna, dels sker en etablering i nya områden längs
långa kustavsnitt utan att, som det verkar, ha någon direkt inlandsanknytning. Exempel på denna sistnämnda utbredning är framför allt längs den
nordvästra Hjälmarekusten och längs norra kanten av den öst-västliga halvön
(jfr även ovan, figur 5:20). Den påvisade förändringen bör sättas i samband
med den gropkeramiska kulturens minskade närvaro under perioden, och
utreds vidare i kapitel 7 nedan.
Fördelningen av båtyxtyper visar ingen uppdelning på olika landskapsavsnitt. Som kan förväntas överväger båtyxor av typen C:2, men också D:2,
och D:1 förekommer. Ett förarbete finns, en båtyxa av typ C:2.
Båtyxorna med ås under period BII är tolv stycken. Sju finns sydväst om
Hjälmaren (ex. fig. 5:23), medan två finns i närheten av varandra vid Hjälmarens norra kust. Typologiskt är dessa båtyxor C:1, C:2 och D:2. Fyra av
de sju förstnämnda finns inom det för period BI beskrivna kärnområdet,
medan en finns strax öster därom och de två sista finns strax sydväst därom.
Det verkar därför som att denna regionala kärnbygd fortsatt att existera, och
29

Det kan påminnas om att Hjälmaren vid denna tid utgjorde de inre delarna av en havsvik.
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expandera, också under period BII, och att åsen på båtyxorna var meningsbärande.

Figur 5:23. Två olika båtyxor med ås, en D-typ och en C-typ. Skala 1:4.

Det samlade materialet pekar mot att Närke inte längre ska uppfattas som två
regioner, en i norr och en i söder, utan att området under period MN BII
utvecklats mot en gemensam region. Däremot framstår fortfarande norra
Närke som ett något mer diversifierat område än södra Närke.
Av den karaktäristiska båtyxformen B/D:1 med list, som är vanlig i Södermanland under perioderna BI och BII (se vidare nedan), finns endast två
stycken. För det första en hel vid Myrbo gård i Kräklinge socken. Den här
typiskt ”sörmländska” båtyxan återfinns i den allra västligaste delen av Närke, så långt man inom undersökningsområdet kan komma från de sörmländska motsvarigheterna (en nacke, som liknar denna båtyxform har påträffats centralt i Närke, i Glanshammars socken). För det andra finns en båtyxa
funnen i Örebro som också har list. Dessa båtyxor kan vara inbytta från Södermanland, och en tolkning kan vara att det var via norra Närke – i det som
under MN BI var en egen region - som genom sitt överregionala gåvoutbyte
förmedlat dessa båtyxor. En annan möjlighet är båtyxorna istället har inbytts
från andra regioner, alltså kanske från sydöst eller från nordöst, eller att de
var tillverkade i Närke utifrån externa förlagor.
Södermanland
Liksom i Närke syns i Södermanland både en förtätning i redan etablerade
områden och en expansion till nya områden. På grund av det mycket uppbrutna landskapet, med djupa vikar från kusten i öster upp mot inlandet i
nordväst, är det svårt att helt entydigt åtskilja olika landskapstyper, som exempelvis kust och inland. Det verkar dock som att vi ser samma typ av utveckling som i Närke, nämligen dels längs åsarna och vattendragen i inlandet, i nordväst-sydöstliga stråk, dels längs den inre, uppbrutna fastlandskus176

ten i ett nordost-sydvästligt stråk. I inlandet finns ibland en tydlig åsanknytning och på andra platser istället en anknytning till sjöar, vikar och åar. Under period BII förtätas det kärnområde som etablerades under föregående
period, samtidigt som båtyxor nu också tydligt återfinns både längre mot
nordväst, mot sjön Öljaren och mot sydost, på öarna närmare havsbandet.
Denna sistnämnda spridning kan beskrivas som något nytt, och förloppet
påminner starkt om det vi sett i Närke: att kusterna kommer att ingå på ett
nytt sätt i båtyxekulturens landskapsbesittningar. Den presenterade bilden
återfinns i figur 5:19 ovan. Där framgår också tydligt att vad gäller inlandet
så är det inte bara längs åsarna som expansionen sker, utan i än högre grad
vid sidan av åsarna invid vattendrag och sjöar.
Liksom i Närke kan ingen korrelation noteras mellan båtyxtyper och särskilda landskapslägen. Det är också tydligt att många av båtyxorna har snarlik form, vad som kan beskrivas som en utveckling mot ett mer anonymt
utseende (figur 5:24). Två förarbeten är kända, vilka inte kan exakt typbestämmas men troligen är av typerna C:2 eller D:2.
Generellt kan sägas att på många båtyxor är smalsidan bredare och
sträcker sig bak mot nacken, jämfört med de tidigare beskrivna. Detta gör att
båtyxorna i högre utsträckning hör till C-typen. En allmän iakttagelse är, att
av de båtyxor som typologiskt tillhör period BII har en större andel skuldror
i Södermanland än i Närke (vilket även framgår av fig. 5:20 ovan).
Förekomsten av mer varierade båtyxtyper i Södermanland jämfört med
Närke kan ställas mot den generella bild som presenterades ovan i tabell 5:1.
Det föreslogs där att de områden som uppvisade flest båtyxor av en viss typ,
kan tolkas ha varit de områden där just den typen först uppstod, vilket fick
till följd att typen fick en särskild betydelse för den regionala identiteten. Vi
ser då att det till Södermanland närliggande området östra Götaland har flest
båtyxor av typerna C:1b och D:1a, medan D:1b är rikligast förekommande i
västra Götaland. Typen C:2 slutligen är vanligast i dels Mälardalen, dels
Skåne/Blekinge. Som tydligt framgår av fig. 5:20 ovan, bör C:2-typen –
inklusive D:2-typen (jfr ovan) – ses som regionalt betydelsefull både i Närke
och i Södermanland. Generellt kan det tolkas som att C:1- respektive D:1yxorna under MN BII har inbytts (och påverkat inhemsk tillverkning), genom överregionalt gåvoutbyte, till Sörmlandsregionen i något högre utsträckning än till Närkeregionen.
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Figur 5:24. En vanlig båtyxform med anonymt utförande. Skala 1:2.

För att kunna påvisa regionala särdrag behöver även andra kriterier än rent
typologiska granskas. Som påvisats ovan har många av båtyxorna i Södermanland, både under period BI och BII, list på ovansidan. Genom att detaljgranska de avbildade båtyxorna från perioden, har en klart urskiljbar grupp
av båtyxor framträtt. Dessa har i de flesta fall list på ovansidan, och typologiskt är de båtyxor av typerna D:1 och D:2. De här båtyxorna har nackknopp
och saknar markerad smalsida på bakre delen. De visar en tydlig kontinuitet
från den föregående periodens B-yxor. I Södermanland är detta den grupp
båtyxor som lättast låter sig urskiljas under period BII, och de utgör en tydlig
utveckling av den grupp båtyxor som var typisk för period BI i landskapet
(jfr fig. 5:25). Båtyxorna i den diskuterade gruppen är tio till antalet (tabell
5:2).
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Tabell 5:2. Sammanställning av den tydligt urskiljbara gruppen båtyxor, vilka alla
har list. (Två av båtyxorna i tabellen har bara sockenangivelse (nr. 224 och 268),
men ingår ändå i landskapsanalysen.). Nummren härrör från databasen över båtyxor.
Nr

Del

Längd, cm

14
32
37
140
171
188
224 (Ö Vingåker sn)
226
268 (Flen sn)
274

Egg
Nacke
Nacke
Hel?
Egg
Egg
Hel?
Egg
Hel
Hel

8
14,5
7
10
11
13,5
11,5
22
21

Vi kan först notera att andelen fragmenterade båtyxor är hög, något som
gäller generellt i Södermanland. Här finns både eggar och nackar, men eggarna överväger (se vidare kap. 6). Dessutom framgår av längdangivelserna
att de flesta i denna grupp av båtyxor är ovanligt långa. Den enda säkert hela
båtyxan är 22 cm lång, och som flera av de halva är över 10 cm långa betyder det att också dessa bör ha varit lika långa. Speciell är nr. 32, en nacke
som är hela 14,5 cm lång, vilket betyder att den hela båtyxan bör ha varit
betydligt över 25 cm lång. En rimlig tolkning är att dessa båtyxor, med sin
speciella utformning och ovanliga längd, intagit en speciell plats i regionens
gåvoutbyten under period MN BII.
Utbredningen av de speciella båtyxorna framgår av fig. 5:26. Som vi ser
finns båtyxorna inom hela det sörmländska områdets fastlandsdel, men saknas i det östra skärgårdslandskapet.

179

Figur 5:25. Exempel på båtyxa med tydlig kontinuitet från period BI (nr 268). Skala
1:2.

Båtyxor med ås är i Södermanland ovanliga, det finns endast tre stycken (jfr
fig. 5:26). Alla tre visar tydliga likheter med båtyxor i Närke, och de återfinns centralt i Södermanland.
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Figur 5:26. Utbredningen av båtyxor med ås (triangel) resp. list (rund). I figuren är
också illustrerat två av båtyxorna, en med ås resp. en med list. Den angivna havsnivån motsvarar situationen vid år 2500 f.Kr.

Slutsatser
De regionala skillnaderna mellan Närke och Södermanland kan fortsatt observeras under period MN BII. Närke har nu bildat enbart ett regionalt gåvoutbytessystem, istället för de två som fanns under MN BI. Skillnaden i förekomst av ås respektive list, men också vissa mer svårmätbara karaktärsdrag
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– som att de sörmländska båtyxorna över lag har något rundare nacktvärsnitt
och över lag framstår som ”tjockare” än de närkingska, utan att för den skull
skilja sig åt typologiskt – gör regionaliteten fortsatt påvisbar. Som nämndes
ovan har dessutom en större andel av båtyxorna skuldror i Södermanland än
i Närke. Båtyxornas typer och utformningar visar generellt att utvecklingen
över lag varit regional, men i betydligt högre grad influerad av ökande reciproka överregionala utbyten än under MN BI. Regionaliteten är däremot
under period MN BII inte lika synlig utifrån de etablerade typologiska bestämningarna som den var under period MN BI. De typer som dominerar
under perioden – typerna C:2 och D:2 – återfinns rikligt i både Närke och
Södermanland.
Inom respektive region har som nämnts en mindre grupp båtyxor framträtt, som särskilt tydligt visar att de regionala skillnaderna från föregående
period fortfarande existerar. Här framstår de närkingska båtyxorna med ås
emellertid som något mindre explicita än de sörmländska båtyxorna med list.
Ett exempel på överregional påverkan är de tre båtyxor med ås som på
alla vis liknar närkingska båtyxor, men som påträffats i Södermanland (jfr
ovan). De har antingen inbytts som gåvor till grupper i Södermanland från
grupper i Närke, eller är regionalt tillverkade i Södermanland utifrån liknande, inbytta båtyxor (här bör påminnas att vi naturligtvis inte har återfunnit
alla båtyxor som existerat). De har sannolikt bidragit till den generella övergången till ås på båtyxor som sker under perioden MN BII-BIII.
I balansen mellan regionala och överregionala gåvoutbyten, tyder de samlade båtyxorna från period MN BII i undersökningsområdet på att de överregionala gåvoutbytena ökat i betydelse. Detta torde visa att de överregionala
kontakterna hade fått relativt ökad betydelse. Samtidigt har antalet båtyxor
ökat markant under perioden. En sådan ökning har tolkats (kap. 4) som en
nödvändig del av ett utvecklat gåvoutbytessystem. Genom denna ökning har
båtyxan konsoliderats som en radikalt ny typ av föremål, i kontrast till de
olika typer av stridsyxor som förekom under tidigneolitikum och första halvan av mellanneolitikum. Båtyxan var nu etablerad som ett värdeföremål och
ett gåvoföremål, och spridningen vi ser i landskapet påvisar en motsvarande
spridning bland de regionala grupperna.
Den påfallande ökningen av båtyxor i helt nya landskapslägen, framför
allt vid kusterna, kan betyda att grupper som levde exempelvis vid kusterna
nu blir synliga för oss. Dessa grupper bör i så fall ha varit delar av den grop30
keramiska befolkningen . En annan möjlighet är att den nya utbredningen
istället visar förändringar i deponeringspraktiker (se kap. 6).
Den samlade bilden kan illustreras på följande vis (fig. 5:27):

30

Tolkningen utvecklas vidare i kapitel 7.
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Figur 5:27. Figuren visar den likvärdiga intensiteten i regionala respektive överregionala gåvoutbyten mellan de identifierade regionerna i undersökningsområdet under
period MN BII. Figuren visar även hypotetiskt de överregionala gåvoutbytenas riktning och intensitet mellan undersökningsområdets regioner och närliggande regioner
i Mellansverige.

Figur 5:27 påvisar den relativt större betydelse som de överregionala gåvoutbytesnätverken fått under period MN BII, samtidigt som det inom regionerna finns både mer generella båtyxformer och en fortsatt kärna av regionalt specifika båtyxor. Det vore här mycket intressant att i en fortsatt studie
undersöka om de regionalt specifika typer som identifierats i Närke och Södermanland kan återfinnas exempelvis i Uppland, Östergötland och Västergötland. Om så är fallet kan det tolkas som att de överregionala gåvoutbytena har förekommit i två, möjligen hierarkiska, nivåer. Om inte så utgör de
inom undersökningsområdet definierade regionala ”kärntyperna” resultat av
regionala gåvoutbyten av särskild karaktär, vilka i och för sig också kan
tolkas som en avspegling av hierarkiska förhållanden men ändå utan en överregional organisation.
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5.3.3 Period MN BIII: Konsolidering – förändring
Försök att med hjälp av längdmätningar klargöra båtyxornas typer har av
Malmer ansetts som dömt att misslyckas (Malmer 2002:157). Hans bestämda åsikt är att skillnader i längdmåtten mellan båtyxor varierar så pass lite att
de på inget sätt kan vara upplysande för typologiska studier. Även om längden inte är av typologisk relevans, så finns andra resultat att utvinna ur en
sådan studie.
Förändringen i längdintervallen hos båtyxor under de tre perioderna i mitt
undersökningsområde ser ut som följer (fig. 5:28).
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Fig. 5.28. Längdvariationens förändring hos båtyxorna. Den undre linjen visar måttet på de kortaste båtyxorna, medan den övre linjen visar måttet på de längsta yxorna, under respektive period.

Längdvariationen mellan båtyxor i Närke respektive Södermanland skiljer
sig inte nämnvärt åt inom de olika perioderna. Den mest framträdande tendensen är att längdvariationen ökar med tiden. I period BI är samtliga båtyxor ungefär mellan 15-20 cm långa. Under period BII ökar spannet, så att de
kortaste är runt 10 cm och de längsta runt 25 cm. Den ökande längdvariationen fortsätter under period BIII, då de kortaste nu bara är ca 7 cm långa me31
dan de längsta fortsatt är drygt 25 cm .
31

En kommentar till fig 5:28 kan behövas kring den kategori båtyxor som brukar benämnas
”miniatyrbåtyxor”, vilka av Christiansson definierats som varande: ”... minst 1/3 mindre än
vad som kan anses vara ordinär storlek. För miniatyrbåtyxorna är största måttet 13-14 cm,
under det de minsta båtyxorna av »normalstorlek» är 18-19 cm.” (Christiansson 1953:70).
Denna beskrivning är direkt felaktig. En genomgång av båtyxornas längder visar att inte
under någon period finns brott i längdintervaller som skulle göra det motiverat att tala om en
speciell kategori av miniatyrbåtyxor. Under period BI finns i mitt undersökningsområde inga
båtyxor under 15 cm längd. Under period BII sammanfaller både medel- och medianvärdet
ungefär vid 17 cm, och under period BIII vid ungefär 15 cm. Det är därför också förvånande
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Det har visats att antalet korta båtyxor är högre i Mälardalen än i övriga
delar av landet (Malmer 1962:663). I detta avseende skiljer sig inte de båda
regionerna Närke respektive Södermanland åt. Det verkar därför som att den
ökande längdvariation vi med tiden kan se hos båtyxorna i undersökningsområdet, representerar en utveckling som inte på samma vis skett i båtyxeregioner i Götaland, Skåne eller Blekinge. En skillnad i tillverkningspraktik av
båtyxor inom båtyxekulturen måste ha tillkommit under perioderna BII och
BIII.

Fig. 5:29. Båtyxorna i undersökningsområdet under period MN BIII (svarta punkter).

Låt oss hålla oss kvar en stund till vid båtyxornas längdvariation. En översikt
av båtyxornas längder i förhållande till landskapslägen visar att det inte går
att definiera några välavgränsade områden där båtyxorna är av en speciell
längd. I stort går det inte att se att ett visst område skulle ha haft betydligt
kortare eller längre båtyxor än andra områden. Detta säger alltså den analys
som är möjlig att göra med hjälp av utbredningen av påträffade båtyxor; att
längden inte skulle ha haft betydelse följer naturligtvis inte av detta. Det
noterades ovan att de karaktäristiska båtyxorna med list i Södermanland var
ovanligt långa, och här har vi ett visst belägg för att längden haft betydelse.
att Malmer, utan att själv definiera måtten för en miniatybåtyxa, behandlar dem som en särskild kategori (Malmer 1962:622 ff).
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Möjligen har de längsta båtyxorna varit något exklusivare, att endast vissa
grupper – spridda inom regionerna – hade tillgång till sådana (se vidare kap.
6).
Vi kan nu se till utbredningen av båtyxor under period BIII, och jämföra
med tidigare förhållanden. Antalet båtyxor i period BIII i undersökningsområdet är 119 stycken, varav 53 stycken i Närke och 66 stycken i Södermanland (fig. 5:29). Det sörmländska antalet är alltså märkbart högre (jfr ovan
fig. 5:7).
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Figur 5:30. Stapeldiagram över antalet båtyxor av respektive typ i de olika regionerna under MN BIII i undersökningsområdet.

Utvecklingen följer i stort den trend som visades under period BII, med en
ytterligare generell ökning i samtliga landskapslägen. Som figur 5:9 ovan
visar, är ökningen framför allt i landskapslägena vid vatten i inlandet – både
längs åsarna och däremellan – samt vid kusten mellan åsarna.
Av de båtyxor från perioden som jag själv kunnat typologisera framgår att
nästan samtliga är av typen E:2, medan endast ett par är av typen E:1 (fig.
5:30).
När jag har studerat båtyxorna från period BIII i undersökningsområdet
kan jag konstatera att det blir allt svårare att dela in materialet i några stora,
tydligt avskiljbara grupper. Enligt Malmer är det den typiska E:1-båtyxan
som utgör undantaget mot slutet av båtyxtiden, med sina konkava smalsidor
och långa smäckra former (Malmer 1962). Typen E:1 är emellertid förhållandevis ovanlig i Mälardalen (jfr ovan fig. 5:3). Frågan är om det längre kan
påvisas någon regional variation inom undersökningsområdet beträffande
båtyxornas utformningar?
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Närke
Båtyxorna under period BIII utbreder sig i stort sett över samma områden
som var etablerade sen tidigare. Den södra delen av Närke, med tillhörande
kuststräckor längs västra Hjälmaren, utgjorde fortsatt en kärnbygd, men man
kan möjligen ana att det skett en ännu något tydligare förskjutning ut mot
kusten och att det nästan uppstått ett glapp mot inlandet i sydväst. I sydväst
ansluter flera båtyxor till områden som också har båtyxor från period BI.
Längs västra Hjälmarekusten finns en viss tendens till att fokus har hamnat
mer mot den södra delen, och att den norra delen har färre fynd. Längre
norrut finns ett par samlingar med båtyxor som visar att också här har bosättningar fortsatt. Det finns en generell tendens att båtyxorna återfinns något
vid sidan av lägena för båtyxor från MN BII.
Till denna förändring ska också noteras den motsatta, nämligen att det exempelvis runt västra sidan av Hjälmaren på flera platser finns en lång kontinuitet, med båtyxor från alla perioderna. På vissa platser, som exempelvis
vid Sannahed i Kumla, finns också säkra linjegravfält, där undersökta gravar
innehållit båtyxor från period BI och BIII. Vid Sannahed finns dessutom
flera lösfunna båtyxor som pekar mot att gravfältet möjligen varit ännu större och att begravningar också skett där under period BII. Samma sak kan vi
se vid Örebro och längs åsen vid Sköllersta. På andra platser syns linjaritet
för båtyxor från både period BII och BIII (se vidare kapitel 6).
Båtyxornas utseende under period BIII i Närke är mest av tämligen allmän form, och saknar ofta distinkta utformningsdetaljer. Flera är som
nämnts något kortare än under föregående period. En del av båtyxorna har
också en något mer ”bullig” form jämfört med tidigare (fig. 5:31). Det finns
också exempel på något mer välformade båtyxor (fig. 5:32).
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Figur 5:31. Två exempel på båtyxor av vanligt förekommande former. Skala 1:2.

Nästan samtliga har typologiserats som E:2, men det finns även ett exemplar
som har klara likheter med den smäckrare typen E:1, även om inte det
typologiska kriteriet med en konkav smalsida hela vägen från egg till nacke
uppfylls. Den båtyxan finns i Blacksta, Hallsberg socken.
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Figur 5:32. Ett exempel på en mer välformad båtyxa. Skala 1:2.

Södermanland
Utbredningen av båtyxor från period MN BIII i Södermanland motsvarar i
stort den bild vi såg i Närke, med både förtätningar och förskjutningar (se
ovan, fig. 5:29). I Södermanland kan man dock säga att förskjutningarna
överväger. Redan etablerade områden – speciellt då kärnbygden längs den
inre kuststräckan – förtätas till en del, men den huvudsakliga förändringen är
att utbredningen både centralt och perifert i undersökningsområdet förskjuts
något jämfört med situationen under period BII. Det sista kan ses i nordöstra
delen av det området, där båtyxorna från period BI och BII finns sydväst om
Malmköping medan båtyxorna från period BIII istället finns i området nordost om Malmköping, och också mer ut mot havsvikarna. Det kan likaså ses i
den nordvästra delen av undersökningsområdet, runt sjön Öljaren, där
tyngdpunkten förskjuts något åt nordväst. I det centrala området runt Katrineholm har också skett en förändring, där båtyxorna nu finns tydligare samlade åt sydöst, ut mot den inre kuststräckan och öarna, norr om sjön Yngaren. Söder om Yngaren ser vi istället en förtätning av det etablerade. Slutligen finns en förskjutning längst i sydöst, ner mot Nyköping.
En klar tendens är att det skett en samlad förskjutning mot sydost i hela
Sörmlandsregionen, mot den inre havskusten med sina djupt skurna vikar,
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samt öarna därutanför, framför allt i sydöst och nordöst. Expansionen i östra
Södermanland, utanför mitt undersökningsområde, kan också påminnas om
(jfr ovan). Till detta kommer en fortsatt etablering längst i nordvästra delen,
med vissa förskjutningar jämfört med tidigare.

Figur 5:33. Två exempel på båtyxor av vanligt förekommande former. Skala 1:2.

Åsanknytningen i inlandet är inte längre så utpräglad under period BIII. Det
är endast på några platser där åsar löper ner mot kusten, som båtyxor, deponerade vid kusten, samtidigt kommer att ligga på åsar. Båtyxor återfinns vid
vatten; i inlandet vid sjöar och vattendrag, längs den inre kuststräckan eller
vid vattnet på öarna i öster.
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Figur 5:34. De fyra båtyxorna i tabell 5:3. Skala 1:4.

Beträffande båtyxornas utseenden och typer ser vi samma tendens som i
Närke. En hel del av båtyxorna är av en allmän E:2-typ, med en ”bulligare”
form och ofta inte så tydligt markerad nackknopp. För en majoritet av båtyxorna från period BIII kan alltså inga speciella särdrag noteras (fig. 5:33).
Några av båtyxorna skiljer sig dock från resten, då de utmärker sig både
genom sin längd och genom sin smäckrare utformning. Speciellt gäller detta
fyra båtyxor: två funna i den nordöstra delen av undersökningsområdet i L
Malma socken (nr. 21) och i Dunker socken (nr. 10), samt två båtyxor i den
sydöstra delen vid Nyköping (nr. 159) och i Råby-Rönö socken (nr. 29) (fig.
5:34). De här fyra båtyxorna är uppenbart lika varandra, och att bara förlita
sig på typologierna leder fel (jfr tabell 5:3).
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Tabell 5:3. Typbestämning av de diskuterade båtyxorna.
Nr

Oldebergs typ

Malmers typ

10
21
29
159

E:1
E:1
E:1-(C:5)
C:5?

E:2
E:2
E:2
E:2

I tabell 5:3 påvisas hur Oldebergs typindelning fångar något som Malmers
typindelning istället döljer. Båtyxorna nr 10 och 21 motsvarar på de flesta
sätt Malmers E:1-typ, förutom att den konkava smalsidan inte löper hela
vägen från egg till nacke, som Malmers typologi kräver. När istället nackens
smalsida smalnar av till en kant blir typen enligt Malmer en D:2 eller en E:2,
beroende på nacktvärsnittet. När en smal markerad smalsida finns kvar hela
vägen mot nacken, men där den konkava inslipningen inte följer med hela
vägen, blir typen på samma vis en C:2 eller E:2 (och ibland är den exakta
formen på båtyxans bakre smalsida helt enkelt svår att bestämma).
Båtyxa nr. 159 tillhör period BII, utgående från Oldebergs typologi. Oldeberg har angivit den som en C:5?, och jag menar att det är väldigt svårt att
avgöra om det är en E:2, C:2 eller D:2 i Malmers typologi. Att Malmer anger
exakta kriterier för hur man ska mäta nacktvärsnittet hjälper inte alltid när
båtyxan ligger på gränsen mellan olika värden, och i det här fallet är det
dessutom mycket svårt att bestämma om det finns en markerad smalsida på
båtyxans bakre del eller inte. Det mest slående är att de fyra ovan angivna
båtyxorna är mycket lika varandra.
De här fyra, ”vackra” båtyxorna avviker mest tydligt från de flesta övriga
båtyxor från period BIII i Södermanland, och de har dessutom påträffats
längst mot öster i undersökningsområdet. Det finns ytterligare fyra båtyxor,
som inte är lika utpräglat smäckra som de ovan diskuterade, men som liknar
dem och samtidigt påfallande skiljer sig från de andra båtyxorna i regionen.
Det rör sig om fyra båtyxor som är aningen kortare och enklare (nr 17, 31,
160, 193), men med samma formspråk som de vackraste båtyxorna. De återfinns dessutom också i den östra delen av regionen, förutom en som finns
något längre västerut och som dessutom var ituslagen (endast nacken är påträffad).

192

Fig. 5:35. De tio ovanligt vackra båtyxorna under MN BIII (svart punkt markerar de
vackraste båtyxorna medan svart triangel markerar vackra båtyxor av något enklare
utformning), mot en bakgrund av övriga samtida båtyxor (grå punkt). En av de vackra båtyxorna är illustrerad.

Dessa åtta båtyxor återfinns i den östra delen av den sörmländska regionen.
Två liknande exemplar finns dessutom i Närke (fig. 5:35). Eftersom underlaget för denna iakttagelse, speciellt beträffande de fyra längsta båtyxorna, är
baserat på så få exemplar kan en källkritisk kommentar vara på sin plats.
Oldeberg har flera båtyxor typologiserade som E:1 som jag inte har sett, och
bland dessa kan finnas exemplar av de här beskrivna, vackra sorterna. Det
kan samtidigt sägas att bland Oldebergs E:1-båtyxor finns några som jag har
sett, också i Närke, och som inte har den vackra formen. De oldebergska
E:1-båtyxor i Södermanland finns ändå nästan enbart i de östliga socknarna:
Björkvik, Dunker, Sköldinge och St Malm socken. En enda båtyxa avviker
från den östliga utbredningen, nämligen en i Ö Vingåker socken. Sammanta193

get är därför den dominerande östra utbredningen för en speciellt vacker
båtyxform under period BIII tillräckligt starkt belagd för att kunna accepteras32.
Slutsatser
Den trend som kunde ses under period BII fortsätter i period BIII, där de
regionala skillnaderna mellan båtyxtyper blir mindre och mindre uttalade.
Det som istället framstår som av reell – men möjligen begränsad – regional
betydelse är specifika utformningar hos ett mindre antal båtyxor. Under period BIII har i undersökningsområdet endast ett sådant förhållande kunnat
definieras, och det gäller ett knappt 10-tal båtyxor i den östra delen av den
sörmländska regionen. Endast här kan det hävdas att gåvoutbytet har utgjorts
av ett fortsatt regionalt nätverk av betydelse.
Som framgår av figur 5:7 ovan, finns en fortsatt ökning av antalet båtyxor
under period BIII i Södermanland, medan antalet båtyxor i Närke är nästan
detsamma som under föregående period. Om detta ska förklaras med att
båtyxekulturen fortlever under en längre tid i Södermanland än i Närke, som
Malmer antar, eller om det finns en annan förklaring hänger naturligtvis
samman med hur inledningen av den senneolitiska perioden ser ut. En jämförande tolkning av detta görs i kapitel 7.
Båtyxorna under period MN BIII visar att den regionala identiteten inte
längre uttrycks genom båtyxorna (fig. 5:36), med undantag för ett område i
den östra kanten av undersökningsområdet. En preliminär tolkning av förekomsten av vackrare båtyxor i den östra delen av regionen, kan vara att vi
här – i mer nyetablerade båtyxeområden – ser en för tiden ovanlig vitalisering av båtyxans betydelse för den regionala identiteten.

32
Att detta östra område av Södermanland särskiljer sig har även visats gälla under den tidigneolitiska perioden, då det där förekommer speciella utformningar av tunnackiga grönstensyxor (jfr Welinder 1985).

194

Figur 5:36. Figuren visar de skilda intensiteterna i regionala respektive överregionala gåvoutbyten mellan de identifierade regionerna i undersökningsområdet under
period MN BIII. Figuren visar även hypotetiskt de överregionala gåvoutbytenas
riktning och intensitet mellan undersökningsområdets regioner och närliggande
regioner i Mellansverige.

I enlighet med tidigare tolkningar skulle detta betyda att de överregionala
gåvoutbytena nu generellt har störst betydelse. Enligt denna tolkning upphör,
under period MN BIII, egentligen den typ av regionalitet – bl.a. uttryckt
genom båtyxorna – som påvisats för föregående perioder.
Den allmänna utbredningen av båtyxor i landskapet ger slutligen anledning att med viss försiktighet postulera existensen av ett rörligt bosättningsmönster. Detta har påvisats i den förskjutning av koncentrationer av båtyxor
i landskapet som ses på flera håll mellan period BI, BII och BIII. Även om
ett rörligt bosättningsmönster även tidigare har antagits för båtyxekulturen,
exempelvis baserat på en ambulerande boskapsskötsel (ex. L. Larsson 1992),
har för Mälardalen inte funnits några faktiska belägg för att så varit fallet.
Vad bosättningsförflyttningarna var motiverade av kan inte utläsas enbart ur
båtyxornas med tiden förändrade lägen i landskapet.
195

5.4. Sammanfattning och diskussion
Under den inledande period MN BI har konstaterats tre initiala kärnbygder
för båtyxekulturen i undersökningsområdet, ett i sydvästra Närke, ett i norra
Närke och ett i västra Södermanland. I sydvästra Närke dominerade en speciell sorts A-yxa medan i de två övriga regionerna dominerades av en speciell sorts B-yxa. Utprickningen av de typiska båtyxorna på en landskapskarta
gjorde det möjligt att i analysen fastställa regionernas geografiska omfattning. Däremot måste det framhållas att de kärnbygder av båtyxekultur som
båtyxornas spridning påvisar för period MN BI inte behöver betyda att dessa
områden var de enda bebodda; det är snarare troligt att det i andra delar av
landskapen fanns grupper som ännu inte hade inkorporerat båtyxekulturens
föremål och sedvänjor (se vidare kap. 7).
Under period MN BII flyter de två närkingska regionerna samman till en,
medan den sörmländska regionen kvarstår. I respektive region fanns fortsatt
en regional särprägel på båtyxtillverkningen, men de överregionala kontakternas ökande betydelse märks också, då skillnaderna mellan regionernas
båtyxor över lag minskade. På grund av att båtyxorna kontinuerligt tillverkades i större antal, och kom att spridas till fler områden inom regionerna,
breddades samtidigt båtyxekulturens genomslag. Mest påtaglig var förändringen just under MN BII då kuststräckorna togs i anspråk. Båtyxekulturen
bör nu ha utgjort den allenarådande samhällsformen inom undersökningsområdet.
Under period MN BIII kvarstår de två regionerna – Närke respektive Södermanland – i rent geografisk bemärkelse, så att lämningarna fortfarande är
samlade i två olika bygder i undersökningsområdet, men skillnaderna mellan
de två regionernas båtyxor är nu jämförelsevis liten. Tydligast framstår en
lokal tradition i östra delen av den sörmländska regionen, där vad som kan
betecknas som vackra båtyxor användes. Eftersom den regionala identiteten
under MN BIII är svårare att arkeologiskt definiera jämfört med föregående
två perioder, är tolkningen av den i huvudsak baserad dels på det historiska
perspektivet, dels på att bygderna rent geografiskt fortfarande är urskiljbara.
Det är dock uppenbart att formerna och uttrycken för en regional identitet
måste ha skilt sig betydligt åt mellan perioderna MN BI och MN BIII.
En mer fullständig genomgång av båtyxor i fler regioner skulle ge ett utökat underlag för att tolka utbytesnätverkens omfattning och riktningar. Det
bör dock understrykas att den modell för båtyxornas typologiska och formmässiga förändringar som här presenterats, inte baseras på föreställningen att
en av den svenska båtyxekulturens regioner försett alla andra regioner med
impulser för förändring. Utvecklingen och förändringen av båtyxornas utformning måste ses som resultatet av en samverkande process mellan regionala och överregionala kontakter, där speciellt de överregionala kontakterna
– vid varje tillfälle – har påverkat utvecklingen i samtliga regioner. Under-
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sökningen har tydligt visat detta, genom förekomsten av utomregionala båtyxformer i Närke och Södermanland under hela MN B-perioden.
Den samlade analysen har också påvisat kronologiska förändringar i relationen mellan regionalt och överregionalt påverkade utformningar av båtyxorna under MN B. Denna slutsats har kunnat nås genom att jämföra båtyxorna i olika regioner med varandra. Det är genom att jämföra samma båtyxtyper inom respektive perioder från skilda regioner som analysen varit möjlig.
Även genom den konstaterade variationen i förekomsten av båtyxtyper inom
respektive period, har graden av regional särart kunnat bedömas. En förutsättning för analysens framgång har därför varit den nya periodindelning
som presenterades i kapitel 3. Den regionala variationen inom respektive
period har alltså inte en kronologisk förklaring.
Jag har i kapitel 4 postulerat att båtyxorna var högt värderade föremål i
gåvoutbytessystem. Gåvoutbyten förekommer generellt mellan gruppföreträdare på olika samhällsnivåer, där den geografiska omfattningen av gåvoutbyten kan skilja sig åt. I analysen har jag valt att urskilja två sådana nivåer
vars geografiska omfattning också svarat mot olika sociala och politiska
sammanhang. Den ena nivån är den överregionala, vilket i den traditionella
arkeologin är den nivå som tilldragit sig störst uppmärksamhet. Den andra
nivån är den regionala, och analysen ovan har i hög utsträckning handlat om
att uppmärksamma och värdera just den nivån.
Den förklaring jag förordar säger att skälen till att båtyxorna både hade
överregionala och regionala särdrag berodde på utbytena. Båtyxorna inom
varje region bestod dels av regionalt tillverkade båtyxor, dels av till regionen
inbytta båtyxor. De sistnämnda hade i sin tur till största delen tillverkats i
intilliggande regioner. Det uppstod därmed även vissa ”mellanregionala”
särdrag, vilket visats exempelvis genom den mer östsvenska utbredning som
B-yxan hade under period MN BI. Den regionala båtyxtillverkningen påverkades därför inte bara av den regionala traditionen utan även av den något
främmande utformningen hos överregionalt inbytta båtyxor.
För att sammantaget tolka båtyxekulturens utveckling, utifrån de från undersökningsområdet erhållna resultaten, kan de tre förhållandena nu diskuteras tillsammans. Det gäller förändringarna av den regionala påverkan, den
förändrade mängden båtyxor samt slutligen den eventuellt förändrade värderingen av båtyxorna. Proportionen mellan det som tolkats vara regional särart respektive överregionala former hos båtyxorna menar jag påvisar proportionen mellan regionalt respektive överregionalt gåvoutbyte. Den förändring
som kunnat ses i utvecklingen under båtyxperioderna talar tydligt för att den
regionala påverkan var som störst under den första perioden och som minst
under den sista perioden. Samtidigt ökade mängden båtyxor markant under
den andra perioden, för att ligga kvar på samma höga nivå under den avslutande perioden. Under den avslutande perioden framstår båtyxorna emellertid som i avsaknad av den konstnärliga omsorg som tidigare varit karaktäris-
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tisk. Detta betyder att den värdering vi gör av de senare båtyxorna kan behöva modifieras.
Förutom att gåvoutbytenas riktningar och omfattning förändrats, är frågan
om båtyxan under MN BIII längre var den mest värderade gåvan? En uppskattning av båtyxans värde är alltid vansklig att göra, men som påpekades i
kapitel 2 utgör det en ofrånkomlig del av det sätt på vilket vi tolkar föremålet. Som noterades ovan finns ett förhållande under period MN BIII som kan
ha kompenserat för de förlorade estetiska kvaliteterna, och det är de ökade
längdskillnaderna hos båtyxorna. Den förlorade estetiska kvaliteten kan alltså ha ersatts av en fokus på längdens betydelse som värdemätare. Det kan i
sammanhanget observeras att trots att det i Skåne/Blekinge finns fler E:2yxor än E:1-yxor under den avslutande perioden, så är det uteslutande (de
jämförelsevis långa) E:1-yxorna som påträffats i gravar (jfr Malmer
1962:647), vilket stödjer antagandet (se vidare kap 6).
I figur 5:37 är den kronologiska förändringen hos de tre förhållanden som
diskuterats sammanställd.

Figur 5.37. Förändringen över tid hos båtyxorna, med avseende på antal, värde och
regionala särprägel.

Båtyxans betydelse för den kulturella identiteten tolkar jag ha varit som
störst under MN BII, eftersom variationen och kreativiteten kring båtyxans
utformning då var stor, och de regionala och överregionala nätverken tycks
ha befunnit sig i en sådan balans att en regional identitet kunde vidmakthål198

las samtidigt som ett betydligt större befolkningsunderlag blev delaktigt i
gåvoutbytena.
Tillsammans med utvecklingen av båtyxans roll i samhället under de tre
perioderna, finns också en hierarkisk aspekt som jag än så länge berört i liten
omfattning. Under period MN BI var båtyxorna ett exklusivt föremål. Under
period MN BII fanns både en mycket allmän spridning av båtyxor och en
mindre kategori av båtyxor som behållit vissa karaktäristika från den föregående perioden. Den ökade längdvariationen kan ha betytt ett ökat fokus på
längdskillnadernas betydelse för värdet. Under den avslutande perioden finns
dessutom den mindre samlingen av vackra båtyxor som uppträder lokalt i
Södermanland. Utifrån de etnografiska exempel som diskuterades i kapitel 4
tycks det klart att en hierarkisk aspekt är en ofrånkomlig del av gåvoutbyten.
Frågan är då om den tecknade bilden av utvecklingen i undersökningsområdet kan ytterligare bidra till att besvara frågan om båtyxekulturens hierarkiska uppbyggnad?
En första reflexion är att trots de förändringar vi ser mellan period MN BI
och MN BII, så bibehölls den lokala och regionala maktbalansen genom att
det var samma grupper som fortsatt bildade den mest exklusiva sammanslutningen vid gåvoutbyten. Både i Närke och i Södermanland är det i ungefär
samma kärnområden som de mest speciella båtyxorna återfunnits. Samtidigt
kan det hävdas att med den över tiden ökande spridningen av båtyxor till fler
grupper i regionen (den gropkeramiska kulturens övergång till båtyxekultur
samt en möjlig befolkningsökning, se nedan kap. 7), bör konkurrensen om
exklusiviteten ha ökat. Det vore önskvärt att få kunskap om exempelvis
jordbruksproduktionen ökat under MN BII.
Starka indicier på regionala maktbaser kan föreslås, där lägena för speciella båtyxor tillsammans får definiera ett regionalt nätverk av särskild betydelse. Det finns emellertid ytterligare sätt att bredda tolkningsunderlaget. Det
har i forskningen återkommande hävdats att båtyxekulturens gravskick inte
var ett gravskick för gemene man, utan var förbehållet en maktelit (jfr kap
1). Antalet kända båtyxegravar i mitt undersökningsområde är mycket begränsat, och utgörs i de flesta fall av indicier baserade på uppgifter och fynd
från allmänheten. Genom en undersökning och analys av deponeringshandlingar för de lösfunna båtyxorna – såsom de kan tolkas utifrån fynduppgifter från undersökningsområdet – kan det vara möjligt att belysa just den
typ av exklusiv hantering av båtyxor som eftersöks, bl.a. som gravgåvor.
Resultatet av en sådan studie kan sedan jämföras mot de här föreslagna, inomregionala uttrycken. Här kan också frågan ställas om det i deponeringshandlingarna går att upptäcka ytterligare en nivå i landskapsbilden, alltså att
vissa typer av deponeringar skett i särskilda landskapslägen. Detta är frågor
för kapitel 6.
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6. Deponeringspraktiker och
samhällshierarkier

6.1. Syfte och problemformulering
I föregående kapitel har båtyxornas typologiska och kronologiska variation
samt utbredningens rumsliga struktur använts för att påvisa och undersöka
båtyxekulturens regionala och överregionala nätverk. En utveckling kunde
tecknas som visade på en generellt minskande regional särart, samt vad som
tolkades som en under den avslutande perioden MN BIII sjunkande betydelse för båtyxan som exklusivt värdeföremål.
Under alla perioder har skillnader påvisats mellan särpräglade utformningar av båtyxor och mer allmänna former, vilket förklarats med att den
lokala tillverkningen i varierande grad påverkats av utifrån erhållna båtyxor
vilka introducerats i de regionala nätverken. Till en del kan de mest regionalt
särpräglade båtyxorna avgränsas i rummet. Sett över flera perioder är det
möjligt att tolka dessa områden som speciella nätverk av regional betydelse.
För att ytterligare klargöra förekomsten av och innehållet i regionala samhällshierarkier, ska i det följande undersökas hur båtyxorna deponerats. På
vilka sätt förhåller sig exempelvis de båtyxor som nedlagts i gravar till de
regionala nätverk som identifierats? Har båtyxor offrats på skilda sätt i de
olika regionerna eller finns skillnader inom regioner som kan kopplas till
olika grupper? Kan den förskjutning över tid mot en minskad regionalitet
inom gåvoutbytet också ses beträffande deponeringshandlingarna? Hypotesen är att deponeringspraktikerna bör avspegla ett lika aktivt förhållningssätt
till båtyxan som gåvoutbytet, även om avsikten med deponeringen inte varit
att etablera värden och vinna prestigekamper. Det är oklart om deponeringarna av båtyxor involverade en i huvudsak regional eller en överregional
gemenskap. Följande undersökning vill ge möjliga svar på dessa frågor.
Kapitlet avslutas med att gåvoutbytessystemen och deponeringspraktikerna analyseras tillsammans, med det uttalade målet att identifiera
grupperingar inom regionerna och bedöma i vilken grad sådana eventuella
grupperingar är uttryck för en hierarkisk struktur.
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6.2. De lösfunna båtyxornas kategorier
En överväldigande majoritet – ca 95 % - av de idag kända båtyxorna utgörs
av lösfynd. Att de är lösfynd innebär att när båtyxan påträffades gjordes inga
ytterligare iakttagelser som kunnat bidra till att sätta in fyndet i ett förhistoriskt sammanhang. De har då hittats vid exempelvis jordbruksarbeten, vid
dikesgrävningar, vid grustäkter, etc. Resterande 5 % av båtyxorna har i de
allra flesta fall påträffats i gravar, antingen ensamma eller tillsamman med
andra fynd, eller i fyndsammanhang som tolkats som rester efter en grav. I få
fall har de påträffats på boplatser eller i vatten eller våtmarksmiljö.
Två parametrar kan användas för att belysa hur de lösfunna båtyxorna kan
ha deponerats. För det första de olika stadier av båtyxors ”liv” som vi känner; från förarbeten, via de färdiga hela båtyxorna, till de trasiga exemplaren
av fr.a. nackar och eggar. Dessa olika kategorier innehåller information om
hur båtyxor tillverkades och deponerades. Vi vet exempelvis att det i gravar
endast förekommer färdiga, hela båtyxor (Knutsson 1995). Det har också
visats att antalet påträffade eggar tydligt överstiger antalet nackar. Malmer
menar att den disproportionen visar att eggdelar av båtyxor har offrats på för
oss lättfunna platser (Malmer 1962:668). Som en följd av detta menar han
vidare att om människorna offrade halva båtyxor så offrade de också hela
båtyxor (Malmer 2002:164).
För det andra kan det topografiska läget för båtyxor i undersökningsområdet studeras, och korreleras mot förarbeten, färdiga, respektive trasiga båtyxor. Härigenom kan en diversifierad bild av tillverkning, gåvoutbyten och
deponering av båtyxor ges.
För deponerade båtyxor känner vi med säkerhet till dem som nedlagts i
gravar, och vi har exempel på båtyxor – både hela och trasiga – som offrats i
bland annat vattendrag. Det finns dock inget genomarbetat förslag på hur
den stora majoriteten av båtyxor ska kontextualiseras. Önskvärt vore därför
att kriterier fastställdes för hur lösfunna båtyxor ska knytas till skilda deponeringskategorier. Som kommer att framgå är en sådan kontextualisering
troligen inte möjlig att utforma så att samtliga enskilda lösfunna båtyxor kan
ges ett korrekt förhistoriskt deponeringssammanhang.
De både säkert och mer osäkert kontextualiserade båtyxorna kommer därefter att analyseras med hänseende på utbredningen i landskapet i mitt undersökningsområde. Härigenom breddas underlagt för att tolka regionalitetens variationer, både till form och till innehåll, som de framträtt i kapitel 5.

6.3. Att undandra föremål - relationen mellan utbyten
och deponeringar
Det arkeologiska källmaterialet för båtyxekulturen består av lämningar som
till stor del är avsiktligt deponerade, medan föremålen i det levande samhäl201

let, särskilt vid gåvoutbyten, hade sitt huvudsakliga värde i sin synlighet, i
hanteringen. Deponerade föremål är därför inte ”positionerade” såsom i en
vardaglig hanteringssituation. För att bredda förståelsen av värdeföremålen
bör därför även en diskussion föras av hur föremål lämnar gåvoutbytessystem, om de exempelvis ingår i gåvoutbyten med högre makter, samt om och
hur de förändrar eller behåller sitt värde. I det här fallet rör det bland annat
en förståelse av gravgåvornas betydelse i båtyxekulturens gravar, och mer
specifikt hur båtyxans ”liv” ska förstås dels som ett föremål till beskådan
och hantering, dels som ett permanent begravt föremål. Frågan är om båtyxornas ”värde” går att förklara utifrån ett enhetligt system av utbyte och deposition, eller om de har använts på olika sätt, i åtminstone två olika sammanhang? Tolkningen av de varierande gåvoutbytena kan påverkas av deponeringens karaktär.
Ett av problemen med deponeringar av värdeföremål kan illustreras med
ett exempel på begravningar på Trobrianderna. Här lades värdefulla prestigeföremål på den nyss döde, men togs bort när kroppen skulle begravas. Malinowski beskriver den roll dessa föremål spelar vid dödsfall på följande sätt:
”The dying man is surrounded and overlaid with valuables which all his
relatives and relatives-in-law bring in loan for the occasion, to take back
when all is over while the man’s own vaygu´a are left on the corpse for some
time after death” (Malinowski 1922:512)

Malinowski berättar att många värdeföremål, som exempelvis stora yxblad, liksom även personliga ägodelar lades ovanpå den avlidne, men att alla
föremål avlägsnades innan begravningen. I stort sett inga föremål lämnas
alltså på eller invid kroppen vid begravningen. Seden att lägga värdefulla
föremål på den döende eller nyss avlidne förklaras på flera sätt:
”Thus it is said to be a gift to Topileta, the keeper of the nether world; or,
again, that it has to be taken in its spiritual form to produce a high social
standing in Tuma [den Trobriandiska eftervärlden], or simply, that it is laid to
adorn and make happier the last moments of the dying” (Malinowski
1922:512-513).

Malinowski menade att alla dessa föreställningar existerade sida vid sida,
och att de alla uttryckte den underliggande känslomässiga attityden av
”…the comforting action of the valuables.”(a.a.). Implicit finns här dessutom
den starka övertygelsen att värdeföremål självklart inte skulle grävas ner i
marken.
Chowning har beskrivit hur föremål hanteras vid dödsfall på Ferguson Island. De föremål som läggs på och omkring den döde är för det första inlånade för det speciella tillfället, och för det andra är de ‘värderade föremål’
och som sådana är de socialt uppbundna (Chowning 1989:103 f). En del av
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dessa värdeföremål får också följa den döde i graven. Föremålen blir inte
värdefulla genom att nedläggas i graven, utan de är redan värdefulla föremål.
Om vi skulle applicera de melanesiska exemplen på båtyxekulturen skulle
vi kunna hävda att de högt värderade gravgåvor vi idag finner i båtyxekulturens gravar – som exempelvis båtyxor – är ”förbrukade värden”; föremålen
var en gång värdefulla för de levande och som sådana ”offrades” de i graven.
Det kan också tolkas som att gåvoobjekt, som utbytts under lång tid, kunde
medvetet individualiseras inför en begravning (Broodbank 2000:264).
Det hot mot den rådande ordningen och etablerade allianser som dödsfall
innebär har ofta observerats i etnografin. Weiner har beskrivit det som att:
”The loss of a person is a continual threat because, at the unforeseen moment, the living must gather together, disperse, recapture, and reassert all
that they have in investments.” (Weiner 1976:8). Dessa krav bemästras genom begravningsceremonierna, vilket är processer för de efterlevande (ex
Parker Pearson 1982). Nedläggandet av värdeföremål i gravar kan vara del
av sådana begravningsceremonier.
Malmer har antytt att vissa gravgåvor under framför allt den senare delen
av båtyxtiden nedlades istället för mer värdefulla föremål, exempelvis stenyxor istället för flintyxor (Malmer 1975:87), huggvapen av horn istället för
båtyxor (a.a.:65), och att kopparföremålen med tiden blir färre i gravarna på
grund av en ökad medvetenhet om kopparens värde (a.a.:59). Ett sådant förfarande överensstämmer tämligen väl med de ovan presenterade etnografiska
beskrivningarna, där huvudregeln var att de mest värdefulla föremålen avlägsnades från kroppen vid begravningen. Men samtidigt lyfter tolkningen
fram dilemmat med båtyxorna som gravgåvor: att de nedlades i gravar förtar
inte deras värde men kan inte heller förklara det.
Hur är det då med frågan om ”gåvor till gudarna”? Mauss menade att offer bör inberäknas i den allmänna gåvokategorin. Godelier sammanfattar det
så att: ” Offerings and sacrifices are gifts to the dead, to the spirits, to the
gods; but sacrifice, according to Mauss, is capable of compelling the gods, of
making them give in return, as in potlatch, more than they were given.” (Godelier 1999:29). Men förhållandet mellan olika människor respektive mellan
gudar och människor är på en punkt fundamentalt olika: människan är definitionsmässigt underlägsen de högre makterna och därför redan skuldsatt,
eftersom det är från gudarna som hon har fått sin existens. Människan är
alltid underlägsen en högre makt. Detta förhållande vill Godelier tolka som
utgångspunkten för framväxt av kastsystem och klasser; att människor, genom att lyckas identifiera sig som delaktiga i högre makter, permanent kan
förflytta sig ut ur gåvomottagandets sociala skuldsättning (Godelier 1999:71;
194).
Som poängterats bl.a. av Helena Knutsson (Knutsson 1995) finns jägar/samlarsamhällen som inte nödvändigtvis haft denna relation till högre
makter, och därför inte bör ha utvecklat stratigrafiska skillnader mellan
människor. Hur båtyxekulturens människor stod i förhållande till sina gudar
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är därför av visst intresse när uppkomsten av eliter diskuteras. Fanns det
delar av båtyxekulturens befolkning som uppfattades stå närmare högre makter? Var t.ex. de medföljande båtyxorna i gravar likt gåvor till en högre
makt, där den döde kommit att identifieras med denna makt?
Jag har ovan tolkat båtyxan som ett värdeföremål, vars värde var beroende av transaktioner i ett gåvoutbytessystem. Varje föremål i ett gåvoutbytessystem är i princip en förväntad gengåva; det sociala ”klister” som föremålen
utgör kan därför inte ignoreras. Tolkningar av deponerade båtyxor bör behandla den bristning – eller alternativa strategi – i de sociala relationerna
som deponeringen medfört.

6.4. Återskapandet av symboliska artefakter
Det går att närma sig frågan om hur föremål lämnar värdesystem från olika
håll, där ett sätt är att ytterligare bredda själva föreställningen om vad ”föremål” är. Ett exempel på det är från antropologen Annette Weiner:
”I use the term 'artifact' to denote the broad range of such elements as
food, blood, milk, land, shell valuables, women’s wealth, knowledge, body
decorations, magic spells, and taboos. At each important phase in the cycle
(i.e., conception, birth, marriage, death, and rebirth), a transformation of person occurs as artifacts are detached from others and invested in ego.” (Weiner
1976:20).

Detta synsätt kan få betydelser för båtyxekulturens värden, föremål, sociala
relationer, personliga mål, för ramverket runt utbyten. För båtyxekulturen
känner vi väl till att det överfördes artefakter från de levande till de döda vid
dödsfall och begravningar. Det är också mycket troligt att artefakter överfördes mellan människor vid andra tillfällen, som exempelvis vid födslar, giftermål och olika övergångsritualer. Det är också känt att ett värdeföremål
som båtyxan, som del av sådana ritualer, permanent deponerades i marken
eller i vatten.
Med utgångspunkt i det sociala och ekonomiska system som beskrevs i
kapitel 4, och som prövades mot källmaterialet i kapitel 5, kan vi dela in
båtyxekulturens ”artefakter” i sådana som dels ständigt återskapas som en
konsekvens av typen av ”artefakter”, dels sådana där en speciell hantering
måste till för att ett återskapande ska kunna ske. Till den första kategorin kan
förslagsvis räknas födoämnen (tamdjur, skörd, jaktfångster, vatten, etc.) och
arbetsredskap. Till den andra kategorin räknar jag framför allt de materiellt
beständiga värdeföremålen, exempelvis båtyxan, vilka tillhör en kategori
som inte slits och blir obrukbara på samma sätt som exempelvis arbetsredskap. Värdeföremål av den typen kan därför inte på ett naturligt sätt återskapas. Deras beständighet gör dem till ett potentiellt värdeproblem.
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En möjlighet är offentlig förstörelse av föremål. I kapitel 4 diskuterades
förstörelse av föremål vid Nordvästkustindianernas potlatch, med slutsatsen
att förstörelse av föremål endast var en begränsad och sällan förekommande
del av gåvoutbytessystem, och att potlatch i sig hör till värdeföremålens livgivande sida.
I den arkeologiska terminologin återstår då vanligen endast en kategori
för deponering av hela föremål som permanent undandrar dessa från fortsatt
användning, nämligen offer till gudomar eller förfäder. Offerkategorin är
problematisk beträffande båtyxor därför att fyndomständigheterna ofta har
begränsat empiriskt informationsvärde. De normala arkeologiska kriterierna
för offerfynd (se nedan) gör att den stora majoriteten av påträffade båtyxor
förblir oförklarade.
I kapitel 4 diskuterades kitoum, värdeföremål som ännu inte kommit att
involveras i kula-utbytet. Det finns också exempel på att värdeföremål i kula
lämnat gåvoutbytesnätverket, när exempelvis inga reciproka anspråk finns
kvar på föremålet och det därigenom har ”befriats” och åter blivit kitoum
(J.W. Leach 1983a:24). Kitoum är dock fortfarande värdefulla föremål, antingen estetiskt eller oftare med förhoppningar knutna till dem om framtida
värdefulla utbyten.
I en intressant artikel har Shirley Campbell (1983) diskuterat kulavärdeförmålens olika klassifikation och inbördes rangordnade kategorier. En
konsekvens av att vissa av dessa värdeföremål med tiden stiger i aktning och
når högre värden, är att eftersom föremålen är tämligen oförgängliga borde
de högst värderade kategorierna med tiden växa i antal och därmed orsaka
något som kan likna en värdeinflation. Enligt Campbell förekommer det
ändå inte att äldre värdeföremål på något sätt förstörs för att ge plats för nya
(Campbell 1983:243). Detta motsägs dock av en uppgift rörande ett nedgrävt
snäckarmband funnet på Nuratu Island nära Kitava i nordvästra delen av
Massimregionen (J. W. Leach 1983a:12, 428f, Plate 6). Snäckarmbandet,
som nu åter är i cirkulation i kula-utbytet, är på flera sätt olikt de armband
som under 1900-talet cirkulerat i utbytena, både till utformning och i de graveringar som finns på dess yta (a.a.). Vi ser här exempel på ett värdeföremål,
sannolikt av äldre utformning, som i något sammanhang deponerats i marken
och undandragits en fortsatt existens såsom värdeföremål i utbytesnätverket.
En aspekt av gåvoutbytessystem är att det är önskvärt att nya värdeföremål introduceras i systemet så att grupper kan höja sin prestige och sitt
namn, men det är samtidigt inte önskvärt att antalet föremål blir så många att
systemets stabilitet hotas. Här kan direkt relateras till situationen under period MN BIII, som den beskrivits i kapitel 5, där båtyxorna tycks vara på väg
att förlora sitt exklusiva värde.
Finns det då någon etnografiskt belagd säkerhetsventil, varigenom värdeföremål kan lämna systemet? Campbell anger att i Melanesien har vissa
kula-föremål alltid ingått i ren byteshandel med områden utanför kula-ringen
(a.a.:243). Likaså innebär användningen av kitoum på bynivå, vanligen som
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personliga dekorationer eller som gåvor inom den närmaste släkten, att lägre
rankade värdeföremål alltid är eftersökta. Som beskrevs i kapitel 4 utgör
kula-utbytets egna mekanismer, där acceptansen av nya värdeföremål i systemet aldrig kan bestämmas av en enskild gåvogivare, likaså en inbyggd
broms. I kapitel 4 visades vidare att värdeföremålen måste finna sin plats i
utbytessystemet, och även om nya föremål av rätt utformning kan innebära
nytt bränsle i systemet, så medför de sociala och politiska hierarkierna i allmänhet att utbytessystemets omfattning har en informell gräns.
Det finns en typ av geografisk exklusivitet som påvisats i Massimregionen. I det överregionala kula-utbytet är det långt ifrån alla som deltar:
på Trobrianderna (Boyowa) är drygt 80 % av männen inte med i kula-utbytet
(J.W. Leach 1983b:121), och det finns hela regioner inom Massimområdet
som inte är med i kula. Från Leachs genomgång framgår att olika områden
och byar rent geografisk kan ligga bättre eller sämre till för att kunna delta i
kula-utbyten (a.a.:140 f), och att detta möjligen orsakat det varierade deltagandet i kula. Det är uppenbarligen så att gåvoutbytesnätverken fann etablerade vägar, som omöjligt kunde nå alla platser, och att för grupper i vissa
områden visar sig försöken att etablera nya utbytesvägar – eller haka på de
redan existerande – alltför kostsamt. För människor i dessa – till de långväga
utbyteskontakterna – perifera områden begränsas gåvoutbytena i huvudsak
till en geografiskt mer närbelägen värld, och innefattar inte de högst värderade föremålen. Det finns därmed en betydelsefull territoriell aspekt i utbredningen av de högst värderade föremålen.
Den sociala balansen kan naturligtvis samtidigt rubbas, varigenom både
fler värdeföremål kan involveras i utbytena och nya hierarkiska förhållanden
kan uppstå (jfr kap 4 om potlatch-institutionens utveckling under 1800-talet).
Det är därför en diakron, historisk analys som bäst kan ge svar på hur ett
utbytes- och deponeringssystem fungerat över tid.
Sammanfattningsvis menar jag att det kan göras troligt att båtyxor undandrogs det värdeskapande gåvoutbytet – genom att deponeras – men att detta
undandragande i sig inte var ett värdeskapande system. Hur sådan deponering sett ut återstår att undersöka.

6.5. Rekonstruktion av deponeringskategorier för
båtyxorna: gravgåvor, offer eller boplatsavfall
I det följande ska undersökas om det är möjligt att bestämma deponeringssätt
eller kontexter för en majoritet av de lösfunna båtyxorna. Om detta kan göras
på ett trovärdigt sätt, öppnar sig möjligheten att jämföra deponeringshandlingarna mot resultaten från kapitel 5 beträffande utbytesnätverkens regionalitet och de samhällshierarkier som därigenom anats. Frågan är om det i de-
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poneringarna kan utläsas en strukturell samhällshierarki, som kan ställas mot
gåvoutbytenas hierarkier?
Båtyxorna har i det följande indelats i följande huvudkategorier beträffande tillverkning, användning och ett slutligt avhändande:
x
x
x
x

Förarbeten
Hela och färdiga båtyxor
Eggar
Nackar

Vad gäller trasiga båtyxor finns fragment som inte låter sig inordnas i eggar eller nackar, som till exempel mittdelar där egg och/eller nacke saknas.
Dessa är dock så pass ovanliga att de inte behandlas här.
Att korrelera mot de ovan beskrivna kategorierna finns de sex olika topografiska lägen som båtyxorna påträffats i inom undersökningsområdet, och
som redogjordes för i början av kapitel 5 (jfr ovan, fig. 5.8):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

På åsar i inlandet, men inte vid vatten.
I inlandet men inte på åsar eller vid vatten.
På åsar i inlandet, vid vatten.
I inlandet vid vatten, men inte på åsar.
På åsar vid havskusten.
Vid havskusten men inte på åsar.

Genom att analysera dessa parametrar, samt diskutera deponeringskategorier, ska skillnader eftersökas med hänseende på exklusivitet och hierarkier.
Vissa generella jämförelser kan inledningsvis göras. I figur 6:1 visas relationen mellan samtliga båtyxor och de hela/färdiga båtyxorna i undersökningsområdet, för respektive topografiskt läge. Jämförelsen visar att det
framför allt är i lägena 3 och 4, och i viss mån i 6, som de största variationerna finns: i de här lägena förekommer alltså – förutom hela båtyxor – förarbeten, eggar och nackar i hög utsträckning. Det kan därmed anses bevisat
att det funnits en varierad deponeringspraktik beträffande alla kategorier av
båtyxor.
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Figur 6:1. Samtliga båtyxor samt enbart de hela, färdiga båtyxorna, i förhållande till
topografiskt läge.

6.5.1. Båtyxekulturens gravskick
För att kunna hypotetiskt fastställa hur stor andel av de lösfunna båtyxorna
som kan vara rester efter gravar, är det nödvändigt att både ge en kort översikt av båtyxekulturens gravskick, samt att genom jämförelser med andra
områden inom det snörkeramiska komplexet uppskatta omfattningen av bruket att nedlägga stridsyxor i gravar.
Som nämnts är båtyxan främst känd från en säker kontext, nämligen i
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gravar . Totalt är ca 5 % av alla båtyxor påträffade i gravar (Malmer
1962:645). Båtyxor i megalitgravar är förvånansvärt få, men skicket att begrava i megalitgravar har konstaterats från hela båtyxperioden (Malmer
1962:246 ff).
Det är framför allt i Skåne som gravar med bevarade skelett finns bevarade. På de flesta andra håll utgörs gravindikationerna av påträffade fynd i
kända kombinationer (såsom båtyxor tillsammans med keramik, håleggade
yxor, flintspån, m.m.), och ibland ses också rester efter gravkonstruktionen i
form av nedgrävningar och/eller stenfyllning. Fynden påträffas i allmänhet
på 0,5–1 meters djup. I inget fall har förarbeten eller fragment av båtyxor
hittats i säkra gravar (för en utförlig beskrivning av båtyxekulturens gravar,
se Malmer 1962; 1975; Knutsson 1995). Antalet gravar vilka innehållit båtyxor utgör drygt hälften av samtliga kända (se vidare nedan).
Båtyxekulturens linjegravfält påvisades tidigt i forskningen (Forssander
1933:3; Malmer 1962:241 f). Linjegravfält tycks även på vissa platser ha
funnits under en inledande fas av den efterföljande senneolitiska tiden
(Edenmo 2000:30 f; Lekberg 2002). En gravlinjaritet har nyligen föreslagits
för några gropkeramiska gravfält på Gotland (Fahlander 2003:87 ff). De
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Beträffande förekomst på boplatser respektive i offernedläggelser, se vidare nedan.
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konstaterade linjegravfälten kan användas som tolkningshjälp i situationer
där lösfunna båtyxor påträffats längs exempelvis en åssträckning där båtyxegravar är kända; de lösfunna båtyxorna kan då i vissa fall tolkas som rester
efter ytterligare gravar.
Kremeringar inom den sena båtyxekulturen har påvisats, exempelvis vid
det undersökta dödshuset vid Gläntan, Turinge socken, i Södermanland
(Lindström & Boije 2000; jfr även ex. Christiansson 1956: Malmer 1962:223
ff).
Avsaknaden av välundersökta gravfält tillhöriga båtyxekulturen har gjort
att fyndtomma gravar har varit svåra att påvisa. Några exempel finns dock.
En fyndtom grav har påträffats vid Sanna gård i Halland, strax intill en fyndförande grav (Artelius 1990). Vidare har Oldeberg (1952:98) beskrivit gravarna vid Tolsum Södergård i Östergötland, där tre gravar, varav en med en
båtyxa och en hålslipad flintyxa (a.a., abb. 261) låg på rad i NV-SO:lig riktning med 1-3 meters mellanrum (se även Hellman 1947). Förutom den fyndförande graven fanns här alltså också två fyndtomma gravar. Graven med
fynd kan dateras till period MN BII.
Det bör i sammanhanget framhållas att båtyxekulturens gravar till vissa
delar uppvisar likheter med exempelvis gropkeramiska gravar, och att det
generellt kan argumenteras för en lång kontinuitet under neolitikum beträffande jordgravar. Gravgåvorna från den kända trippelgraven vid Bergsvägen
i Linköping (Lindahl & Gejvall 1973) kan på flera punkter jämföras med
gropkeramiska gravar på Gotland och Öland (jfr Janzon 1974).
Att påvisa en kontinuitet för båtyxegravarna i Mälardalen med tidigneolitiskt gravskick i samma område är svårare. Kända flatmarksgravar från tidigneolitikum i Mälardalen är mycket få. Några osäkra nedgrävningar på
boplatser har föreslagits som möjliga gravanläggningar (Kihlstedt
1997:118). Kremering förefaller vanligare, och har konstaterats bl.a. på trattbägarboplatsen Fågelbacken i Västmanland (Apel m.fl. 1995). Nyligen har
en grav med en kremerad man undersökts på trattbägarboplatsen Nävertorp i
Södermanland (Edenmo m.fl. i manus).
Från senneolitikum har nyligen undersökts vad som förefaller vara brandgravar på rad vid Bäcklunda, Mosjö socken i Närke (Graner & Johannessen
2003). Det kan sammanfattningsvis hävdas att gravskicket under både mellan- och senneolitikum varit varierat, men att jordgraven som form troligen
utgjort det vanligaste begravningssättet (Edenmo 2000:29 ff).
Skillnaderna mellan båtyxekulturens kvinno- och mansgravar har ofta noterats, beträffande både gravgåvor och den begravdes riktning (ex. Knutsson
1995). Sådana skillnader pekar mot förekomsten av allmänna genusskillnader, hur än dessa var institutionaliserade. Det finns i den arkeologiska litteraturen en viss ambivalens i hur dessa skillnader ska tolkas. Förekomsten av
båtyxor i mansgravar har, som nämndes i kapitel 1, tolkats påvisa en manlig
krigarideologi, något som i förlängningen för med sig ett begränsat utrymme
för en kvinnlig maktsfär (ex. Nordquist 2001). Samtidigt har det framförts att
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eftersom kvinnornas gravar i stort är identiskt utformade som männens, pekar det mot att kvinnor och män haft likartad social ställning. Redan Sophus
Müller menade att den danska enkelgravskulturens gravar visar att män och
kvinnor haft samma ställning, men att stridsyxan ändå var ”…disse Folks
nationale Vaaben, og Datidens Skjald har vistnok berømmet de øxesvingende Mænd fra Jylland." (Müller 1898:174 ff).
Siemen har mycket grundligt analyserat undersökta snörkeramikgravar
från Elbe-Saaleområdet, bland annat med hänseende på gravgåvor och kroppens läge i relation till den begravdes kön och ålder (Siemen 1992). Just
beträffande könsbestämningar av de begravda, visar en traditionell genomgång enbart utifrån gravgåvor och skelettläge att ca 70 % av gravarna kan
tolkas som mansgravar och resterande 30 % som kvinnogravar (a.a.:232).
Siemen konstaterar dock att detta resultat till stor del kan förklaras med att
mansgravar är mycket lättare att identifiera, som en följd av att gravgåvorna
i dessa gravar är av material som bättre bevaras. Om de gravar som könsbestämts utifrån gravgåvor utesluts ur analysen, blir resultatet istället att ca 59
% var män och 41 % kvinnor, vilket i princip kan förstås som en närmast
jämlik könsfördelning. Siemen menar därför att majoriteten av de icke könsbestämda gravarna i området bör anses vara kvinnogravar (a.a.).
Ett utmärkt exempel på studerade köns- och åldersskillnader finns i en
sammanställning av snörkeramiska gravar i Böhmen, där närmare 400 gravar
från sex gravfält har analyserats (Wiermann 1998; jfr även Knutsson
1995:195 ff). Gravarna anses vara representativa för hela regionen och var
relativt konforma (Wiermann 1998:129). I ungefär hälften av fallen syntes
det att den döde varit placerad i hockerställning, i öst-västligt orienterade
nedgrävningar, och det kunde med hjälp av osteologisk analys konfirmeras
(med några få undantag) att det låg könsskillnader bakom huruvida den döde
låg med huvudet mot öster eller mot väster (a.a.:129-130). En genomgång
gjordes också beträffande typen och mängden av gravgåvor. Keramikbägare
förekom hos kvinnor, män och barn, medan smycken endast fanns hos flickor och kvinnor. Vad som tolkades som olika typer av vapen – inklusive
stridsyxor – fanns endast hos pojkar och män (a.a.:131).
Till de mest intressanta resultaten hör presentationen av gravgåvor hos de
166 gravar där positionen på den döde (=den dödes kön) är känd liksom den
dödes ålder. Det visar sig att smycken (i kvinnogravar) respektive vapen (i
mansgravar) finns i gravar från de yngsta till de äldsta (med undantag för de
allra äldsta) samt att sammanlagt drygt en tredjedel av de döda har fått
smycken eller vapen med sig (Wiermann 1998:140). Wiermann gör följande
tolkning:
”There are many implications that the (…) mentioned artifact-types (battle
axes, mace heads and jewelleries) can be regarded as objects which distinguished the proprietor as a person of special position within the Corded Ware
society. Among other things, the most important evidence is their rarity and
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the softness of the stone artifacts (…) which makes them useless as tools or
weapons. (…) Apparently these gravegoods are associated with special
groups of people, possibly lineages which had a privilege of access to these
goods due to their social position. Even children born into such groups could
be provided with them, although they could not obtain prestige by personal
ability within society. This evidence backs up the fact that we are dealing
with status objects.” (Wiermann 1998:132).

Wiermann är alltså av åsikten att det han uppfattar vara statusobjekt bör
förknippas med någon form av privilegierad, ärftlig social grupptillhörighet.
Den tolkning jag gjort av båtyxans värde innefattar en samhällsform med
tydligt hierarkiska drag (jfr kapitel 4). Att försöka bestämma hur stor andel
av båtyxekulturens gravar som innehöll båtyxor är därför ett viktigt steg mot
att bedöma omfattningen av ojämlikhet. Den stora mängd gravar med
stridsyxor som Wiermanns genomgång påvisar, gör att exklusiviteten samtidigt framstår som begränsad. Den privilegierade sociala position som Wiermann talar om tycks ha omfattat en förhållandevis stor del av befolkningen.
Sammantaget tycks de snörkeramiska gravarna generellt peka mot ett
visst mått av ojämlikhet i samhället. Den ojämlikheten var strukturell och
omfattade grupper i samhället, inte enskilda individer eller enbart män.
Strids- eller båtyxan var däremot en genusmarkör likväl som en prestigemarkör.

6.5.2. Vilka lösfunna båtyxor ska tolkas som gravgåvor?
Vid en jämförelse mellan de svenska båtyxegravarna och den danska enkelgravskulturens gravhögar är det intressant att notera den stora skillnaden i
antalet kända gravar. Ca 20 000 gravhögar finns idag bevarade på centrala
och västra Jylland, men med tanke på bland annat den omfattande bortodlingen finns beräkningar som pekar mot att ett ursprungligt antal kan ha varit
dubbelt så stort (Damm 1991:85; jfr även Hübner 2005). Diskrepansen är
häpnadsväckande mot de i Sverige kända båtyxegravarna, där antalet begravda individer är ca 280 stycken (Malmer 2002:137). Även om vi kan
räkna med att Danmark var mer tättbefolkat än Sverige under mellanneolitikum, så är skillnaden mellan antalet gravar från de två områdena alltför stor
för att bara kunna förklaras utifrån demografiska faktorer.
Det finns trots det inga uppskattningar gjorda om hur många båtyxegravar
som ursprungligen har funnits, likt den beräkning som gjorts för Danmark.
Vi har i Sverige inga gravhögar att utgå ifrån, men vi har däremot ett stort
antal lösfunna båtyxeföremål, bland annat båtyxor. Om det kunde bestämmas hur stor andelen av de lösfunna båtyxorna som härrör från gravar, så
skulle en hypotetisk beräkning av antalet båtyxegravar kunna göras.
En analys av fyndomständigheterna för exempelvis keramik och de lösfunna håleggade flint- och stenyxorna vore likaså intressant, men kräver mer
studier än vad som rymts i detta arbete. Med tanke på hur vanlig både båtyx211

or, keramik och de håleggade yxorna är i båtyxegravar, förstår vi att antalet
båtyxegravar i Sverige borde kunna utökas betydligt. Vi bör dessutom alltid
räkna med ett betydande antal gravar där inga gravgåvor nedlagts eller bevarats, och som därför ytterst sällan kan upptäckas.
Kan vi nu säga något om vilka av de lösfunna båtyxorna som kan tolkas
som gravfynd? Vi kan igen jämföra med Danmark, där omkring hälften av
alla danska enkelgravskulturens stridsyxor är funna i gravar (Damm
1991:126). Som nämnts är motsvarande siffra i Sverige ca 5 %. Denna differens är lika missvisande som skillnaden i antalet kända gravar. Ett räkneexperiment kan företas: om hälften av de svenska båtyxorna skulle härröra från
gravar, skulle antalet gravar drastiskt stiga, till ca 1200 (jfr Malmer
1962:592). Med tanke på förekomsten av båtyxegravar utan båtyxor borde
det antalet i sin tur åtminstone fördubblas, men vi befinner oss ändå långt
från de danska siffrorna. Om vi förutsätter att skillnaden mellan antalet gravar inom enkelgravskulturen och båtyxekulturen inte kan vara så stor, blir
slutsatsen att en betydande andel av båtyxekulturens avlidna måste ha begravts utan båtyxor som gravgåvor. Var båtyxekulturens gravskick där båtyxor nedlades som gravgåva avsevärt mer exklusivt än motsvarande gravskick inom enkelgravskulturen? Vi tvingas här räkna med alltför många
osäkra storheter, men kända fakta tycks tala för det.
Malmer har hävdat att eftersom de gravfunna båtyxornas andel per
typologisk grupp skiljer sig från de lösfunna båtyxornas andel per grupp
betyder det att en majoritet av de lösfunna hela båtyxorna inte är från gravar
(Malmer 1962: 630 f., tab. 64 och 65; 645 ff; 666). Hans resonemang säger
att om alla båtyxor varit ämnade att bli gravgåvor så skulle andelen gravfunna båtyxor vara mer lik för de olika typerna.
Den procentuella fördelningen mellan olika båtyxtyper funna i gravar varierar från som lägst ca 2 % till som högst drygt 20 %. Periodindelat visar
det sig att för de gravfunna båtyxorna kommer ca 12 % från period BI, ca 58
% från period BII och ca 30 % från period BIII. Väl medveten om representativitetsproblemet, verkar det ändå som att begravningar med båtyxor som
gravgåvor var mindre vanligt under period BI, blev betydligt vanligare under
period BII samt att detta gravskick minskade något under period BIII. Den
typ som mest avviker från det allmänna mönstret är E:2, vilken förefaller
klart underrepresenterad i gravar jämfört med det totala antalet (jfr Malmer
1962:646 f). Det har i föregående kapitel nämnts att trots att det i Skåne/Blekinge finns fler E:2-yxor än E:1-yxor under den avslutande perioden,
så är det uteslutande E:1-yxor som påträffats i gravar (jfr Malmer 1962:647).
Med tanke på de tillfälligheter som gör att gravar och gravfynd över huvud taget påträffas i Sverige, anser jag inte att de skillnader som diskuterats
ovan utgör ett reellt inlägg mot att se en större del av de lösfunna båtyxorna
som gravgåvor. Som nämndes ovan har i medeltal ungefär hälften av de
danska stridsyxorna påträffats i gravar, men för de elva olika stridsyxtyperna
som definierats (Glob 1945) varierar andelen gravfunna mellan som högst ca
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70 % och som lägst ca 38 % (Damm 1991:126). En svag tendens finns också
i det danska materialet att andelen gravfunna stridsyxor minskar mot slutet
av enkelgravstid, en utveckling lik den inom båtyxekulturen.
Nedanstående figur 6:2 visar hur gravgåvorna i kända båtyxegravar i Sverige är sammansatta, bl.a. beträffande förekomst eller ej av båtyxa. Underlaget utgörs av alla kända gravar registrerade av Malmer, förutom fynd från
gotländska gravar och från megalitgravar (1962; 1975).
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Figur 6:2. 1=gravar med enbart båtyxa (5 st); 2=gravar med båtyxa och andra föremål (116 st); 3=gravar utan båtyxa men med andra föremål (92 st).

Som tydligt framgår är de allra flesta kända båtyxegravar fyndförande, antingen med eller utan båtyxor. Antalet kända gravar med båtyxor är något
fler än antalet gravar med enbart andra typer av fynd. Antalet kända gravar
med endast en båtyxa som gravgåva är få, men detta måste förstås mot bakgrund av att ytterst få lösfunna båtyxor har fyndomständigheter som bekräftar att de legat i gravar.
En fråga är nu om båtyxor i gravar generellt skiljer sig från övriga båtyxor, exempelvis i likhet med det sätt på vilket Lekberg har föreslagit att av de
lösfunna skafthålsyxorna från senneolitikum utgör de korta exemplaren
gravfynd (Lekberg 2002:214). Eftersom båtyxor nedlagda i gravar inte var
av uteslutande vissa typer, kan vi istället jämföra längderna på båtyxor. Om
vi sammanfattar de gravfunna båtyxorna i undersökningsområdet får vi fram
följande (fig. 6:3):
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Figur 6:3. De gravfunna båtyxornas längder, i undersökningsområdet.

Som visades i kapitel 5 är samtliga båtyxor i mitt undersökningsområde mellan 7 och 27 cm långa. Av fig. 6:3 ovan ser vi att längden på de gravfunna
båtyxorna generellt inte avviker nämnvärt från detta intervall, men det är
tydligt att de flesta är mer än ca 15 cm långa. Även om underlaget är litet så
kan följande jämförelse göras:

100%
80%
60%

% under 1 8 cm

40%

% över 18cm

20%
0%
Samtliga hela

Gravfunna

Figur 6:4. Andelen båtyxor över respektive under 18 cm längd visas här, uppdelade
på dels samtliga hela, färdiga båtyxor av känd längd i undersökningsområdet, dels
båtyxor av känd längd som påträffats i gravar i undersökningsområdet.

Vi ser av figur 6:4 att andelen långa båtyxor är klart högre bland de gravfunna yxorna än bland samtliga lösfunna båtyxor. Vi bör dock notera att de säkert gravfunna endast utgör knappt 10 % av alla båtyxor. Jag har här valt att
skilja mellan långa och korta båtyxor genom att sätta en gräns vid medelvärdet, 18 cm, för längden på de gravfunna båtyxorna.
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En studie av liknande slag har nyligen genomförts (von Hackwitz &
Lindström 2004). Av 97 undersökta båtyxor från södra och mellersta Sverige
var medellängden för de gravfunna båtyxorna ca 19 cm (a.a.:3). Studien kan
anses bekräfta de här påvisade resultaten. Såsom förekomsten av mycket
korta båtyxor i gravar visar (jfr ex Christiansson 1953, 1956), kan det emellertid inte hävdas att båtyxor som gravgåvor generellt alltid översteg en viss
bestämd längd. Det vi ser är en tendens, nämligen att gravlagda båtyxor oftast tillhörde det längre segmentet av båtyxor inom den befintliga mängden.
Ytterligare ett sätt att eftersöka om ett speciellt urval av båtyxor nedlagts i
gravar är att se var de kända gravarna är placerade i landskapet. Var i landskapet finns de kända gravarna, och skiljer sig gravar med långa båtyxor från
gravar med kortare båtyxor i det hänseendet?
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Figur 6:5. Säkra och osäkra gravar i undersökningsområdet, angivna för respektive
topografiskt läge (1-6). Till osäkra gravar räknas fynd eller iakttagelser som berättar
om fyndsamlingar på minst en ½ meters djup (se vidare nedan, tabell 6:1).

I figur 6:5 är angivet i vilka topografiska lägen båtyxegravarna är belägna
i undersökningsområdet. Som framgår finns gravar i nästan samtliga topografiska lägen, men det är tydligt att de flesta är belägna på åsar i inlandet, i
närheten av sjöar.
Vid en jämförelse med båtyxorna i gravarna, visar det sig dessutom att för
de gravar som innehåller en båtyxa som är 18 cm eller längre, återfinns ca 60
% av dem i läge 3, på åsar i inlandet intill sjöar. Det finns således en indikation på att långa båtyxor dels har ett samband med gravar, dels att detta samband är som starkast för de gravar som anlagts på åsarna i inlandet i närheten
av sjöar. Det blir därför intressant att jämföra lägena för korta respektive
långa hela båtyxor i undersökningsområdet (fig. 6:6).
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Figur 6:6. Långa respektive korta båtyxor i respektive topografiskt läge i undersökningsområdet.

Det framgår tydligt att det finns en påvisbar skillnad, där de långa båtyxorna
utmärker sig genom att i så pass hög grad vara belägna vid vatten på åsarna i
inlandet. Det topografiska läget för de långa båtyxorna överensstämmer således med det huvudsakliga läget för de kända båtyxegravarna.
Utifrån de båtyxor inom undersökningsområdet som jag kunnat mäta eller
på annat sätt bestämma, visar en beräkning att de hela båtyxorna som är
längre än 18 cm utgör ungefär 15 %.

6.5.3. Slutsats – en ny tolkning av båtyxekulturens gravskick
De lösfunna båtyxor som är 18 cm eller längre förekommer i hög utsträckning i samma topografiska lägen som flertalet av de kända gravarna: på åsar
invid vatten i inlandet. De kända gravar som innehåller båtyxor av denna
längre variant ligger dessutom oftast i detta topografiska läge.
En rimlig tolkning är därför att de lösfunna långa båtyxorna i högre utsträckning än de korta båtyxorna har deponerats i båtyxekulturens hockergravar. För de kortare båtyxorna kan det motsatta hävdas; att de troligen i
mindre utsträckning har deponerats i sådana gravar.
Eftersom det ändå förekommer kända gravar både med kortare båtyxor
som gravgåvor och i andra topografiska lägen, kan inte båtyxekulturens
hockergravskick i Mälardalen definieras alltför snävt. Det hockergravskick
som påvisats på åsar i inlandet, med långa båtyxor som gravgåva, bör tolkas
som en huvudregel med förekommande variationer.
Den mycket viktiga slutsatsen är alltså att vi har fått en möjlighet att utforska båtyxekulturens gravskick i en ny riktning, där ett specificerat urval
av lösfunna båtyxor kan användas bl.a. för att förbättra uppskattningen av
antalet gravar med båtyxor.
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Här kan vi nu se hur det samlade gravmaterialet fördelar sig på topografiska lägen, innefattande kända gravar, lägena för lösfunna långa båtyxor
samt lösfunna båtyxor med fyndomständighet som pekar mot grav (fig. 6:7):
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Figur 6:7. Samliga tolkade gravar i undersökningsområdet, fördelade på topografiskt
läge.

Båtyxegravar anlades i flera olika landskapslägen: längs åsar, vid kusten, vid
vattendrag och sjöar i inlandet samt möjligen också vid andra typer av inlandslägen. Klart är dock att en storskalig linjaritet i gravarnas placering
dominerar, som följer åsarna. Den här dominansen har tidigare inte varit
känd. Det är med hjälp av den nya, samlade gravuppsättningen, som detta
blir synligt över större områden. Även om en del av de nya gravarna är kontextualiserade utifrån fyndomständigheter som är knutna till åsarna (jfr fig.
6:5), vilket gör att åsanknytningen för gravar förstärks per definition, så accentueras åsanknytningen än mer av de längdkontextualiserade båtyxorna.
Mest intressant blir ändå att jämföra det nya, mer omfattande hockergravskicket med resultaten i kapitel 5, och exempelvis se om gravskicket kan
korreleras mot de förändringar i regionalitet som påvisats. Först ska dock
undersökas om det går att nå ett liknande resultat beträffande båtyxor som
har deponerats på annat sätt.

6.5.4. Båtyxan som offer
Inledningsvis kan en kommentar om lösfynd kontra arkeologiska tolkningar
av offer- och depåfynd vara på sin plats. Jag nämnde ovan Malmers åsikt att
de lösfunna båtyxorna bör tolkas som antingen rester efter förstörda gravar
eller offer. Ett sådant påstående förefaller uttömma de möjliga förklaringarna
av lösfunna båtyxor. Det finns dock ofta, vid arkeologiska behandlingar av
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lösfynd såsom offer, speciella krav på att lösfunna föremål endast kan räknas
till offerkategorin om några mer eller mindre tydliga kriterier finns tillfredsställda som bekräftar en sådan tolkning. Exempel på sådana kriterier är om
föremål är funna i vatten/våtmarker eller intill stora stenar (jfr Karsten
1994:21). Resultatet blir att en stor mängd lösfunna föremål kommer att
kvarstå som icke möjliga att kontextualisera. Genom att inte kontextualiseras
kvarstår de då också som representanter för förhistoriska situationer utan
medvetna tankar. Just denna tolkningsdiskrepans vill jag försöka förändra
för de lösfunna båtyxorna.
Lekberg (2002) har för de enkla skafthålsyxorna från senneolitikum genomfört en studie av det slaget, där han utifrån definierade kriterier kontextualiserar hela lösfyndsmaterialet. Med utgångspunkt i en genomgång av
offrade enkla skafthålsyxor i Skåne (Karsten 1994) definierar Lekberg en
kategori av yxorna som generellt kan betraktas som offrade. Resultatet säger
att långa yxor (inkl. ämnen till långa yxor) är överrepresenterade i offerfynd
och depåer, medan korta yxor saknas i sådana fynd. Vidare kan Lekberg visa
att de längsta yxorna saknas i gravar (Lekberg 2002:131). Han kan därmed
hypotetiskt behandla samtliga lösfunna, hela skafthålsyxor som antingen
gravar eller offer/depåfynd. Dessutom visar han att skafthålsyxor funna på
arkeologiskt undersökta senneolitiska boplatser ofta antingen är fragmenterade, förarbeten eller omarbetade (a.a.:169 ff; 214 ff). Också formen på tvärsnittet hos yxorna visas ha kontextuell betydelse, så att yxor med runt respektive fyrkantigt tvärsnitt förekommer med olika andelar i olika kontexter,
och Lekberg menar att yxor med fyrkantigt tvärsnitt representerat ett högre
värde än de med runt tvärsnitt (a.a.:189 ff; 217 ff). De på detta vis kontextualiserade, lösfunna enkla skafthålsyxorna studeras slutligen utifrån utbredning
i landskapet inom två områden i Mälardalen (a.a.:236 ff). Jag återkommer i
kapitel 7 till en diskussion av Lekbergs landskapsanalys och en jämförelse
med båtyxekulturens landskapsutnyttjande.
Karsten har i sin avhandling om neolitiska offerfynd i Skåne utförligt diskuterat olika arkeologiska tolkningsmodeller beträffande offer- och depåfynd
(Karsten 1994:9 ff). En mängd situationer och föreställningar kan tänkas
ligga bakom nedläggandet av föremål i mark eller vatten, både rituella/religiösa och profana. Föremål kan nedläggas ensamma eller tillsammans,
och nedläggningar kan ske en enstaka gång på en plats eller de kan ske vid
upprepade tillfällen. Beträffande icke-rituella, profana nedläggelser har
Karsten en intressant iakttagelse, nämligen att nästan inga sådana finns beskrivna av arkeologer som utnyttjar etnografiskt jämförande material, och
föreslår att sådana nedläggelser kanske helt enkelt inte finns eller är ytterst
sällsynta (a.a.:29). Det skulle alltså utgöra ett undantag att föremål under
neolitikum nedlades i jorden av annat än rituella skäl.
Utifrån sin behandling av neolitiska offerfynd finner Karsten bland annat
att förarbeten till olika stenyxor är ovanliga som offerfynd (a.a.:109 ff). Li-
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kaså finns bland offrade fragmenterade yxor generellt fler eggar än nackar
(a.a.:111 f).
När Karsten behandlar offerfynd från båtyxekulturen i Skåne, anser han
att endast 40 båtyxor kan tolkas vara offrade. Enligt Malmers uppgifter finns
omkring 450 båtyxor upphittade i Skåne (Malmer 1960:630), vilket betyder
att knappt 10 % av båtyxorna i Skåne skulle ha offrats. Av de offrade som
Karsten behandlar har 39 stycken hittats i våtmarker och en på fast mark
intill en stor sten (Karsten 1994:73). Nästan samtliga offrade båtyxor var
ensamfynd. Av de nämnda 40 båtyxorna var 25 % fragment, och av dessa
var 80 % eggar och 20 % nackar (a.a.). Värt att framhäva är att av de offrade
båtyxorna var 75 % hela yxor.
Det mest berömda offerfyndet med båtyxor har påträffats i Sege å, Bjurlöv socken, norr om Malmö (Forssander 1933b; Malmer 1962:669; Karsten
1994:258 ff). På sex platser längs en 4 km lång sträcka av ån har man offrat
under hela neolitikum (Karsten 1994:258 ff). På en av dessa platser har
framkommit inte mindre än 13 båtyxor samt två stridsyxor från den danska
enkelgravskulturen. På samma plats som båtyxorna har också påträffats en
mängd olika yxor, dolkar, spjutspetsar, m.m., samt skelettdelar från människa och djurben. Bland yxorna kan nämnas en mångkantsyxa, flera dubbeleggade yxor och senneolitiska enkla skafthålsyxor (Karsten 1994:259 ff).
Båtyxtyperna från Sege å fördelar sig enligt följande (Malmer 1962:669 f):
x
x
x
x
x
x
x

En C:1a
En C:2 (egg med nytt skafthål)
En D:2
En ad D:1b-D:2
Två E:1
Fem E:2
Två ad E:2 (varav en egg utan nytt skafthål)

Bland fynden fanns som nämnts även några stridsyxor från den danska
enkelgravskulturen. Malmer poängterar att två av yxorna var eggdelar och
att flera var anfrätta varav två i så hög grad att de måste föras till den osäkra
34
ad-grupper (a.a.:670). Det finns dessutom uppgifter om att flera av båtyxorna var skaftade när de hittades (Forssander 1933b:29). Fyndet visar att
båtyxor deponerats under hela båtyxtiden.
Malmer har visat att det totala antalet påträffade eggar av båtyxor är mer
än dubbelt så stort som antalet påträffade nackar (Malmer 1962:666 f). Även
om eggar möjligen drar till sig blickar i högre utsträckning än nackar, så kan
det inte vara hela förklaringen till diskrepansen, och Malmer menar att det
måste vara resultat av under båtyxtid medvetet olika hantering av eggar respektive nackar av båtyxor (a.a.:668). Karstens studie är en konfirmation på
34

För definition av Malmers ad-beteckning, se Malmer 1962:618.
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den tolkning Malmer gör, att eggar i högre utsträckning än nackar har offrats
på för oss lättillgängliga platser. Ett antal av eggarna har dessutom nya borrhål, antingen färdiga eller endast påbörjade, vilket tolkats som en rituell
handling förknippad just med eggarnas offrande (Malmer 1962).
Malmer har noterat att andelen halva båtyxor varierar mellan olika områden i Sverige, men avfärdar dessa skillnader som irrationella och därför inte
förklarbara annat än som just regionala variationer (a.a.:670). Nedan kommer att visas att också inom mitt undersökningsområde kan sådana variationer påvisas. Denna noterade regionala skillnad i ”sönderslagningspraxis”,
liksom Karstens studier, visar att en tolkning av enbart eggar som specifikt
offrade kan vara missvisande.
De viktigaste slutsatserna beträffande offrandet av båtyxor är, att de offrades under hela båtyxperioden, att fler hela båtyxor än trasiga offrades, och
att av de trasiga offrades fler eggar än nackar.

6.5.5. Vilka lösfunna båtyxor ska tolkas som offrade?
Eftersom definitionen av de lösfunna båtyxorna är att de saknar fyndkontexter, saknas det principiellt avgörande bevis för det ena eller det andra deponeringssättet. De typer av depositioner vi därför kan föreslå kan inte hämtas
ur annat än de kända kontexter som finns för båtyxor (jfr Lekberg 2002).
Ovan har behandlats den ur kontextualiseringssynpunkt lättaste kategorin,
nämligen båtyxan som gravgåva. Återstår då i huvudsak två ytterligare, traditionellt vedertagna, typer: som offrade eller som boplatsfynd. Depå skulle
kunna vara ännu en depositionstyp, men definitionen för depå är att flera
föremål nedlagts tillsammans och vi känner inte till något sådant förfarande
annat än som offer.
Vi kan nu åter vända blickarna mot mitt undersökningsområde. En jämförelse mellan antalet eggar och nackar visar för det första att Södermanland
har en högre andel trasiga båtyxor än Närke. För det andra är det tydligt att
Södermanland har proportionellt fler eggar än nackar jämfört med Närke
(fig. 6:8), något som är speciellt tydligt under period MN BII (jfr nedan tabell 6:1).
Detta bör tolkas som att det inom båtyxekulturen i Södermanland varit
vanligare att slå sönder båtyxor inför deponeringen än i Närke. Hanteringen
av båtyxor på detta speciella vis är ytterligare något som definierar Södermanland som ett eget territorium och skiljer det från Närke.
Om det över lag fanns regionala mönster beträffande hur pass regelbundet
man slog sönder båtyxor, så kan två tolkningar göras. Antingen begränsades
offrandet av båtyxor inte bara till eggar, utan omfattade även exempelvis
hela båtyxor, vilket betyder att det var hanteringen av båtyxorna före offrandet som varierade regionalt. Eller så var det i huvudsak eggar som offrades
och variationer i antalet påträffade eggar mellan regioner påvisar då variationer i offernedläggelser. Det förefaller som att det första alternativet är det
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mest troliga, nämligen att det som generellt offrades var båtyxor, vare sig de
slogs sönder eller ej. Starkast argument för detta är Kartens analys av de
skånska offerfynden, som visar att ca 75 % av de offrade båtyxorna utgjordes av hela exemplar (jfr ovan). Även om eggar offrades i större utsträckning
än nackar, så utgjordes den största offerkategorin av hela båtyxor.
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Figur 6:8. Procentandelar av eggar, nackar och hela båtyxor, som de fördelar sig i
Närke respektive Södermanland.

Offrandet av båtyxor var därför den överordnande principen, medan sönderslagning av båtyxor inför offrandet kan ha varierat regionalt. Som visades i
kapitel 1 har en sådan regional ituslagningspraktik konstaterats även hos
snörkeramiska grupper i norra Tyskland.
Det finns ett fåtal båtyxor inom undersökningsområdet som är funna i eller i direkt närhet av vatten. Det är tyvärr så att deras topografiska lägen inte
ger någon vägledning beträffande dominerande landskapsläge för offer.
Över lag skiljer sig inte fördelningen av eggar, nackar och hela båtyxor
under 18 cm längd från varandra beträffande plats i landskapet. Det är vid
sidan av åsarna, vid vatten i inlandet, följt av samma läge fast på åsarna, som
utgör de vanligaste deponeringslägena. Det tredje vanligaste läget är vid
havskusten vid sidan av åsarna. Utifrån landskapslägena kan det inte hävdas
att eggar och nackar behandlats på olika sätt. Förhållandet att nackar generellt är färre än eggar tycks därmed inte kunna förklaras med skilda deponeringshandlingar. Om därför eggar bör betraktas som offrade, så finns det
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inget i landskapsläget för hela båtyxor kortare än 18 cm och nackar som talar
emot att de också ska betraktas som offrade (fig. 6:9).
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Figur 6:9. Figuren visar lägena för de sammanslagna kategorierna hela båtyxor kortare än 18 cm, eggar och nackar.

Noterbart är att fördelningen tydligt skiljer sig från hur gravarna är belägna i
landskapet. Sammantaget kan resultaten tolkas som att deponeringarna av
båtyxor av kategorierna eggar, nackar, samt hela båtyxor kortare än 18 cm,
på något sätt behandlats likvärdigt. Deponeringshandlingar som omfattat
dessa båtyxor kan därför antas ha varit del av en offerpraktik.
En avslutande möjlighet kan kort diskuteras, nämligen att de korta, hela
båtyxorna också nedlagts som gravgåvor, men på en lägre social nivå. Jag
menar att denna tolkning är mindre trolig, med tanke på att en klar majoritet
av de offrade båtyxorna visats vara hela. Det framstår i nuläget som att de
korta hela båtyxorna främst har offrats, och i mindre utsträckning nedlagts
som gravgåvor.

6.5.6. Boplatser, förarbeten och nackfragment av båtyxor
Av samtliga de åtta båtyxor som påträffats på boplatser i Sverige, är två
stycken hela och färdigslipade, en består av ett mittfragment, en är en egg
och fyra stycken är nackar (Malmer 2002:164 f). Av fragmenten föreslår
Malmer att det framför allt bör hittas nackfragment på boplatser och att eggfragment istället har offrats (Malmer 1962:266).
I ännu högre grad än beträffande gravarna, bör de kända båtyxeboplatserna anses utgöra ett mycket icke-representativt urval av boplatslägen. De
kända boplatserna (jfr Larsson 2008) är så pass få att bosättningsmönstret är
mycket dåligt känt.
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Figur 6:10. Ett flertal av de stenåldersboplatser inom undersökningsområdet där
även fynd av båtyxekaraktär har gjorts.

I figur 6:10 är markerat ett flertal av de idag kända boplatserna inom undersökningsområdet med fynd av båtyxekaraktär. Nästan samtliga utgörs av
tidigneolitiska trattbägarboplatser där båtyxefynd påträffats, framför allt små
mängder båtyxekeramik. Fyndmaterialet på dessa boplatser hänförs oftast till
största delen till den tidigneolitiska bosättningsfasen, men det är inte omöjligt att exempelvis delar av det påträffade stenmaterialet istället tillhör båtyxefasen. Här skulle mer forskning behövas.
Bristen på kända båtyxeboplatser i Närke är slående. Att antalet boplatser
faktiskt skulle ha varit färre i Närke än i Södermanland förefaller inte troligt
med tanke på att det totala antalet båtyxor inte skiljer sig nämnvärt mellan
landskapen.
I Södermanland är antalet kända båtyxeboplatser alltså fler än i Närke.
Äldre respektive yngre båtyxeboplatser har ofta, liksom utbredningen av
lösfynd, olika geografisk belägenhet, speciellt tydligt är detta i Södermanland som helhet (alltså inkluderande områdena utanför mitt undersökningsområde). De äldre boplatserna finns i västra delen av landskapet, på åsarna
och har ofta fynd från både mesolitikum och tidigneolitisk trattbägarkultur.
Boplatsplaceringen är inte direkt vid kusten utan mer indragen, även om
landskapet har varit relativt uppbrutet, med långa havsvikar. De kända sena
båtyxeboplatserna i Södermanland ligger istället ofta längre österut (utanför
undersökningsområdet), mer strandbundna. På samtliga dessa boplatser finns
också gropkeramik (Olsson & Edenmo 1997:188).
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Det kan teoretiskt hävdas att båtyxor som – av någon anledning – gått
sönder, inte längre betraktades som värdefulla och därför istället blev del av
den vanliga avfallshanteringen på boplatser. Trasiga enkla skafthålsyxor har
ansetts vara boplatsindikerande för senneolitikum (Lekberg 2002:214). Även
om underlaget är mycket litet kan påminnas om att av de båtyxor som påträffats på boplatser utgörs 50 % av nackar. Antalet nackar i undersökningsområdet är 18 st, och dessa fördelar sig helt jämnt mellan Närke och Södermanland.
Intressant är att inga förarbeten till båtyxor är kända från boplatskontexter. Att förarbeten till båtyxor eventuellt skulle visa på boplatser baseras på
antagandet att tillverkningen av båtyxor skedde lokalt på boplatser. Nackdelen med att se dem som boplatsindikerande är, i det här sammanhanget, att
det är deponerandet av båtyxor som står i fokus för tolkningen, och att all
deponering har varit resultat av medvetna handlingar. Att båtyxor tillverkades på boplatser behöver därför inte betyda att icke färdigställda båtyxor i
allmänhet lämnades på boplatser.
Det kan däremot hävdas att beskrivningen av boplatser som alltigenom
profana inte är helt korrekt (jfr ex. Bradley 2005). Naturligtvis är det troligt
att det inom boplatserna förekom rituella ceremonier; på exempelvis de
gropkeramiska boplatserna visar både förekomsten av flatmarksgravar och
människoben just detta. Så länge vi inte bättre känner till hur båtyxekulturens boplatser var organiserade och hur de fungerade kulturellt, kan vi heller
inte alltför starkt hålla oss till föreställningen om dess boplatser som enbart
boende. Vi har ju också de s.k. gravfältsboplatserna – där keramikskärvor
från båtyxekärl påträffats ovanpå eller i fyllningen till gravar – och som
Malmer menar visar att gravläggning och boende funnits i direkt närhet av
varandra (Malmer 1962:259 f).
Min tolkning av gåvoutbytet som grund för båtyxans värde säger att förarbeten inte kan ha lämpat sig för gåvoutbyten. De kan däremot ha ingått i
byteshandel, att jämföra med kitoum (jfr kap. 4). Förarbeten behöver därför
inte ha varit fullständigt knutna till den plats där tillverkningen påbörjades.
Ett indicium för att förarbeten utbyttes kan vara det faktum att förarbeten
påträffats på Gotland, där båtyxekulturens övriga kännetecken är svaga (jfr
Lindqvist 1993).
Av det 15-tal boplatser med båtyxfynd som är kända i undersökningsområdet (fig. 6:10) ligger samtliga på åsar.
Slutsatsen bör bli att nackar snarare än förarbeten möjligen kan utnyttjas
som indikationer på några av båtyxekulturens boplatser. Av de nio som finns
i Närke är en majoritet placerade på åsar både i inlandet och vid kusten, medan de nio i Södermanland främst finns vid sidan av åsarna, vid vatten i inland eller kustnära.
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6.6. Delar av en samhällsstruktur
Genom att kombinera resultaten från kapitel 5 angående gåvoutbytets regionala och överregionala aspekter och hur det förändrats över tid, med deponeringspraktikerna som diskuterats ovan, kan vi nu närma oss en tolkning av
hur båtyxekulturen var organiserad inom de olika regionerna. Det är här
alltså de enskilda grupperna och deras inbördes förhållanden som tolkas.
En sammanfattning av de hittills uppnådda resultaten visar följande:
x När båtyxekulturen första uppträdde i Mälardalen, i period MN BI, var
den organiserad i tre olika regioner inom undersökningsområdet. Dessa
tre regioner hade alla sina egna överregionala kontaktnät, vars huvudsakliga riktningar skilde sig åt. Den inledande båtyxekulturen förefaller ha
varit uppbyggd av lokala grupper inom separata regioner, som med varierande intensitet hakat i varandra. Den bilden talar för en i huvudsak regionalt förankrad utveckling, som svar på externa influenser. De olika regionerna tillverkade specifika båtyxtyper (inklusive särskilda utformningar)
som upprätthöll regional särart. Gåvoutbytessystemets exklusiva ordning
är märkbar i båtyxornas fåtal. Betydelsen av de kedjor som de överregionala kontakterna bildade var viktiga men inte avgörande.
x Under period MN BII inträffade flera förändringar inom undersökningsområdet som delvis pekar i olika riktningar. Mängden båtyxor ökade
markant, och båtyxans roll som värdeföremål ökade. Samtidigt minskade
den regionala särprägeln hos båtyxorna, även om den fortfarande var
märkbar. Detta har tolkats som att de överregionala kontakterna ökade i
betydelse och kontaktnäten riktades åt flera håll. Gåvoutbyten med båtyxor spreds till en stor del av befolkningen, vilket torde ha betytt en ekonomisk och kulturell höjdpunkt. Den stora spridningen verkar däremot i förlängningen ha utgjort ett hot mot båtyxans värde. Här förefaller de ökande
längdvariationerna mellan båtyxorna påvisa en motreaktion, så att en specifik identifikation mellan långa båtyxor och högt värde uppstod och etablerades. Den hierarkiska ordningen mellan lokala grupper kunde därmed
upprätthållas regionalt, samtidigt som lokala ledare i olika regioner utökade sina kontakter. I den andra änden av skala betydde det att en växande grupp nödgades acceptera utbyten av kortare, mindre värdefulla båt35
yxor .
x I den sista båtyxperioden, MN BIII, tillverkades och cirkulerade fortfarande en stor mängd båtyxor inom undersökningsområdet, men den regionala särarten hade nu nästan försvunnit liksom den estetiskt höga kvaliteten i utformningen. En regional hierarki är över lag inte längre skönjbar
utifrån båtyxorna, annat än i båtyxornas olika längder. De lokala grupper35
Här kan påminnas om att i ett gåvoutbytessystem är det inte tillverkningen utan acceptansen
av gåvan av de högst rankade grupperna som etablerar de högsta värdena. Att ensidigt tillverka en lång båtyxa genererar alltså inga värden.
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na mellan vilka de exklusivare båtyxorna utbyttes var som tidigare geografiskt utspridda inom båtyxeområdet. Avsaknaden av regionspecifika
utformningar av långa båtyxor visar att det övre sociala skiktet upprätthöll
sina positioner genom ett i huvudsak överregionalt nätverk.
Studien av gravlagda båtyxor har visat att längden på båtyxorna var av
betydelse för vilka som blev gravgåvor. Över lag var det långa båtyxor
som nedlades i gravar. Den beräkning som gjorts ovan av samtliga båtyxor som tolkats som gravgåvor, visar att ca 15 % av båtyxorna nedlagts i
gravar. Den beräkningen utgör det preliminära måttet på exklusiviteten av
hockergravskicket med båtyxa som gravgåva, liksom det i förlängningen
anger omfattningen på det övre sociala skiktets storlek. Jag menar alltså
att ungefär 15 % av båtyxekulturens befolkning bildade ett övre socialt
skikt. Detta skikt förändrade under båtyxtiden sitt gåvoutbyte från att inledningsvis ha varit övervägande inomregionalt till att bli alltmer överregionalt.
Det gravskick som vi förknippar med båtyxor, men också samtliga övriga
gravar som vi kan identifiera, har i hög utsträckning anlagts på åsar i inlandet. Det verkar därför som att det övre sociala skiktet varit knutna till
åsarna, antingen för att dessa områden generellt utgjorde båtyxekulturens
centrala landskapsbesittningar eller att det övre skiktet hade viss exklusiv
rätt till detta landskapsrum. Det första alternativet förefaller mest troligt,
med tanke på att de neolitiska boplatser vi känner från inlandet oftast
finns på åsarna.
Som framgår av fig. 6:2 ovan, finns båtyxor i ungefär hälften av de kända
gravarna. Ställt i relation till det mått på båtyxekulturens befolkningsmängd eller gruppantal som samtliga kända båtyxor utgör, utgjorde hockergravskicket med gravgåvor ca 30 % av det totala gravskicket. Hypotetiskt föreslås att resterande 70 % av befolkningen begravdes i hockergravar men utan gravgåvor.
Samtliga övriga lösfunna båtyxor – de hela under 18 cm, de ituslagna och
förarbetena – kan inte ges säkra kontexter. Gemensam för dem är att en
majoritet av dem (möjligen med undantag av förarbetena) inte återfinns
på åsarna i inlandet, vilket skiljer dem från de långa båtyxorna. Det föreslås att de flesta av dem har offrats, vilket betyder att de lägre samhällsskikten inom båtyxekulturen inte begravdes med båtyxor.

Två parametrar framstår som betydelsefulla att utveckla; dels hur den sociala identiteten och ordningen uttrycktes genom hanteringen av båtyxorna,
dels hur denna identitet avspeglar en territoriell organisation. Eftersom det
konstaterade hockergravskicket där långa båtyxor nedlagts som gravgåvor
kan tolkas som ett uttryck för exklusivitet, behöver den territoriella aspekten
av detta gravskick närmare studeras.
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6.6.1. Betydelsen av ett utökat antal kända gravar
Utbredningen av de kända gravarna från båtyxekulturen i östra Mellansverige återfinns tämligen spritt inom de områden där lösfynd av båtyxor
förekommer (fig. 6:11). De kända gravarna visar att begravningsritualen
förekommit i hela området och var en integrerad del av båtyxekulturen.
Inom undersökningsområdet finns sammanlagt 24 kända båtyxegravar
(fig. 6:12), varav 19 med båtyxa som gravgåva36. Det är tydligt att vissa lokala områden – med många lösfunna båtyxor och med båtyxegravar – varit
långvarigt och återkommande utnyttjade. På det sättet förstärker de kända
båtyxegravarna bilden av viktiga platser inom båtyxekulturen, som exempelvis i Mosjöområdet vid Örebro och runt Öljaren och vid Malmköping. Att
inga båtyxegravar är kända från Katrineholmstrakten, med sina många fynd
från både trattbägarkultur och båtyxekultur, tyder troligen på att vi här ännu
inte har påträffat båtyxegravar snarare än att här inga skulle finnas.

36

Här spelar de osäkrare fyndomständigheterna in i Mälardalsområdet, varför relationen
mellan gravar med båtyxor respektive gravar med andra typer av gravgåvor som angavs i fig.
6:2 får anses avspegla ett sannare förhållande. Olyckligtvis går det alltså inte att söka en
regionalitet i omfattningen av båtyxan som gravgåva. Det kan dock påminnas om att kanske
så många som hälften av stridsyxorna inom den danska enkelgravkulturen har påträffats i
gravar (jfr ovan), vilket visar att regionala skillnader på den skalnivån uppenbarligen funnits.
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Figur 6:11. Kända båtyxegravar i östra Mellansverige. Markerat är även undersökningsområdet, liksom dagens kustlinje.

Från den inledande period MN BI finns fyra kända gravar i undersökningsområdet; vid Sannahed, Sävsta och Barrsjö (två gravar) (fig. 6:12).
Intressant är att på alla dessa tre platser finns även gravar från senare perioder av båtyxekulturen, vilket visar att platserna tidigt etablerades och med
tiden behöll sin betydelsefullhet. Sannahed och Barrsjö är belägna inom de
två inledande kärnområdena för båtyxekulturen i Närke respektive Södermanland (jfr ovan kap. 5). Kring Sävsta däremot kan inte något sådant kärnområde spåras. Vid Sävsta, och runt sjön Yngaren, kommer med tiden flera
gravplatser att etableras.
Kontinuiteten av begravningar vid Sannahed, Sävsta och Barrsjö, liksom
faktumet att det vid Barrsjö direkt anläggs (minst) två gravar, bekräftar att
föreställningen om linjegravfält har funnits med som en del av begravningsritualen redan från början.
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Figur 6:12. Samtliga kända gravar i undersökningsområdet.

Under period MN BII anläggs gravar vid Gustavsvik, Frötuna och Högby i
Närke, och vid Sävsta, Lund, Knutstorp, Villa Julsäter och Julita kyrka i
Södermanland (fig. 6:12). Vid Barrsjö och vid Länsmansgården anläggs
gravar utan daterande fynd. Utbredningen av gravar vidgas således, vilket
stämmer väl överens med den allmänna spridningen av båtyxekulturens lösfynd från period BII. Flera av gravarna i Södermanland är fortsatt anlagda i
den västra kanten av länet, där lösfynden är jämförelsevis färre.
Från period MN BIII finns gravar i Närke vid Sannahed och Adolfsberg,
på samma platser eller i närheten av sedan tidigare anlagda båtyxegravar. I
Södermanland tillkommer tre gravar vid Länsmansgården samt en vid Hyltinge kyrka (fig. 6:12), vilket gör att vi i denna nordöstra del av undersökningsområdet känner totalt åtta gravar. I Södermanland finns vidare gravar
från period BIII vid Gimmersta, Berga och Katrineborg.
En sammanfattning av de kända gravarna är att i Närke finns två skilda
områden med gravar, båda inom de inledande kärnbygderna. I Södermanland
kan likaså två huvudområden urskiljas, ett runt Malmköping i nordost –
inom den inledande sörmländska kärnbygden – och ett i västra delen av länet.
Det är nu möjligt, utifrån ovan förda resonemang, att komplettera bilden
av båtyxekulturens gravar i undersökningsområdet. Förutom de kända gravarna och de långa båtyxorna, finns det även uppgifter om lösfunna båtyxeartefakter som pekar mot att där funnits gravar. Framför allt handlar det om
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lösfunna båtyxor i grusåsar, där fyndet gjort på mellan ½ och 1 meters djup.
Dessa mer osäkra gravindikationer presenteras också (jfr ovan, fig. 6:5).
Som beskrevs ovan i kap. 6.5.2. och 6.5.3., föreslås (utifrån fyndomständigheter) nio lösfunna båtyxor utgöra gravfynd, och utifrån längd på båtyxor
föreslås ytterligare 19 gravar. Tillsammans gör detta alltså 28 nya gravar.
Med de tidigare presenterade kända gravarna har vi nu 52 båtyxegravar inom
undersökningsområdet.
De nytillkomna, utifrån längd och fyndomständigheter för båtyxor föreslagna gravarna, fördelar sig på följande vis (tabell 6:1; fig. 6:13):
Tabell 6:1. De tillkomna gravarna i undersökningsområdet, baserade på
fyndomständighet respektive längd.

MN BI
MN BII
MN BIII

Fyndomständigheter

Längd

Nä
2
1

Nä
1
10
1

Sö
3
2
1

Totalt antal
Sö
1
4

4
15
9

Ökningen av antalet gravar i Närke är betydlig, vilket måste anses bättre
motsvara lösfyndsbilden. Några särskilda koncentrationer av gravar i Närke
kan speciellt påvisas: det är i nordost runt Örebro och kusterna utanför Örebro, likaså längs Mosjöns stränder och i inlandsområdet runt Sannahed. En
av åssträckningarna tvärs över västra delen av Hjälmaren framstår som ett
betydande stråk för begravningar. Linjegravfältet vid Sannahed visar sig
troligen omfatta fler gravar än de två kända, ovan nämnda.
I Södermanland förändras inte bilden av gravarnas utbredning så drastiskt. Ett område med gravar som ytterligare bekräftas är i norr runt Malmköping, vid Barrsjö och Dunker. Av särskilt intresse är att fler gravar tillkommer längs Katrineholmsåsen, vilket är just i det område som ovan uppmärksammades för att ha förhållandevis få kända gravar i förhållande till
antalet lösfunna båtyxor. I övrigt finns en relativt jämn utbredning av gravar
inom det sörmländska området.
Med de nytillkomna båtyxorna tolkade som gravfynd får Närke och Södermanland i det närmaste lika stort antal gravar. Utbredningen av samtliga
kända och tolkade gravar (fig. 6:13a-b) ger en betydligt förbättrad möjlighet
att tolka hockergravskickets sociala och territoriella aspekter.
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Figur 6:13a-b. Kända gravar, förmodade gravar och de hela, lösfunna båtyxor som
utifrån ovan uppställda kriterier föreslås representerar gravar. Den översta figuren
(Fig. 6:13a) visar den västra delen av undersökningsområdet och den undre figuren
(fig. 6:13b) visar den östra delen. Kända gravar=fyrkanter, gravar utifrån
fyndomständigheter=trianglar, båtyxor som är 18 cm eller längre=runda.
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6.6.2. Slutsatser om det exklusiva gravskicket och den
hierarkiska samhällsordningen
Den nya bilden av antalet och utbredningen av gravar i undersökningsområdet kan nu användas som underlag för att tolka den sociala skiktningens
omfattning i båtyxekulturen.
De gravar som är kända från båtyxekulturen utgör, som sagts ovan, en
mycket liten del av det förväntade antalet döda under andra halvan av mellanneolitikum. Med de tillkomna, hypotetiska gravarna i undersökningsområdet har antalet gravar bara fördubblats, till ett drygt 50-tal. Till detta bör
räknas ett mindre antal av de korta lösfunna båtyxorna, då det visats att kända gravar också kan innehålla korta båtyxor. Utifrån figur 6:5 ovan, där gravar i läge 3 utgör ca 50 % av alla gravar, kan vi dra slutsatsen att de lösfunna
båtyxor som definierats som gravgåvor, och som i huvudsak finns i läge 3,
bör ökas i motsvarande grad, varigenom ytterligare ett 10-tal gravar tillkommer. Resultatet blir ett 60-tal gravar med båtyxor. Ur figur 6:2 ovan kan
vi slutligen utläsa att gravar med båtyxor utgör drygt 50 % av samtliga gravar. Slutsatsen blir att antalet gravar med gravgåvor, av den sort som vi kan
identifiera, i undersökningsområdet har varit ett drygt 100-tal.
Ställt i relation till det kända antalet båtyxor i undersökningsområdet,
gjordes ovan en beräkning av proportionen gravfunna båtyxor av den totala
båtyxpopulationen. Om båtyxegravar med gravgåvor – med båtyxor
och/eller andra föremål – utgjort ca 30 % av samliga gravar, betyder det att
till det ovan nämnda 100-talet gravar ska läggas ytterligare ungefär 350 gravar, och vi får en total på ca 450 gravar. Denna siffra är alltså direkt härledd
ur andelen kända båtyxor som tolkats som gravgåvor.
Den osäkra storhet, som skulle kunna leda fram till en populationsberäkning för båtyxekulturen i undersökningsområdet, utgörs av en uppskattning
av hur många människor som döljer sig bakom varje känd båtyxa. Ska vi
tänka oss en hushållsgrupp på 15-20 personer, så blir resultatet en befolkning
på 7000-9000 personer under 500 år. Om vi i nästa steg räknar högt med att
vi känner till hälften av de båtyxor som funnits, blir populationen den dubbla, mellan 14000 och 18000 personer under 500 år. Håller vi oss till den övre
siffran, och räknar med ett generationstal på 40 år, så utgjordes den samtida
befolkningen i genomsnitt av 450 personer i undersökningsområdet. Fördelat
jämnt på de två regionerna blir det 225 personer i Närke respektive Södermanland, motsvarande ungefär 12-15 samtida grupper per region. Siffrorna
kan lätt få helt andra storleksordningar genom att exempelvis förändra antalet personer per grupp och antalet kända båtyxor.
Även om populationsberäkningen förblir osäker, så kvarstår uppskattningen av det exklusiva gravskickets andel. Andelen båtyxor som kan antas
ha deponerats som gravgåvor har ovan beräknats till ca 15 %. Det särskilda
värde som dessa båtyxor representerade – främst genom sin längd och ibland
också sina högre estetiska kvaliteter – har jag tolkat som att det varit förbe232

hållet ett särskilt samhällsskikt. Följden av denna tolkning är också att det
exklusiva gravskicket, längs åsarna i inlandet, var förbehållet detta skikt.

Figur 6:14. Hypotetiska gränser mellan territoriella grupper. Gränserna är endast
angivna mellan platser med kända och/eller tolkade linjegravfält.

Omkring 15 % av befolkningen bildade alltså ett högre samhällsskikt. Den
territoriella aspekten av denna exklusivitet framgår av figur 6:13 ovan, som
visar dess tämligen jämna utbredning i landskapet. Det framgår tydligt att
det högre samhällsskiktet var spridd i hela båtyxekulturens utbredningsområde. Slutsatsen blir att den hierarkiska samhällsordningen var lokalt strukturerad. Jag menar att detta är det förväntade resultatet i ett samhälle där gåvoutbyten av värdeföremål förekommit både regionalt och överregionalt. En
hierarkisk ordning mellan olika grupper i samhället är en förutsättning för
gåvoutbytena (jfr kap. 4) och eftersom det värdeföremål – båtyxan – som
cirkulerade i gåvoutbytena finns i hela området bör också de mer betydelsefulla grupperna uppträda i hela området.
Den tolkning som därmed ligger närmast till hands, är att varje region bestått av ett antal lokala grupper som i sin tur bestått av hierarkiskt ordnade
familjer eller band.
Gravskickets exklusivitet, kopplat till inlandets åssträckningar, visar att
viss deponeringspraktik reglerades och kontrollerades av det övre samhälls-
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skiktet. Kontrollen av inlandets åssträckningar kan tolkas som del av den
legitimering av en samhällsordning som begravningspraktiken behandlade.
Graden av lokal territorialitet är svår att utläsa ur spridningsbilderna, samtidigt som den hierarkiska samhällsordningen kunnat påvisas i hela området.
Där samlingar av gravar anlagts kan vara platser där lokala ledarskikt har
varit etablerade. Mellan vissa av dessa platser kan gränser dras, som alltså
hypotetiskt påvisar gränser mellan samlingar av lokala grupper (fig. 6:14).
Den historiska utvecklingen av en hierarkisk samhällsordning behöver
inte sammanfalla med uppträdandet av båtyxan, utan kan ha funnits redan
innan. Men med den typ av värdestegring som båtyxan och gåvoutbytena
genererade, är det ändå troligt att det var först under period MN BII som en
sådan utveckling tog fart. En annan fråga är vad som hände under den avslutande båtyxperioden, när intresset för att utveckla båtyxorna som prestigevaror tycks ha avstannat. Det är dags att i kapitel 7 sätta in båtyxekulturens
samhällsform i ett längre historiskt perspektiv.
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7. Kontinuitet och diskontinuitet i utbyten och
landskapsbesittningar under neolitikum i
Mellansverige

7.1. Utvecklingen av värdeföremål under neolitikum
Båtyxans roll i utvecklingen mot en tydligare stratifierad samhällsordning
har ovan argumenterats för, liksom på vilka territoriella nivåer som denna
hierarki är synlig i det arkeologiska materialet. Med utgångspunkt från de
resultaten vill jag i det här kapitlet sätta in båtyxan i ett längre historiskt perspektiv, och på det viset skapa en djupare förståelse för båtyxekulturens
samhällsform.
Fokus är på förekomsten av, och förändringar hos prestigeföremål under
neolitikum. Analysen av den betydelse som sådana föremål kan ha haft på
samhällen kan inledningsvis fördjupas. Den tolkning jag föreslagit för båtyxan, och det allmänna sociala skeendet under båtyxtid, kan i korthet sammanfattas som en form av ekonomisk utveckling, där båtyxan blev det föremål som för första gången hanterades som en begränsad form av valuta. Den
här samhällsomvandlingen torde ha skett i samverkan med en långsam jordbruksutveckling (bl.a. beskriven som en ”secondary products revolution”,
Sherratt 1981) vilken möjliggjorde en mer stabil överskottsproduktion. Det
var genom gåvoutbytessystemen som också möjligheter till andra typer av
”överskottsvärden” uppstod.
Två önskvärda samhällsideal har här diskuterats, att bilägga konflikter på
fredlig väg och att vinna prestige, vilka tycks ha kunnat realiseras genom
olika former av utbyten. Sahlins beskriver det som att:
”When people meet who owe each other nothing yet presume to gain from
each other something, peace of trade is the great uncertainty. In the absence
of external guarantees, as of a Sovereign Power, peace must be otherwise secured: by extension of sociable relations to foreigners – thus, the tradefriendship or trade-kinship – and, most significantly, by the terms of exchange itself. The economic ratio is a diplomatic manoeuvre.” (Sahlins
1972:302).

Gåvoutbyten öppnade möjligheter för den sorts tävlan som både motiverade statusskillnader och utlovade sociala och ekonomiska vinster. En följd
av den samlade behandlingen och tolkningen av båtyxan som hittills gjorts,
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är att den blev den sociala valuta som gjorde det möjligt för en omfattande
gåvoekonomi att uppstå. En liknelse kan här göras med den tolkning av totemdjur som Lèvi-Strauss gjort, nämligen att de utvalts inte för att de var
goda att äta utan för att de var ”good to think” (Lèvi-Strauss 1963); båtyxan
kan sägas vara ett föremål som inte hade några praktiska konnotationer utan
istället var ett föremål som var ”good to exchange”. Det var därför inte, som
Malmer menar, en insikt om metallens inneboende värde som präglade båtyxekulturen, utan en ny typ av värdesystem som uppstod, med återverkningar på ekonomi, politik och sociala relationer. Båtyxekulturen medverkade till att utveckla ett sådant värdesystem, genom en förändrad syn på, och
förverkligade möjligheter hos, gåvoutbyten.

7.1.1. Överdimensionerade arbetsyxor och de neolitiska
stridsyxorna
Båtyxans föregångare i Sverige var i huvudsak mångkantsyxan och den dubbeleggade yxan: båda var typer av ”stridsyxor” vars användbarhet i strid
starkt kan ifrågasättas (Grisse 2006:164; jfr ovan kap. 1). Stridsyxorna utgör
generellt en artefakttyp vars symboliska betydelse, till skillnad från tidigare
yxformer, representerar något nytt. Stridsyxornas uttryck var en blandning
av funktion och dekoration. De var inte praktiska yxformer som i värdehöjande syfte gjorts oproportionerligt stora – som de långa tunnackiga yxorna –
men de var heller inte rent dekorativa som smycken.
Det genomslag som båtyxan fick under period MN BI, men fr.a. under
MN BII, har jag tolkat som en indikation på gåvoutbytessystemets fullständiga införande. Andra förklaringar har emellertid också presenterats. Den
vanligast förekommande är att stridsyxan ska tolkas som förknippad med
någon typ av social ledare eller krigare, och att den dramatiska ökningen av
stridsyxor vi ser under snörkeramisk tid därför betyder att ledar- eller krigarrollen genomgick en förändring (ex. Vandkilde 1996). Damm har föreslagit
två möjliga scenarier här: antingen har det exklusiva ledarskapet, etablerat
under trattbägartid, utmanats av fler personer som börjat bära stridsyxor,
eller också har krigarrollen ökat i betydelse (Damm 1991:110). Hennes slutsats blir att båda utvecklingarna förelegat, med ökande konkurrens mellan
grupper och ökande stridigheter (a.a.). Stridsyxans betydelse för en existerande, men troligen situationsberoende, krigarroll är en reell möjlighet, och
delvis sammanfaller min tolkning av stridsyxan som ett värdeföremål i ett
utvecklat gåvoutbytessystem med de samhällskonsekvenser som Damm
formulerat. Däremot anser jag att tolkningsfokus ska ligga på den möjlighet
till förändrade positioner som uppstår i ett förändrat utbytessystem. Här är
det otillräckligt att mena att en statussymbol kan ha varit öppen för alla att
använda, och att enbart genom att tillskansa sig symbolen, eller tillverka den
i större antal, förändra sin position i samhället.
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Trots att de stridsyxetyper som föregick båtyxan var jämförelsevis få, så
tyder flera saker på att de hanterades på sätt som liknade båtyxekulturens
gåvoutbyten. En studie av mångkantsyxorna i Sverige har visat på klara regionala former (Hallgren 2008:215ff). Även de dubbeleggade yxorna förekommer i flera olika typer, med varierad regional spridning (Kaelas 1957).
Den stora mängden förarbeten till dubbeleggade yxor från Alvastra pålbyggnad (Browall 1986) visar att tillverkningen av yxtypen skett på ett systematiskt sätt i direkt närhet av kontexter tillhöriga både trattbägarkultur och
gropkeramisk kultur. Spridningen av förarbeten, både på boplatser och som
lösfynd, är också bevis för en lokal tillverkning (Kaelas 1957).
Båtyxan var därmed – i sin egenskap av prestigeföremål – en utveckling
från de andra typerna av stridsyxor under tidig- och mellanneolitikum, inte
bara formmässigt utan också beträffande gåvoutbytets intensitet och socioekonomiska inverkan. Det var insikten om gåvoutbytets möjligheter som
fick genomslag i båtyxekulturen.
Ett exempel på en situation där värdesystemet inte tycks ha radikalt förändrats utgör koncentrationerna av tunnackiga yxor som uppträder inom
trattbägarkulturen. Speciellt de mycket långa tunnackiga flintyxorna har på
flera platser visats utgöra en rituell artefakttyp, med i huvudsak socialt värde.
I de områden där megalitgravar kom att uppföras finner vi exempelvis speciellt täta koncentrationer av tunnackiga flintyxor (jfr Edenmo 2001). Som
framgår av den spridningskarta som Hulthén & Welinder (1981:163 fig.
18.1-2) presenterat, finns megalitgravar vid alla större koncentrationer av
tunnackiga flintyxor i Sverige, utom i området söder om Hjälmaren (se dock
Browall 1991). En generell, ideologisk koppling mellan depåer av tunnackiga flintyxor och uppförandet av dösar har också diskuterats (Nielsen 1984).
Det är bara vid den gotländska dösen som en koppling till en jämförelsevis
stor mängd tunnackiga flintyxor saknas, men graven är belägen inom det
område på mellersta och nordvästra Gotland där merparten av de tunnackiga
flintyxorna på ön påträffats (jfr Lang 1985:49 f.). Tre kända depåer innehåller närmare två tredjedelar av alla påträffade tunnackiga flintyxor på Gotland. De tre depåerna innehöll 7, 11 respektive 16 yxor, och samtliga yxor
förefaller obrukade (a.a.). Yxornas längd varierar mellan ca 27-40 cm, och
tillhör därmed den kategori långa tunnackiga flintyxor som i Mälardalsområdet tolkats som rituella, i motsats till de kortare ”arbetsyxorna” (se vidare
nedan).
Karl-Göran Sjögren har diskuterat överensstämmelsen mellan koncentrationer av spets- och tunnackiga yxor i Västsverige och i Falbygden (Sjögren
2003:209 ff). Förekomsten av både de spetsnackiga och de tunnackiga yxorna har angivits till perioden 4000-3200 f.Kr. (a.a.:218). Sjögren sammanfattar sin undersökning på följande vis:
”Fynd av tunnackiga yxor visar i likhet med megaliterna en geografisk
koncentration till tre områden: Falbygden, södra Halland och mellersta Bo-
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huslän. Denna spridningsbild kan förklaras genom en kombination av olika
faktorer, bl.a. befolkningens täthet och intensiteten i ceremoniella yxnedläggningar. Mycket tyder på att depositioner av långa yxor varit mer frekventa i
megalitområdena än i kringliggande områden. Med andra ord visar dessa områden en högre intensitet i ceremoniella praktiker än övriga områden. Spridningen av spetsnackiga yxor tyder på att detta är ett mönster som har grundlagts redan under tidigneolitisk tid, och som vidareutvecklas in i mellanneolitikum.” (Sjögren 2003:219).

Vad som tycks ha skett är att speciellt de långa tunnackiga yxorna uppfattades som av stor rituell betydelse men inte av gåvoutbytesbetydelse. Motivet till utbytena och tillverkningen låg då inte i en kontinuerlig cirkulation,
utan i en ackumulation. I Falbygden, liksom i övriga megalitgravsbygder,
togs de långa tunnackiga prestigeyxorna i flinta i ökande grad ur cirkulation.
Motivet för detta tycks ha varit ett ökat offrande, möjligen i religiösa ceremonier eller förfäderskulter. Påpekas bör att även i denna typ av offrande –
som en typ av ”gift-to-gods” (Gregory 1982) – utgjordes det samhällspolitiska motivet av en kamp om relativ status mellan grupper men också av ett
blidkande av högre makter (Godelier 1991).
Sammanfattningsvis ackumulerades de långa tunnackiga yxorna under
mellanneolitikum i megalitgravsområdena. Vidare offrades många yxor tillsammans, vilket visar det kvantitativa tänkesättet. Värdet hos de långa tunnnackiga yxorna var möjligen förankrat i en föreställningsvärld av släktskapskult, som intensifierades under megalitgravstid. Värdet saknade därmed den typ av social omvandlingskraft som båtyxan kom att omfatta.

7.2. Förhållandet mellan båtyxekulturen och den
gropkeramiska kulturen
De utbytesnätverk som var grunden för båtyxornas spridning var inte en
mellanneolitisk nyhet. Både den förmodade näringsekonomiska inriktningen,
med åsanknutet jordbruk, och landskapsbesittningens tyngdpunkter hos båtyxekulturen i Mellansverige tyder också på att det fanns kopplingar till den
tidigneolitiska trattbägarkulturen (se nedan). Men hur kan vi förklara att det
tidigneolitiska kontaktnätet återuppstod och gjorde det möjligt för båtyxekulturen att några hundra år senare så snabbt sprida sig?
När båtyxekulturen först uppträder i Mälardalsområdet har den gropkeramiska kulturen funnits i området i ungefär 500 år. Det är alltså primärt gentemot den kulturhistoriska bakgrunden som introduktionen av båtyxekulturen
i området ska tolkas. Som Knutsson visat fanns viktiga kulturella skillnader
mellan gropkeramisk kultur och båtyxekultur (Knutsson 1995).
I kapitel 5 visades i vilka områden som den inledande båtyxekulturen
först etablerades. De fåtaliga båtyxor som vi känner från period MN BI i
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Mälardalen kan inte numeriskt representera det befintliga befolkningsunderlaget till ett regionalt och inter-regionalt utbytesnätverk. Jag menar därför att
de fåtaliga båtyxorna under MN BI av nödvändighet har hanterats – under en
övergångsperiod – av ett mindre antal grupper i området.
De nya områden som från period MN BII och framåt uppvisar båtyxor,
visar en befolkningsomflyttning likväl som att en ökande andel grupper
kommer att använda båtyxor, samtidigt som det också kan ha skett en faktisk
befolkningsökning.
Beträffande värdeföremål hade under tidigneolitikum och början av mellanneolitikum bl.a. de långa tunnackiga flintyxorna utbytts som ceremoniella
värdeföremål (Sundström 2003). Ovan påvisades att den dubbeleggade yxan
bör uppfattas som ett speciellt värdeföremål inom den gropkeramiska kulturen, med både gåvoutbyten och lokal tillverkning. De dubbeleggade yxorna
förekommer i Mellansverige i gropkeramiska kontexter, på både boplatser
och i gravar (Kaelas 1957; Carlsson 1998). I en gropkeramisk grav på Fagerviksboplatsen finns en dubbeleggad yxa som gravgåva, vilket påminner
om det kommande båtyxegravskicket (jfr Bagge 1936; 1937; Olsson &
Edenmo 1997:181). Förekomsten av förarbeten, bl.a. på Fagerviksboplatsen,
påvisar den lokala tillverkningen (Kaelas 1957:127). De överregionala typerna visar samtidigt att ett visst överregionalt utbyte måste ha förekommit,
och den omfattande tillverkningen i Alvastra (Browall 1986) talar även för
en viss centralisering.
Jag har ovan hävdat att de första båtyxorna i Mellansverige bidrog till,
och gynnade, en ny typ av social självdefinition gentemot det föregående
samhällssystemet. Den hantering som båtyxorna, båtyxekeramiken, etc.,
kom att bli del av, bildade grunden för det vi uppfattar som båtyxekulturen i
regionen. Den materiella kulturen fungerade som ett verktyg för nya allianser och grupper att formas, tänkta gentemot ett tidigare förhållande som vi
idag förknippar med gropkeramikkulturen. Vad var då den tidigare gropkeramiska kulturen? Frågan som behöver diskuteras i det här sammanhanget är
hur pass heterogent samhälle gropkeramikkulturen var. Lekberg har jämfört
fasta fornlämningar och lösfynd från mellanneolitikum i Mälardalsområdet
(traditionellt uppdelade i gropkeramiska- respektive båtyxefynd), och kunnat
visa att ingen fyndkategori ensam ger en rättvisande bild av det totala landskapsutnyttjandet (Lekberg 2002:52 ff). Till detta ska också läggas de icke
kulturbestämda mellanneolitiska lokalerna, vilkas rumsliga fördelning avviker från de kulturbestämda (a.a.:60). Studien stödjer antagandet att den
gropkeramiska kulturens landskapsbesittning varit mer varierad än vad de
kända gropkeramiska boplatserna ger anledning att tro.
Bilden av den gropkeramiska kulturens landskapsbesittning under MN A
måste därför breddas på flera plan, där det mest påtagliga är att gå från att
betrakta den gropkeramiska kulturen som ett uteslutande kustbundet samhälle, till ett mer landskapsmässigt diversifierat samhällssystem. Onekligen är
de kustbundna gropkeramiska boplatserna överlägset mest påtagliga arkeo239

logiskt, men inlandsvistelser ska därför inte uteslutas (jfr Lekberg 2002;
Carlsson 1987, 1991).
De gropkeramiska boplatserna, vilka bl.a. karaktäriseras av stora mängder
krossad keramik (Olsson & Edenmo 1997; Gill 2003), bör uppfattas som en
betydelsefull del av det gropkeramiska samhället, men kan inte förutsättas
utgöra den kompletta bilden av gropkeramisk kultur. Genom de rikliga fynden av bl.a. djurben vet vi att de gropkeramiska boplatserna var viktiga försörjningsbaser för många människor. De stora mängderna krossad keramik
visar samtidigt på ett rituellt förfarande, som kan påminna om keramikoffren
vid trattbägarkulturens gånggrifter. De gropkeramiska boplatserna bör därför
delvis behandlas på samma sätt som annat källmaterial, med försiktighet
beträffande representativitet (jfr Gill 2003:116ff).
Såsom de absoluta dateringarna av olika gropkeramiska lokaler i Mälardalen visat (Olsson & Edenmo 1997:182ff), fortlevde det gropkeramiska
levnadssättet på vissa platser långt in i MN B (jfr ovan fig. 1:1). På ett större
regionalt plan ser vi att övergången från den gropkeramiska kulturen till
båtyxekulturen inleds vid skiftet mellan MN A och MN B, kronologiskt
bestämt till ca 2800 f.Kr. Förändringen fortgår, inom vissa områden, under
en stor del av MN B. För att belysa processen finns fler aspekter att behandla. Båtyxekeramik påträffas exempelvis på vissa gropkeramiska boplatser.
Lösfunna båtyxor finns också i närheten av gropkeramiska boplatser, t ex
längs Bråvikens norra strand. Dessa fynd kan tolkas antingen som tecken på
senare båtyxebosättningar på övergivna gropkeramiska boplatser eller som
båtyxeartefakter inbytta till den gropkeramiska kulturen. Ingen systematisk
genomgång av sådana fynd har emellertid gjorts. Fynd av båtyxor direkt på
gropkeramiska boplatser är ytterst sällsynta i regionen (a.a.:186).
Båtyxeföremål i gropkeramiska miljöer kan även studeras på de gotländska lokalerna, där båtyxekeramik och båtyxor förekommer, både som lösfynd
och i gravar (Stenberger m.fl. 1943; Malmer 1962). På Gotland finns vidare
lösfynd av förarbeten till båtyxor av yngre typer (Lindkvist 1993:27). Att
båtyxor är så pass ovanliga på gropkeramiska boplatser på fastlandet är närmast märkvärdigt i det perspektivet, och kan anses vara ett betydelsefullt
faktum. Under slutet av MN B uppträder en blandform av keramiskt hantverk, kallad den tredje gruppen, vilken blandade båtyxe- och gropkeramisk
dekor och tillverkningsteknik (Graner & Larsson 2005; Olsson & Edenmo
1997; jfr även Malmer 1962). Detta är det enda tydliga belägget för försök
att blanda materiella uttryck från de två kulturerna, och det sker sent i MN B.
Förhållandet mellan båtyxekultur och gropkeramisk kultur kan vidare
studeras utifrån några undersökta boplatser i Västmanland, belägna strax
nordöst om mitt undersökningsområde, nämligen Fågelbacken respektive
Bollbacken. De utgör ett bra exempel på ett område som återkommande
utnyttjats under lång tid; här finns lämningar från trattbägarkultur, båtyxekultur, gropkeramisk kultur och senneolitikum. De nämnda boplatserna ligger endast ca 2 km från varandra, och är fynd- och 14C-daterade till ungefär
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samma tid, motsvarande slutet av MN B. De är belägna på ungefär 30 meters
höjd över havet (Artursson 1996; Apel m.fl. 1995, Hallgren 2000).
Vi bör inte utifrån Bollbacken dra några generella slutsatser om att gropkeramiskt levnadssätt levt kvar inom många områden ända fram till senneolitikum. Den gropkeramiska kulturen, representerad av de strandbundna boplatserna, var istället på tillbakagång under hela MN B i regionen, vilket
källmaterialet i stort visar.
För att visa detta kan vi se närmare på de gropkeramiska lokalerna inom
undersökningsområdet (fig. 7:1):

Figur 7:1 Figuren visar de kända gropkeramiska boplatserna (markerade som romber) i undersökningsområdet. De tre regionerna av båtyxekulturen under MN BI är
skrafferade.

Figur 7:1 ska inte ses som en ögonblicksbild, utan ska tolkas som visande en
samhällsprocess i övergången från MN A till MN B. Allt kartmaterial i sådana här sammanhang är underlag för tolkning, men en viktig sak är att bilden inte visar två olika befolkningsgrupper, varav den ena är inhemsk och
den andra främmande; inget i materialet stödjer en sådan tolkning. Jag menar
att i det perspektivet är det lockelsen i det nya levnadssättet som utgjorde
motorn i förändringen under MN BI, inte hotet från exempelvis en krigiskt
sinnad invasion. Situationen kan ha varit en annan under MN BIII, när de
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kvarvarande gropkeramiska grupperna i delar av Mälardalsområdet bör ha
levt med påtagligt sämre framtidsutsikter. Kanske var det så att gropkeramiska grupper då tvingades överge sitt levnadssätt (jfr Welinder 1978).
Det finns ett fåtal tillgängliga 14C-dateringar från gropkeramiska boplatser
– som Gärdselbäcken och Tybble i Närke – i undersökningsområdet, med
entydiga resultat till MN A, samt enstaka 14C-dateringar till MN B från platser som inte utgörs av gropkeramiska boplatser – bl.a. från Högby i Närke
varifrån en båtyxegrav är känd. Även om dateringarna är få, så finns det idag
inga andra kända fakta som talar för att den gropkeramiska kulturen funnits
kvar i undersökningsområdet under framskriden MN B.
Att det i flera områden har noterats en förskjutning av bebyggelsen i och
med den snörkeramiska kulturens uppträdande är i sammanhanget intressant.
Förutom i Mellansverige, har det också för Skånes del konstaterats att båtyxekulturen först uppträder i de inre landskapsdelarna, där trattbägarkulturen
antingen inte fanns (L. Larsson 1992) eller representerades av en delvis annorlunda typ av landskapsutnyttjande (M. Larsson 1997; jfr även Malmer
1957:179). Enkelgravskulturens framväxt på södra och mellersta Jylland, i
det som också där var trattbägarkulturens outnyttjade marker, noterades tidigt (Glob 1945). Vidare kan nämnas att utbredningen av snörkeramikkulturens A-yxor i Brandenburg och mellersta Tyskland generellt finns något
förskjutet bort från den föregående klotamforakulturens huvudbygder (Beran
1992). Denna trend i hur den inledande snörkeramikkulturen uppträder i
landskapet i förhållande till föregående kulturer, kan ses som viktig för vår
tolkning av hur samhällsomvandlingen gick till: det pekar onekligen mot en
kronologisk överlappningsfas, där vissa av den föregående kulturens grupper
höll fast vid det gamla medan andra förändrade sitt levnadssätt. Bebyggelseförskjutningen under de snörkeramiska kulturernas framskridande är i sig
därmed inte något generellt bevis för en näringsekonomisk förändring.
När båtyxekulturen i Mälardalen expanderade till kusterna under MN BII
– till de forna gropkeramiska områdena – är det uppenbart att majoriteten av
den gropkeramiska kulturen hade ersatts av båtyxekulturen. En fråga i det
sammanhanget är om båtyxor i olika lägen – framför allt synligt från och
med period MN BII – visar på förekomsten av olika näringsekonomier inom
båtyxekulturen, alltså att inlandsfynden visar på en inlandsbaserad ekonomi
och att kustlägena visar på en havsbaserad ekonomi, liknande den vi förknippar med trattbägarkulturen i Mälardalen? Utan ett betydligt rikare empiriskt underlag kan vi inte svara på den frågan, men att båtyxekulturens grupper kunde ha delvis olika inriktning i sin näringsekonomi är en möjlighet
som måste hållas öppen. Här vet vi att bland annat undersökta boplatser från
enkelgravskulturen i Nederländerna har påvisat en klart blandad ekonomi,
med spannmålsodling och tamboskap likväl som jakt på vilda djur och fiske
(Hogestijn 1992). Här kan också nämnas den i huvudsak jakt- och fiskebaserade ekonomin inom Rzucewo-kulturen i norra Polen, med fåtaliga indikationer på jordbruk (Król 1992; Guminski 1997). Klart är nog ändå att den
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storskaliga säljaktens tid i Mälardalen, så typisk för den gropkeramiska kulturen, var på stark tillbakagång under MN B.
Det förefaller som att de gropkeramiska lokaler som låg närmast de tidigaste båtyxegrupperna snabbt övergavs. Speciellt i Närke är möjligen de
gropkeramiska lokalerna längre norrut resultat av att den gropkeramiska
befolkningsgruppen flyttat dit, under förslagsvis övergången till MN BI.
Detta kan i sig förklara varför båtyxekulturen i norra Närke uppvisar kontaktvägar främst mot Södermanland, och inte mot kärnområdet i södra Närke: det uppstod en splittring mellan de gropkeramiska grupper i söder som
först övergick till det nya levnadssättet och de gropkeramiska grupperna i
norr som en tid dröjde kvar i sitt gamla levnadssätt. Den stora mängden skiffer på den gropkeramiska Körartorpetboplatsen i norr visar på livaktiga utbyteskontakter med områden i väster och norr (Taffinder 2002), något som
också kan ha kvarhållit inflytandet av de gropkeramiska kontaktvägarna.
Beträffande utbytet under gropkeramisk tid har fr.a. överregional och regional byteshandel varit möjlig att urskilja, beträffande bl.a. flintyxor och
skifferredskap (Olsson & Edenmo 1997). Det enda troliga exemplet på gåvoutbyten som finns är de dubbeleggade yxorna, men här visar det lilla antalet att gåvoutbytet i så fall ännu inte hade blivit den ”start-mekanism” för en
prestigeekonomi och en typ av regionalt ledarskap som uppstod med båtyxan
(jfr nedan).
En kulturdualism under MN BI, i hela undersökningsområdet, är uppenbart möjlig. Med tanke på den tydliga separationen mellan lägena för de
gropkeramiska boplatserna och de tidigaste båtyxorna förefaller en sådan
kortlivad kulturdualism högst trolig. Att den gropkeramiska kulturen – socialt och kulturellt – därmed sattes under press och utmanades, verkar oundvikligt.

7.3. Båtyxekulturens anknytning till trattbägarkulturen
och det tidigneolitiska landskapsutnyttjandet
Båtyxekulturens initiala landskapsutnyttjande skiljer sig, som vi sett, tydligt
från de gropkeramiska boplatsernas lägen. Båtyxelämningarna ansluter istället generellt till lägena för den tidigneolitiska trattbägarkulturens lämningar
(Malmer 1975:18).
Ett exempel på förbindelsen mellan båtyxekulturen och den tidigneolitiska trattbägarkulturen kan ses i offerskicket. Karsten har visat att offerskicket
under MN B i Skåne skiljde sig markant från det som gällde under den närmast föregående perioden inom den sena trattbägarkulturen. Karsten kan
samtidigt visa att ”Vad som däremot inte tidigare uppmärksammats är att
offerfynden från MN B i allt väsentligt är en upprepning av det religiösa
offerskicket under TNC-MNA II.” (Karsten 1994:180). Karsten beskriver det
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som en ”neolitisk renässans” inom offerskicket, och föreslår att en långlivad
muntlig tradition möjliggjorde att inte bara speciella våtmarker utan till och
med offerplatsernas exakta lägen kom att återbrukas för offerhandlingar
(a.a.).
Ett sätt att påvisa den kulturella förbindelsen mellan tidigneolitikum och
andra halvan av mellanneolitikum (MN B) i undersökningsområdet är att
utgå ifrån utbredningen av de tunnackiga yxorna. Det har visats att tunnackiga flintyxor finns i Vallby och Hjulberga i Närke från både den tidiga och
den sena fasen av tidigneolitikum, medan de tunnackiga yxorna i grönsten
bara uppträder i den sena fasen (Hulthén & Welinder 1981:95). Vidare kunde det visas att rå flinta, för redskapstillverkning, mest utnyttjades under den
inledande fasen (a.a.:89). De tunnackiga flintyxorna tillhör det redskapsinventarium som finns hos den inledande trattbägarkulturen i Mellansverige
(a.a.:162, 170).
Sundström har ingående studerat de tidigneolitiska tunnackiga yxorna i
Mellansverige, utifrån antagandet att de var viktiga för samhällets reproduktion, vilket kan ses i att de – till skillnad från exempelvis megalitgravsbyggandet – spreds till alla delar av trattbägarområdet i Skandinavien (Sundström 2003:146). Sundström visar i sin studie att de tunnackiga flintyxorna i
Mellansverige förekommer i två skilda storleksklasser (Sundström 1992;
2003). Dels finns en kortare variant, ungefär 10-22 cm långa, dels en längre,
ca 30-40 cm långa (Sundström 2003:148). De kortare yxorna utgjorde över
lag arbetsyxor menar Sundström, som från sin tillverkningsort i Sydskandinavien kontinuerligt utbytts och använts för praktiskt arbete. Härigenom har
de skadats, omarbetats och följaktligen förlorat i längd. De långa yxorna
däremot har inte använts praktiskt, utan har ingått i ett rituellt system av
utbyten och nedläggelser/offer (a.a.:147-149).
Som Olausson visat så var det troligen inte ovanligt att långa flintyxor
använts för praktiskt arbete i tillverkningsområdet i Skåne och Danmark
(Olausson 1983), men de har även offrats (Karsten 1994). Skillnaden i hanteringen mellan korta och långa tunnackiga flintyxor, mellan de tunnackiga
yxorna som arbetsyxor respektive som rituella offer, blir mer markant ju
längre norrut man kommer i trattbägarområdet (Sundström 1992; 2003; Sjögren 2003). Det har således vid utbytena i Mellansverige blivit tydligt att det
rört sig om två olika typer av flintyxor, dels arbetsyxor, dels rituella yxor.
På en karta över västra Södermanland har Sundström prickat ut långa respektive korta tunnackiga flintyxor samt tunnackiga yxor av bergart (Sundström 2003:151, Fig. 13). Av kartan framgår att samtliga långa flintyxor
finns vid den dåtida fastlandskusten, medan de kortare yxorna framför allt
finns i inlandet. Utbredningen av korta tunnackiga yxor av flinta respektive
grönsten skiljer sig inte åt, även om de sistnämnda är fler. Sundström tolkar
utbredningen av korta tunnackiga yxor som visande på ensamliggande svedjegårdar, medan de långa yxorna anses representera rituella nedläggningar på
samlingsboplatser vid kusten (a.a.:151-152). Trattbägarsamhällets bosätt244

ningsmönster anses ha bestått av dels ensamliggande gårdsenheter i inlandet,
dels kollektiva samlingsboplatser vid kusten (a.a.:158; jfr Apel m.fl. 1995,
1997; Hallgren m.fl. 1997). Kort kan här kommenteras att beläggen både för
samlingsboplatser på de ställen där de långa yxorna hittats och en dominans
av ensamliggande svedjegårdar i inlandet är svaga. Det som kan lyftas fram
är i första hand det påvisade bruket att nedlägga rituella- respektive arbetsyxor på skilda platser i landskapet.
Men de långa tunnackiga yxorna i västra delen av mitt undersökningsområde har inte alls den belägenheten (jfr fig. 7:2). De är istället till övervägande del funna i inlandet. Resonemanget om de rituellt viktiga kustboplatserna
tycks alltså inte stämma för trattbägargrupperna i Närkeområdet. De långa
flintyxornas tydliga koppling till inlandet stöder istället den bild som de kända boplatserna visar, nämligen att trattbägarkulturen i Närkeområdet i mindre utsträckning har haft ett boplatsmönster som innefattat kustbosättningar.

Figur 7:2. Figuren visar lägena för långa tunnackiga flintyxor (runda) och långa
tunnackiga bergartsyxor (fyrkanter). De tre regionerna av båtyxekulturen under MN
BI är skrafferade.

Vi känner inte båtyxekulturens bosättningsmönster, men vi känner i stora
drag utbredningen av den högt värderade båtyxan. I sammanhanget är det
därför mest relevant att jämföra utbredningarna av båtyxor och långa tunnnackiga yxor, som en jämförelse av den rituella praktikens rumsliga dimen245
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sion. Med hjälp av Sundströms databas över de definierade långa tunnackiga yxorna i mitt undersökningsområde, kan nu en intressant jämförelse göras mellan utbredningen av dessa yxor och utbredningen av båtyxor under
MN BI som har presenterats ovan (fig. 7:2). De långa tunnackiga yxorna
antas visa rituella kärnområden, viktiga för det tidigneolitiska trattbägarsamhället. Frågan är då om båtyxorna under MN BI har en koppling till dessa
områden?
På en översiktlig nivå överensstämmer utbredningarna: de långa tunnackiga yxorna finns i huvudsak på åsarna inom samma områden som den inledande båtyxekulturen. Mer i detalj är överensstämmelsen inte lika tydlig. I
norra Närke saknas tunnackiga yxor, och i de södra delarna finns de både
exakt på samma platser som båtyxor men även på åssträckningar där inga
båtyxor är kända. Sammanfattningsvis finns de långa tunnackiga yxorna i
huvudsak inom båtyxekulturens inledande region sydväst om Hjälmaren,
men inte enbart på samma platser som båtyxorna.
I Södermanland är bilden mer komplicerad; i stort en överensstämmelse
mellan de långa tunnackiga yxorna och båtyxekulturens region under MN
BI, men inte en exakt platsöverensstämmelse eftersom de långa tunnackiga
yxorna i så hög grad är kustanknutna. Man kan säga att båtyxekulturen först
under MN BII får en bättre överensstämmelse med det tidigneolitiska rituella
landskapet. I kapitel 6 visades att båtyxegravarna hade en exklusiv koppling
till inlandets åsar; att de långa tunnackiga yxorna så dominerande återfinns
på åsarna tycks därmed stärka tolkningen av dem som rituellt betydelsefulla.
Sammanfattningsvis kan man säga att båtyxekulturen inleds i samma
geografiska områden som var viktiga för den tidigneolitiska trattbägarkulturens människor. Dessa platser skiljer sig vidare från den gropkeramiska kulturens viktiga platser under MN A, såsom dessa är kända genom gropkeramiska boplatser och gravar.
Ett klart påvisbart samband finns mellan tidigneolitiska trattbägarboplatser och båtyxefynd, då båtyxekeramik har påträffats på ett flertal av de trattbägarboplatserna i undersökningsområdet (jfr ovan fig. 6:10). Fynden av
båtyxekeramik på trattbägarboplatser visar en platsspecifik återkomst under
MN B till de tidigneolitiska boplatslägena. Av speciellt intresse i undersökningsområdet är Högbyboplatsen. Vid Högby hittades vid början av 1900talet resterna av en båtyxegrav (Arne 1909:106f) och ett förarbete till en
båtyxa har påträffats i närheten. Vid arkeologiska undersökningar på platsen
framkom bl.a. boplatslämningar från stenåldern, bestående av kulturlager,
enstaka stolphål och gropar samt fynd av slagen kvart, tidigneolitisk keramik, malstenar, slipstenar, yxfragment, mindre mängder slagen sten och
flinta (Holm 1999, 2002). 14C-analyserna gav i huvudsak dateringar till järn37
Jag riktar här ett tack till Lars Sundström, som givit mig tillgång till mer detaljerade uppgifter om yxornas lägen än vad som finns i hans avhandling (Sundström
2003).

246

ålder-nyare tid, men från ett av stolphålen daterades en kolbit till sent mellanneolitikum (Holm 2002:23). Tillsammans med båtyxehuset vid Fågelbacken (Hallgren 2000) är Högby en spännande plats i Mälardalsområdet,
med båtyxegrav och en 14C-daterad boplatslämning från MN B, men också
tidigneolitisk keramik. Fyndmaterialet på Högby-boplatsen, med övervikt för
slagen kvarts, kan till delar härröra från båtyxperioden.
Orsakerna till att landskapsutnyttjandet under båtyxtid liknar det under
trattbägartid har naturligtvis delvis att göra med näringsekonomiska förhållanden, men troligen också andra, mer ideella, föreställningar. Inte bara lägena för bosättningar utan också för gravar skiljer sig mellan MN A och MN
B (jfr Olsson & Edenmo 1997:180 ff). Den sociala och symboliska betydelsen av denna skillnad är viktig och behöver uppmärksammas, därför att gravar, i högre grad än boplatser, är placerade på särskilda platser som del av en
ritual. Gravar förhåller sig därför också till tidigare begravningar inom samma ritual (Edenmo 2000:21).

7.3.1. Tidig- och mellanneolitisk byteshandel
Jag har ovan visat på sambandet mellan den tidigneolitiska trattbägarkulturens landskapsutnyttjande och båtyxekulturens. Båtyxekulturens etablering i Mellansverige har jag tolkat som resultatet av ett nytt utbytesnätverk,
där utbytena genom en kombination av nya idéer och nya föremål vitaliserades och bidrog till uppkomsten av ett nytt levnadssätt. Vad hade då utbytesnätverken i sig för historia?
Att även tunnackiga stenyxor utbytts regionalt, framgår av de mycket intressanta studier Sundström gjort av de tunnackiga grönstensyxornas tillverkningsplatser kontra deras s.k. konsumtionsplatser. Sundström har genomfört tunnslipsanalyser på dels hela tunnackiga grönstensyxor funna i
Närke, dels på avfall från tillverkning av den typen av yxor från tre boplatser
i samma landskap, Skumparberget, Skogsmossen och Hjulberga (Sundström
2003:273 ff; jfr även Welinder 1988). Resultatet visar för det första att avslagsmaterialet från de tre boplatserna tydligt skilde sig åt, genom att råmaterialet till yxtillverkningen på de tre boplatserna tagits från tre olika källor
(a.a.:277 ff). Det är likaså tydligt att de färdiga yxorna tillverkats av lokalt
tillgängligt råmaterial, att råmaterialet alltså inte importerats från en annan
region (a.a.:280 f). För det andra härstammar de färdiga yxor som hittats på
respektive boplats inte från yxtillverkning på samma boplats: på en och
samma boplats skiljer sig avslagsmaterialet från de färdiga yxorna beträffande råmaterial. För det tredje visas att de lösfunna tunnackiga grönstensyxorna uppvisar stor variation i råmaterial, betydligt större än vad de tre studerade yxtillverkningsplatserna kan ha bidragit med (a.a.:282, Fig.55). När de
tunnslipsanalyserade yxorna i Närke prickas ut på en karta (a.a.:283, Fig.56)
syns tydligt att yxor av liknande material ofta återfinns på stort avstånd från
varandra. Uppenbarligen har nytillverkade tunnackiga grönstensyxor i Närke
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färdats långa vägar innan de deponerades. Det är likaså klarlagt, från boplatsundersökningarna, att yxorna tillverkades inom vad som tolkades som
en ”hushållssfär” (a.a.:165, 282). Som Sundström säger betyder det att vi
idag saknar kännedom om ett stort antal tidigneolitiska yxtillverkningsplatser i Närke (a.a.:282).
Sundström ser två möjliga förklaringar till förflyttningarna av de färdiga
yxorna: antingen har de utbytts mellan grupper eller så har de följt med
människor/grupper som förflyttat sig mellan olika lokaler/boplatser (jfr
Hulthén & Welinder 1981:91). Han väljer själv den sistnämnda förklaringen
som den troligaste (Sundström 2003:165). Jag anser istället att studien stödjer min tolkning att yxor generellt (men i varierande grad för olika typer)
utbytts mellan grupper eller gruppföreträdare.
Welinder har med hjälp av mätningar av en mängd variabler på 50 tunnnackiga grönstensyxor i Södermanland, föreslagit en indelning av trattbägarkulturen i Södermanland i fyra områden (Welinder 1985:48 ff). Endast yxorna i ett av områdena, det längst i öster, avviker markant från de övriga och
yxorna tolkas ha tillverkats efter andra idéer än i övriga områden (a.a.:49).
Den slutsats Welinder hypotetiskt föreslår, är att utbyten av yxor förekommit
mellan de fyra områdena i varierande grad, men ändå inte varit så betydande
att vissa regionala särarter i tillverkningen suddats ut. Welinder menar samtidigt att endast petrografiska analyser kan avgöra om yxorna har transporterats eller ej (a.a.:51), och här kan Sundströms resultat sägas starkt tala för att
även yxorna i Södermanland faktiskt har utbytts mellan de identifierade områdena.
De uppenbart långväga, överregionala förbindelser som de tunnackiga
flintyxorna påvisar (Welinder 1988), med etablerad byteshandel mellan Sydskandinavien och bl.a. Mälardalen, samt tecknen på att också de lokalt tillverkade yxorna utbytts, är intressant på två sätt. För det första för de rent
faktiska kontakternas existens, som visar både på de stora avstånd som lätt
knutits samman och på de idéer och inspirationer som måste ha utbytts. För
det andra visar utbytet av långa, ”rituella” flintyxor att det funnits en aktiv
hantering av icke-praktiska yxor, och därmed att delar av den idémässiga
grunden för båtyxekulturens föremålsvärld, värdesystem och rituella hantering funnits sedan tidigare. Det är däremot tveksamt om de långa tunnackiga
yxorna har varit del av ett gåvoutbyte. Deras användning förefaller ha varit
så förknippad med ceremoniella offerritualer att ett gåvoutbytes socioekonomiska aspekter aldrig blev aktuellt (se vidare nedan, kap. 8). Yxorna har
troligen istället utbytts i byteshandel.
Trattbägarkulturens stridsyxor – mångkantsyxan och den dubbeleggade
yxan – kan däremot ha utbytts som gåvor, men det begränsade antalet vittnar
om att gåvoutbytet i så fall var outvecklat. I avsaknad av det utvecklade gåvoutbytet har deras sociala värde därmed också varit betydligt mindre än de
senare båtyxorna.
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Taffinder har i en artikel behandlat vad hon menar var regionalt skilda varuutbytessystem i Mälardalen under tidig- och mellanneolitikum (Taffinder
2002). Fynd av skifferspetsar på trattbägarkulturens boplatser i Mälardalen
finns nästan enbart norr om Mälaren/Hjälmaren, medan trattbägarboplatserna söder om havsviken inte har sådana fynd. Skifferspetsar återfinns senare
på de gropkeramiska boplatserna längs kusterna (a.a.:21 ff). Det verkar därför som att trattbägargrupperna i Mälardalen varit uppdelade dels i en nordlig del med etablerade kontakter norrut, dels i en södra del som istället
främst har haft kontakter söderut. I den mellanneolitiska perioden finns nästa
inga skifferspetsar kända från båtyxekontexter (a.a.:24), bara från gropkeramiska kontexter. Beträffande skifferspetsarnas proveniens har Taffinder
dessutom visat att en tydlig majoritet av undersökta skifferspetsar påträffade
i östra Mellansverige inte var tillverkade av skiffer från närområdet, utan
troligen härstammat från södra Norrland. Från skifferkällorna i Garphyttan
och Grythyttan, de närmaste i Mälardalen, har belagts färdiga föremål på de
gropkeramiska boplatserna Körartorpet i Närke och Fiskevik i Bohuslän
(a.a.:24). Taffinder menar att vi här även ser en kulturell uppdelning mellan
en västlig och en östlig sfär (a.a.).
Taffinders analyser visar tydligt på existensen av skilda utbytesnätverk,
samt att sådana nätverk varierat över tiden. Av analysen ovan framgår att
skifferspetsar genom byteshandel förflyttats långa avstånd. Skifferspetsarna
bekräftar dessutom återigen att utbytesnätverken ofta varit ”mellanregionalt”
definierade, på så vis att det var en grupp av regioner som bildade utbytesnätverk. Sådana mellanregionala nätverk påvisades ovan för den inledande
båtyxekulturen (kap. 5). Här kan speciellt noteras förbindelsen under tidigneolitikum mellan Närke och västra Sverige beträffande utbytet av skifferspetsar, eftersom denna förbindelse också påvisats för den inledande båtyxperioden. Vi ser att etablerade kontaktvägar både kan vidmakthållas och
förändras, oavhängigt det vi uppfattar som kulturskiften.
En samlad tolkning av de tidigneolitiska utbytesnätverken visar att utbyten förekommit både på regional och på överregional nivå. Däremot verkar
det som att de olika artefaktkategorierna – möjligen med undantag för
mångkantsyxan – över lag har utbytts genom byteshandel. Den överregionala byteshandeln bestod dels av praktiska föremål, som ex. arbetsyxor av flinta, dels av religiösa, rituella föremål som de långa tunnackiga flintyxorna.
Om mångkantsyxan ska tolkas som ett mycket tidigt exempel på ett gåvoobjekt, verkar det ändå som att föremålsformens fulla genomslag fick vänta
tills det inom båtyxekulturen utvecklades den typ av prestigefull generositet
som blev gåvoekonomins startpunkt.

249

7.4. Avslutningen av båtyxekulturen – de nya
värdeföremålen under senneolitikum
Båtyxtidens expansiva fas under period MN BII fortsatte till en del under
period MN BIII, men vi ser då också tecken på att båtyxan lokalt kommit att
förlora en del av sin tidigare betydelse. Speciellt i Närke förefaller båtyxan
successivt ha mist sin exklusiva status och förlorat i värde under MN BIII,
medan den i de östra delarna av Södermanland ännu en tid har haft status av
eftertraktat värdeföremål (kapitel 5).
Utbredningen av båtyxor under period BIII, tillsammans med båtyxornas
mer vardagliga formspråk, anser jag visar att båtyxekulturen har fått fullt
genomslag i hela Mälardalsområdet, och att båtyxeföremålen nu fullt utnyttjades av alla som hade möjlighet att delta i utbytesnätverken. Nästan inga
områden skiljer ut sig beträffande förekomsten av speciellt utformade båtyxor, istället präglas bilden av en likformighet.
De exklusiva båtyxorna under period MN BIII, de exceptionella formerna, uppträdde (med något enstaka undantag) inte i Närke. Situationen i Södermanland hade stora likheter med den i Närke. Det fanns en kärnbygd
längs den inre kuststräckan som fortsatt hade den största befolkningen, men
där båtyxorna inte längre urskiljde sig på något märkbart sätt. Istället dominerade mer allmänna ”otydliga” båtyxeformer. I andra regioner, exempelvis
för Skåne och E:1-båtyxtypen, men även senare i och med de s.k. Hagebyhögayxorna (Cederlund 1961), utvecklades båtyxformen, men intresset för
detta verkar alltså inte ha varit allmänt.
Dock har vi sett att det i östra Södermanland uppträder just denna iögonfallande sena båtyxtyp (om än med delvis avvikande karaktäristika jämfört
med Malmers typkriterier, jfr ovan). Jag menar att detta tyder på att lokala
grupper har fortsatt att utnyttja båtyxan för att på olika sätt vidmakthålla sin
position; ibland har det skett med hjälp av båtyxor, ibland har det skett på
andra sätt som vi inte kan avläsa i just båtyxorna, och att under period MN
BIII började denna sistnämnda situation bli alltmer utbredd.
Den kulturella förändringen från båtyxtid till senneolitisk tid har tenderat
att röna förhållandevis liten forskningsuppmärksamhet, möjligen beroende
på att båtyxekulturen genom att betraktas som en starkt ideologisk gemenskap med individualistiska drag, har gjort det svårt att förklara denna gemenskaps upplösning (Becker 1964). Ofta har hällkistbegravningarna under senneolitikum uppfattats som en återgång till ett mer kollektivt samhällssystem,
samtidigt som det begynnande metallhantverket och kontrollen över metallföremål har tolkats som inledningen på en mer påtaglig hierarkisering (jfr
Holm m.fl. 1997:215 ff).
Den ovan presenterade landskapsanalysen av båtyxtiden i Mälardalsområdet gör det möjligt att på ett nytt sätt studera övergången till senneolitikum. En första översiktlig bild över förändringen i östra Mellansverige kan
vi få med hjälp av de landskapsanalyser som Lekberg redovisat i sin avhand250

ling (Lekberg 2002). Lekbergs undersökningsområde (a.a.:31 f) överensstämmer inte helt med det jag använt, vilket gör att jämförelserna bäst kan
göras för Närke-delen och delar av västra Södermanland. Jämförelsen kan
ändå vara betydelsefull för att påvisa tendenser i samhällsutvecklingen.
Vid en jämförelse mellan den samlade utbredningen av båtyxor och utbredningen av samtliga senneolitiska fynd och fornlämningar (Lekberg
2002:54-56, Fig. 3.7 och 3.9) blir resultatet en påfallande överensstämmelse.
För Närkes del är det längs kusterna av västra Hjälmaren som fynden koncentrerar sig, samt i inlandet på Närkeslätten sydväst om Hjälmaren. Under
senneolitikum syns en koncentration av fynd också i den nordvästra delen av
38
undersökningsområdet, en skillnad mot båtyxtiden . En möjlig förklaring är
att området nykoloniserades. En annan är att det är ett exempel på ett område
som under MN B i mycket begränsad omfattning var med i gåvoutbytena
med bl.a. båtyxor, och att synligheten för båtyxekulturens grupper här därför
är mindre. En kontinuerlig fortsatt tillväxt och befolkningsökning är den
tolkning som ligger närmast till hands för att förklara den stadigt ökande
mängden yxor i landskapet.
För att bättre kunna belysa de aspekter av samhället som här fokuserats på
– värdesystemen och utbytesnätverken – är det viktigt att mer i detalj jämföra båtyxan med de senneolitiska föremål som på olika sätt förefaller ha utgjort dess nya fortsättning: flintdolken och de särskilt långa enkla skafthålsyxorna.

7.4.1. Den senneolitiska flintdolken
Det kan påminnas om en slutsats från tidigare, nämligen att mot slutet av
båtyxtiden verkar båtyxan ha minskat i betydelse i Närke, men ställvis fortsatt ännu en tid i Södermanland, fr.a. i den östra delen. Det är en allmänt
omfattad uppfattning att en viktig orsak till att båtyxan förlorade i betydelse
var att den senneolitiska flintdolken istället framgångsrikt intog dess plats
som värdeobjekt (ex. Apel 2001). Med tanke på att flintdolken uppträder
först vid övergången till senneolitikum, tycks det som att båtyxan börjat
förlora i betydelse redan innan ett nytt värdeobjekt fanns att tillgå. En jämförelse mellan de sena båtyxornas och de tidiga flintdolkarnas utbredning i
undersökningsområdet kan förhoppningsvis belysa hur övergången från ett
värdeobjekt till ett annat kan ha gått till.
Apel har påvisat att flintdolkarnas tillverkning skedde i sydvästra Skandinavien och att de utbyttes längs olika vägar till skilda delar av Sverige (Apel
2001:307). Den senneolitiska perioden indelas idag vanligen i den inledande
38
Här bör läsaren uppmärksammas på att det i Lekbergs utbredningskartor av misstag saknas
senneolitiska fynd från Örebro-området. Enligt uppgifter i ATA (lösfyndsinventering på
1930-talet) finns i Örebro med omnejd 21 enkla skafthålsyxor, varav 8 st (ca 38%) är långa
(enl. Lekbergs definition t 17 cm). Av de långa yxorna har 5 st fyrsidigt tvärsnitt. Örebroområdet bildar därmed ett välutnyttjat senneolitiskt landskapsrum, i kontinuitet från båtyxtid.
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fasen SN I (motsvarande ca 400 år) och den avslutande fasen SN II (motsvarande ca 250 år) (Vandkilde 1996). De olika typerna av flintdolkar under SN
I kom i huvudsak från två olika tillverkningsområden, den ena på norra Jylland och den andra på de östdanska öarna och sydvästra Skåne (Apel
2001:307). I det första tillverkningsområdet framställdes typerna I A-C, och
i det andra området framställdes typerna I D, II och III (a.a.:273). Produktionen av flintdolkar sjönk betydligt under SN II (med dolktyperna IV-VI) samtidigt som metallföremålen ökade i antal (a.a.:274 f). Dolkproduktionen var
under SN II koncentrerad till de östdanska öarna och sydvästra Skåne
(a.a.:241).
Det har diskuterats om den ”vackraste” dolktypen, typ IV, var ett speciellt
högstatusföremål, men Apel menar att den korta tillverkningstiden (inledningen av SN II) gör att sambandet med en speciell senneolitisk samhällselit
är svår att argumentera för (a.a.:271 f, med där anförd litt.). En närliggande
förklaring är att den markanta ökningen av tillgängliga metallföremål under
SN II var orsak till att tillverkare av flintdolkar tillfälligt försökte konkurrera
genom att framställa en ytterst elaborerad dolkform (jfr Apel 2001:275;
Vandkilde 1989).
Apel har föreslagit att de olika typerna av flintdolkar som tillverkades i
olika områden under SN I kan kopplas till vad han benämner två konsumtionsområden (Apel 2000; 2001:293). För östra Mellansverige är det tydligt
att det nästa enbart är dolkar tillverkade i det östdanska-sydvästskånska området som inbytts till regionen (Apel 2001:283 ff).
Apel föreslår att den stora majoriteten av lösfunna flintdolkar bör betraktas som nedlagda som gravgåvor i flatmarksgravar (Apel 2001). Stensköld
har i sin avhandling diskuterat möjliga kontextualiseringar, och menar, liksom Apel, att många troligen härrör från sönderplöjda markgravar, men hon
anser samtidigt att särskilt de omhuggna flintdolkarna ”… ska förstås som
rester av olika rituella aktiviteter i landskapet.” (Stensköld 2004:121). Inte
heller Stensköld presenterar något generellt kontextualiseringsförslag för
samtliga lösfunna dolkar, men återkommer till just flintdolkens roll i dödsritualer (a.a.:217 ff), eller i andra slags övergångsritualer (a.a.:225).
Utifrån min kontextualisering av båtyxorna (kap. 6), anser jag att tolkningen av samtliga dolkar som gravgåvor möjligen ger en alltför enkel bild
av hur dessa värdeföremål deponerats, och att framför allt andra typer av
”offer” eller aktiva nedläggelser också kan ha förekommit. De deponerade
flintdolkarna, betraktade som samma typ av värdeföremål som båtyxan, bör
delvis ha varit resultat av ett diversifierat förhållningssätt till landskapet,
utgående från tidens centrala bosättningsområden.
Som nämnts ovan sker i Mälardalsområdet under senneolitikum generellt
en förtätning av existerande landskapsutnyttjande, och det är mot den bakgrunden som flintdolkarnas utbredning ska förstås. Det kan påminnas om att
för båtyxekulturen föreslogs den egentliga befolkningsutbredningen vara
större än vad spridningen av båtyxor visar, beroende på att inte alla lokal252

grupper på ett likvärdigt sätt var delaktiga i gåvoutbytessystemen. Vidare
utgjorde flintdolkarna under senneolitikum troligen det viktigaste värdeföremålet, men där fanns dessutom också i omlopp bl.a. de långa skafthålsyxorna och den växande mängden metallföremål, varför bilden av värdeföremålens utbredning i landskapet är mer komplicerad än exempelvis under
båtyxtiden.
För att belysa utbytesnätverkens förändringar vid inledningen av senneolitikum, kan en jämförelse göras mellan lägena för de tidiga senneolitiska
flintdolkarna och de sena båtyxorna.

Figur 7:3. Lägena för de tidiga flintdolkarna (små runda=1 dolk, stor rund=2 eller
flera dolkar). Markerat är även de sena, vackra båtyxorna under MN BIII (fyrkanter). Den streckade linjen anger läget för en hypotetisk, bred gränszon mellan den
nya tidens värdeföremål i väster respektive det kvardröjande intresset för båtyxan
som främsta värdeföremål i öster.

I figur 7:3 är markerat de kända flintdolkarna av typ I och II i mitt undersök39
ningsområde, alltså de tidigaste typerna . Som jämförelse för den avslutande båtyxtiden är dessutom markerat lägena för de ovanligt vackert utforma39

Jag riktar här ett tack till Jan Apel, som givit mig ett mer detaljerat dataunderlag, jämfört
med det som finns presenterat i hans avhandling (Apel 2001:272ff), för att möjliggöra denna
jämförelse. Lägena för flintdolkarna är i ungefär hälften av fallen enbart till socken, i övriga
fall till fastighet, men på den här skalnivån fungerar ändå jämförelsen väl.
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de, sena båtyxorna (jfr ovan, fig. 5:35). Eftersom kännedomen om de exakta
lägena för flintdolkarna i över hälften av fallen enbart är socken, går det inte
att avgöra om de i huvudsak är påträffade på åsarna. Därför kan vi heller inte
utnyttja den tidigare erhållna kunskapen om vilka båtyxor som hypotetiskt
varit gravgåvor, för att förutsäga vilka flintdolkar som kan härröra från gravar.
Överlag stämmer utbredningen av de tidiga flintdolkarna väl överens med
utbredningen för de sena båtyxorna, och det verkar som att flintdolken – som
det nya värdeföremålet – inkorporerats hos de grupper som redan tidigare
deltagit i gåvoutbyten.
I Närke finns endast två sena båtyxor som har drag av den vackra sena
E:1-typen. Utbredningen av de tidiga flintdolkarna är här i samma områden
som båtyxekulturens kärnbygder. I Södermanland är bilden annorlunda. De
vackra, sena båtyxorna skiljer sig på ett mer markant sätt från övriga båtyxor
i Södermanland, och de är också på ett tydligare sätt koncentrerade till den
östra delen av det sörmländska området. I kapitel 5 observerades också att
utbredningen av båtyxor under period MN BIII överlag uppvisade en svag
förskjutning österut. Anslutningen av gropkeramiska grupper i öster till det,
för dem, nya värdeskapande utbytet av båtyxeföremål har tolkats som ett
tillfälligt vitaliserat intresset för bl.a. båtyxor. Här ser vi då grupper som är
intresserade av ett prestigehöjande utbyte av båtyxor, och som därför tar till
sig utformningen av, och gåvoutbyten med den avslutande båtyxtidens vackraste båtyxformer. Den blandform av keramikhantverk- och dekor som benämns ”tredje gruppen” (se ovan) har också den en östlig utbredning. Majoriteten av båtyxegrupperna gör det däremot inte, vilket visar att även om de
längsta båtyxorna i övriga Södermanland har utbytts som speciellt värdefulla
yxor mellan särskilda gruppledare, så har de vackrast utformade båtyxorna i
öster helt enkelt inte slagit igenom i övriga områden.
Gentemot detta ser vi att de tidigaste flintdolkarna i Södermanland återfinns med tyngdpunkten mer förskjutet åt väster. Jag anser att vi här ser en
uppdelning av samhället i två delar, trots den överlappning som finns i den
centrala delen av undersökningsområdet. Onekligen innefattar en sammanställning över sena båtyxor och tidiga flintdolkar en i huvudsak kronologisk
sekvens, men det intressanta är att de tidiga flintdolkarna har den rumsliga
tyngdpunkten utanför området för de vackraste båtyxorna. Som visades i fig.
5:7 i kapitel 5 fortsatte antalet båtyxor att växa i Södermanland under period
BIII, medan den i Närke avstannade. Malmer ansåg att båtyxekulturen generellt var en kronologiskt längre period i Mälardalen än i övriga Sverige, på
grund av det stora antalet sena båtyxor. Med den bättre regionala detaljnivån
som vi nu har, kan vi se att det möjligen var enbart i Södermanland som
båtyxehanteringen fortsatt längre. Bilden av de gamla och nya värdeföremålen i Södermanland i figur 7:3 visar att när flintdolkarna gör sitt inträde på
utbytesarenan sker det primärt i det ursprungliga sörmländska kärnområdet,
där båtyxekulturen först etablerades. Den streckade linjen i figur 7:3 visar
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den hypotetiska gränsen mellan grupper i väster som annamat den nya tidens
värdeföremål, respektive grupper i öster som fortsätter att värdera båtyxan
högst.
Det har ovan för båtyxekulturen föreslagits att de jämförelsevis långa båtyxorna med tiden fick en ökande betydelse som värdeföremål. Den spridda
förekomsten av dessa båtyxor i undersökningsområdet – tolkade som gravgåvor – menar jag vidare betyder att båtyxekulturen innefattade en lokalt
organiserad hierarki. Att inte heller de tidiga flintdolkarna, som representanter för den nya tidens värden, återfinns koncentrerade i regionen tycks därför
peka i samma riktning; att också den inledande senneolitiska perioden bestod
av samma sorts hierarkiskt ordnade grupper inom undersökningsområdet.
Eftersom flintdolkarnas tillverkning inte längre var likvärdigt regionalt
fördelad, kan gåvoutbytet med de högst värderade föremålen nu, vid övergången till senneolitikum, ha skett i huvudsak på överregional nivå. Detta
stämmer väl överens med den bild som presenterats i kapitel 5, där betydelsen av det regionala gåvoutbytet sjönk med tiden, för att vara som lägst under den avslutande perioden MN BIII.

7.4.2. Den senneolitiska skafthålsyxan
Lekberg menar att den enkla skafthålsyxan under senneolitikum inte bara var
ett arbetsredskap, utan att dessutom en del av de långa skafthålsyxorna, samt
de med fyrkantigt tvärsnitt, också fungerat som en form av värdeföremål
(Lekberg 2002). Utifrån en sammanställning av skafthålsyxor påträffade i
säkra kontexter samt jämförelser med ett stort lösfyndsmaterial, menar Lekberg (2002:105 ff) att korta hela skafthålsyxor i huvudsak utgör gravfynd, att
långa, hela skafthålsyxor utgör depå- eller offerfynd samt att fragmentariska
skafthålsyxor är boplatsfynd. Landskapsstudier över skafthålsyxornas lägen i
landskapet (Hagberg 1999; Lekberg 2002:227 ff) har visat att korta skafthålsyxor – alltså tolkade som gravgåvor – i huvudsak uppträder i stråk längs
höjdsträckningar och vattendrag. De långa skafthålsyxorna finns ofta något
lägre i terrängen, på tyngre jordar, men i stråk längsmed åsarna. De fragmenterade skafthålsyxorna slutligen finns mest i flackare landskapspartier mellan
stråken.
Även om utbredningen av båtyxor och skafthålsyxor i olika storlek och
former alltså har kunnat särskiljas i landskapet, har de föreslagna kontextualiseringarna resulterat i olika tolkningar av respektive periods deponeringspraktik. Skillnaderna i kontextualisering kan delvis förklaras med de successiva omarbetningar av skafthålsyxor som regelbundet förekom. De långa
skafthålsyxorna, som genom användning gått sönder i skafthålet, slipades
om och ett nytt skafthål borrades, vilket resulterade i med tiden allt kortare
skafthålsyxor (Lekberg 2002:112 ff). En sådan ”konsumtion” av den majoritet av skafthålsyxor som var arbetsyxor, skiljer dem naturligtvis på ett fundamentalt sätt från båtyxorna, och påminner om att skafthålsyxorna i grun255

den inte var ett uteslutande ceremoniellt föremål. De enkla skafthålsyxorna
har kontextualiserats på ett närmast omvänt sätt mot båtyxorna, bl.a. då de
kortaste skafthålsyxorna anses utgöra gravfynd. Resultatet har ändå blivit
samma tolkning av hur de påvisbara gravarna anlagts, nämligen längs stråk
på åsarna.
En eventuell kontinuitet i gravskicket mellan perioden MN B och senneolitikum kan kort belysas. I Skåne har senneolitiska flatmarksgravar på vissa
platser visats ha en inbördes linjaritet, och också en med båtyxegravfält
sammanhängande linjaritet, men då regelrätta flatmarksgravfält också har
påvisats verkar det som att det senneolitiska flatmarksgravskicket med tiden
övergick till en mer samlad form, och att linjariteten övergavs (Edenmo
2000). Lekberg har, som ovan sagts, föreslagit att de senneolitiska flatmarksgravarna i Mellansverige placerats linjärt i landskapet, ofta längs krönen på åsar eller höjdsträckningar men också längs vattendrag (Lekberg
2002:236). Likheten med båtyxekulturens gravskick i detta hänseende är
slående. Då de korta senneolitiska skafthålsyxorna, de hypotetiska gravgåvorna, i många fall kan vara resultat av långvarig användning (jfr ovan) kan
en linjaritet i deras utbredning indikera att flatmarksgravar på linje var ett
långvarigt gravskick i Mellansverige, existerande både under andra halvan
av mellanneolitikum och under senneolitikum. Omfattningen av flatmarksgravfält i Mellansverige under senneolitikum vet vi ännu lite om. Det har vid
Bäcklunda i Närke undersökts senneolitiska flatmarksgravar (Graner & Johannessen 2003). Likaså har vid Ryssgärdet i Uppland nyligen undersökts ett
linjegravfält med senneolitiska flatmarksgravar, men där de döda hade kremerats (Eriksson 2007).
Den av Lekberg påvisade uppdelningen av olika värdekategorier av skafthålsyxan, där generellt långa yxor med fyrkantigt tvärsnitt varit högre värderade än korta yxor med runt tvärsnitt (Lekberg 2002:267), visar att ett mindre antal av skafthålsyxorna varit speciellt högt värderade. De senneolitiska
enkla skafthålsyxorna bildar därmed en föremålskategori som mycket påminner om de tidigneolitiska tunnackiga yxorna, som ju också var arbetsyxor
men där vissa ”förvuxna” exemplar hade ett förhöjt värde (Sundström 2003;
jfr ovan). Det förhöjda värdet hos de långa skafthålsyxorna har inte inneburit
att de nedlagts i gravar, tvärtemot hur de långa båtyxorna deponerats. Också
i det hänseendet liknar de långa skafthålsyxorna snarare de långa tunnackiga
yxorna under tidigneolitikum, genom att de istället offrats, kanske som del
av en religiös ritual.
Den kontinuitet som vi kan se mellan båtyxtiden och den senneolitiska
perioden i flatmarksgravskicket, finns dock inte alls i det andra kända senneolitiska gravskicket, nämligen hällkistorna. Hällkistorna påvisar förändringar
på flera plan. För det första har de, till skillnad från flatmarksgravarna, en
kollektiv karaktär. De påminner därigenom om trattbägarkulturens utvecklade megalitgravskick. För det andra byggdes hällkistorna i Mälardalen inom
koncentrerade landskapsrum, speciellt tydligt i Närke, vilket resulterade i en
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regional skillnad i Mellansverige, särskilt framträdande i avsaknaden av
hällkistor i större delen av Södermanland. En sådan regional skillnad kan
inte påvisas för föregående periods gravskick.
Hällkistorna i Mälardalen har i huvudsak två koncentrationer, dels i sydvästra Närke, dels i de södra delarna av Västmanland och Uppland (Apel
1991; Holm m.fl. 1997:226). Hällkistor saknas i det närmaste helt i Södermanland, förutom inom ett område i den norra delen. Om vi enbart ser till
mitt undersökningsområde kan sägas att hällkistorna i sydvästra Närke närmast har en koppling till den inledande kärnbygden för båtyxekulturen där
(jfr kapitel 5). Ovan har också visats att detta område utgjorde ett definierat
territorium redan under tidigneolitikum. Men både de kända båtyxegravarna,
och de utifrån kontextualiserade båtyxor hypotetiskt föreslagna båtyxegravarna, visar inte alls den lokala koncentration av ett speciellt gravskick som
hällkistorna signalerar. Det är uppenbart att de senneolitiska gravskicken har
varierat regionalt, och att det i Södermanland har dominerat andra typer av
begravningar, förslagsvis ett fortsatt flatmarksgravskick.
Ett förhållande av intresse kan speciellt pekas ut: Den samlade mängden
flintdolkar i östra Mellansverige är framför allt hög i sydvästra Närke, i området norr om Mälaren samt i västra Östergötland (Apel 2001:281, Fig. 9:1).
Inom just dessa områden ser vi koncentrationer av hällkistor. Flintdolkarna
samlar sig dock inte på något sätt enbart till hällkistbygderna, och det är
därför möjligt att de nedlagts som gravgåvor i hela området. Som diskuterats
ovan tycks mängden värdeföremål inom trattbägarkulturen ha haft en koppling till storstensgravar. Det kan vara så att uppförandet av storstensgravar
generellt hängt samman med intensivare nätverk och ett förhöjt, religiöst och
ceremoniellt motiverat prestigesökande, som resulterat i att koncentrationer
av värdeföremål har samlats inom dessa områden. Det kan återigen påpekas
att koncentrationerna av enkla skafthålsyxor i Mälardalsområdet inte finns
enbart i hällkistbygderna (jfr Lekberg 2002:237 ff).
Som Lekbergs utbredningskartor visar, finns de mest värdefulla skafthålsyxorna tämligen jämnt spridda i landskapet (Lekberg 2002:237, 260).
Det är med de båtyxor som deponerats i form av offer som den rumsliga
jämförelsen bör göras, och utbredningen kan då inte anses påvisa annat än ett
offerskick som var spritt bland samtliga befolkningsgrupper.

7.5. Slutsatser
Båtyxekulturens samhällsskick uppträdde i Mälardalen först i den tidigare
trattbägarkulturens kärnområden. Även om vi idag inte tydligt kan visa att
den gropkeramiska kulturens landskapsbesittning innefattade också dessa
områden, så förefaller det troligt att en sådan närvaro har funnits. Det var
vissa av den gropkeramiska kulturens grupper som de facto mer permanent
återvände till de tidigneolitiska landskapsrummen – kanske bevarade genom
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berättelser och hävdade genealogier – för att där etablera sig i den nya samhällsordning som ett nytt gåvoutbytessystem och en ny produktionsinriktning innebar.
De senneolitiska värdeföremålen, fr.a. flintdolken, trängde ut båtyxorna
med början i båtyxekulturens centralområden. Under senneolitikum kom
flera olika typer av artefakter att användas som värdeföremål; flintdolken,
långa skafthålsyxor samt bronsföremål.
Introduktionen av båtyxan var inte bara en utveckling av en ny typ av
icke-funktionell stridsyxa; det innebar framför allt uppkomsten av en ny typ
av värde. Från att tidigare ha ackumulerats och offrats (som de långa tunnnackiga yxorna), blev de nya värdeföremålen del av en prestigeekonomi, där
det utvecklade gåvoutbytet samtidigt etablerade en fastare form av samhällshierarki.
Utvecklingen mot den senneolitiska perioden visar en minskad betydelse
för regionerna, där basen för ledarskapet istället kom att bli de överregionala
kontakterna. Samtidigt visar skillnaden i gravskicket på nya regionala variationer i det forna Mälardalsområdet.
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8. Avslutning

8.1. En prestigeekonomi
Beskrivningen av gåvoutbytets betydelse inom båtyxekulturen, utgör ett
bidrag till en – mycket social sorts – ekonomisk historia. Min behandling av
båtyxan som ett värdeföremål i ett gåvoutbytessystem betonar att ekonomin
var en kulturell, social och politisk angelägenhet. När nu båtyxan beskrivits
som en form av social valuta, var dess roll inom ett fundamentalt annorlunda
ekonomiskt system, inom vad som kan benämnas en prestigeekonomi.
De ingående komponenterna i ett gåvoutbytessystem utgör ett mycket
komplext nätverk av föreställningar, förväntningar, förtroenden, o.d., men
också av vissa materiella förutsättningar. Gåvor är inte bara ett socialt spel,
det är också fysiska föremål, danser, ritualer, mm (jfr kap. 4). Byteshandel
med föremål och varor som inte är av gåvokaraktär är en integrerad och troligen nödvändig del av ett gåvoutbytessystem. En tolkning säger att de olika
delarna av ett samlat utbytesnätverk, vid en viss tidpunkt, fungerar som
draghjälp för varandra och garantera en konstant efterfrågan (Sherratt
1976:559).
En grundläggande fråga i avhandlingen har varit: vad hände med delar av
den materiella kulturen i och med uppträdandet av de snörkeramiska grupperna? Den svenska båtyxekulturen uppträdde ungefär samtidigt med liknande kulturer i stora delar av det europeiska området, vid 2900-2700 f.Kr.
Den neolitiska perioden var förvisso en fortgående näringsekonomisk förändring mot ett mer utpräglat jordbrukssamhälle. Men förändringarna bestod
också av framväxten av stabilare sociopolitiska hierarkier, där ett övre samhällsskikt i ökande grad fann sin legitimitet i överregionala kontakter. Gåvoutbytessystemet var en typ av produktionssätt, som på ett nytt, mer effektivt
sätt möjliggjorde framställandet av materiella och immateriella mervärden.
Därmed hade det en avgörande betydelse för den neolitiska samhällsutvecklingen.
Det har föreslagits att:”Specialization is the economic essence of complex
society” (Earle 1996:165). Samhällselement som ekonomisk effektivitet,
beroenden och kontroll ses då som resultat av specialisering av produktion,
länkade till utvecklingen av hövdingadömen och stater (a.a.). I utvecklingen
av den prestigeekonomi som ovan beskrivits, där samtidigt en hierarkisk
samhällsordning etableras, har emellertid ingen specialisering noterats. Beträffande tillverkningen av båtyxorna tycks Malmers slutsats att de inte till259

verkats centralt vara den riktiga (Malmer 1962:657; jfr Olausson 1997:273).
Än så länge tycks det heller inte finnas klara belägg för att de särskilt långa
tunnackiga flintyxorna tillverkades av specialister knutna till eliter, även om
sådana teorier har föreslagits (jfr Olausson 1997:271f). Den lokala tillverkningen av stridsyxor som noterats bl.a. också för den danska enkelgravskulturen, har lett till slutsatsen att det saknades ett överregionalt nätverk i allmänhet och en hövdingastyrd klanorganisation i synnerhet (Kristiansen
1982:261). Det förväntas finnas ett starkt samband mellan specialiserad tillverkning och kontrollerbara värden för eliter. Jag menar dock att uppkomsten av ett gåvoutbytessystem under MN B producerade värden och tillhandahöll maktstrategier vilka var oberoende av tillverkningsorganisation. Det
tycks som att arkeologin i gåvoutbytessystemet besitter ett alltför outnyttjat
analytisks förklaringsinstrument för uppkomsten av en hierarkisk samhällsordning.
Den ovan presenterade tolkningen – att en gåvoutbytesekonomi utvecklades – utgår ifrån att den typ av identitet som ofta har setts som problematisk
och förbryllande beträffande den snörkeramiska kulturen, bäst kan förklaras
som del av en ny typ av regionalt intresse. Den speciella, geografiska och
sociopolitiska, kopplingen mellan regionalitet och överregionalitet, förklarar
båt- och stridsyxorna och förklarar därmed en del av den snörkeramiska
företeelsen. Den gåvoekonomiska sedvänjan kom att utnyttja och exploatera
en gammal föremålsform på ett nytt sätt, och båt/stridsyxeformen blev härigenom – på ett mentalt plan – ett helt nytt föremål.
Den samhällskrets där det fanns möjlighet att göra sig förmer i förhållande till andra tycks inledningsvis i huvudsak varit regional. Samtidigt utgjorde
den överregionala nivån den mer ovanliga och spektakulära scen där samhällspositioner kunde byggas och förstärkas. Basen för ledarskapet tycks mot
slutet av båtyxekulturens tid ha skiftat mer mot den överregionala nivån. De
enskilda grupperna inom regioner var i en mening pyramidalt uppbyggda,
vilket visar gruppföreträdarnas roll i utbytessystemen. Det fanns dessutom
en skiftande hierarkisk ordning mellan grupperna under MN B. Generositeten, som framtvingar beroendeförhållanden, var samtidigt den socioekonomiska noden.

8.2. Reciprociteten som samhällsförändrare
Båtyxorna indikerar ett nytt värdesystem. Den kraftiga ökningen av antalet
båtyxor jämfört med tidigare stridsyxor, betydde inte – som föreslagits – ett
devalverat värde (Nordquist 2001:179), utan snarare tvärtom. Det har av
analysen av gravar i kapitel 6 framgått att båtyxekulturens gravskick i Mälardalen hade ett mått av exklusivitet, som identifierats med ett övre samhällsskikt. Hanteringen av båtyxor var sammanvävd med en socialt stratifie-
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rad samhällsordning. Det kan beskrivas som att en viss form av sociala mekanismer hade uppstått, som möjliggjorde nya typer av rangordningar:
”In communities with established rank orders, generalized reciprocity is
enforced by the received structure, and once in operation the exchange has
redundant effects on the rank system. There is a large range of societies,
however, in which rank and leadership are in the main achieved; here reciprocity is more or less engaged in the formation of rank itself, as a 'starting
mechanism'. The connection between reciprocity and rank is brought to bear
in the first case in the form, 'to be noble is to be generous', in the second case,
'to be generous is to be noble'. The prevailing rank structure influences economic relations in the former instance; the reciprocity influences hierarchical
relations in the latter.” (Sahlins 1972:206 f).

Den neolitiska perioden kan uppfattas som en komplicerad förändringsprocess i förhållandet mellan å ena sidan rangordning och reciproka utbyten,
och å andra sidan de (närings)ekonomiska grundvalarna för samhället. Det
fanns något hos den socioekonomiska samhällsbilden under båtyxtiden, som
drevs av uppförandekoder och innebar att uppmärksamhet på och inflytandet
över sociala positioner förtätades och förstärktes. Med Sahlins ord igen:
”…generosity is usefully enlisted as a starting mechanism of leadership because it creates followership.” (Sahlins 1972:208). Just anhängare har beskrivits som den mest fundamentala resurs som ett ledarskap måste utveckla
(Kurtz 2001:32). En drivande kraft i gåvoekonomin var att skaffa sig bättre
möjligheter till att explicit demonstrera generositet; härigenom kunde människor sättas i social och ekonomisk skuld, och ett politiskt ledarskap utkristalliseras. Som Sahlins diskuterat är detta emellertid en situation som kan
förändras (och som bevisligen har förändrats). Gåvoekonomin under MN B
utgjorde den ”start-mekanism”, som i förlängningen kom att förändra den
sociala rangordningen: från att reciprociteten under MN B influerade hierarkiska relationer kom rangordningar med tiden – troligen från senneolitikum
och framåt – att influera ekonomiska relationer.
Inom båtyxesamhället etablerades nya samverkansformer, där gruppföreträdare erbjöds möjlighet till nya typer av sociala privilegier och politisk
makt. En sådan ny social ordning behövde inte nödvändigtvis innebära att en
majoritet av ”gemene man” genast föll till en signifikant lägre samhällsnivå.
Med tiden torde emellertid denna nya sociala elit ha blivit kulturellt etablerad på ett sätt som satte igång uteslutningsmekanismer inom samhället. Den
inledande förändringen uppkom som en följd av vissa gruppers manipulation
av de sociala koderna kring gåvoutbyten och värden. Troligen har denna
förändring uppstått i samspel med förändringar i efterfrågan.
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8.3. Den mellanneolitiska förändringen
Den regionalitet som påvisats för båtyxekulturen i Mälardalen, kan generaliseras till en bild över hela båtyxekulturens regioner (fig. 8:1). Underlaget för
de föreslagna regionerna är dels utbredningen av båtyxor som finns redovisad ovan i figur 5:5, dels för övriga områden de utbredningskartor över båtyxor som finns i Olderberg (1952).

Figur 8:1. Föreslagna regioner inom båtyxekulturen i Sverige och delar av Norge.

Genom de resultat som erhållits i landskapsstudien över Närke och Södermanland (kapitel 5 och 6), har visats att de koncentrationer av båtyxor som
utgjorde det preliminära underlaget för studiens geografiska omfattning – där
fyra regioner markerades varav två detaljstuderades (jämför ovan fig. 5:6 i
kapitel 5) – delvis utformade sina båtyxor på särpräglat vis, och således skapade och vidmakthöll regionala identiteter inom båtyxekulturen. Som framgick av landskapsanalysen över Närke, kan regionerna i den inledande peri262

oden MN BI ha varit uppdelade på flera, men sett över hela båtyxperioden
sammanfaller båtyxornas förtätade utbredningar med regioner. För varje
föreslagen region är det därför bara detaljerade studier av bl.a. båtyxorna
som kan belysa de regionala förhållandena.
De förtätningar av båtyxor som vi ser inom båtyxekulturens områden visar hypotetiskt regionala identiteter (fig. 8:1). Det är exempelvis möjligt att
en liknande situation visas av koncentrationerna av stridsyxor inom utbredningen för de fasetterade stridsyxorna (jfr ovan, fig. 1:9).
Som jag har velat visa, var båtyxan ett föremål med mycket specialiserad
användning, vars värde ska förknippas med en helt ny typ av samhällsekonomi som uppstod under andra halvan av mellanneolitikum. Dess uppträdande markerade starten för en prestigeekonomi, som drevs av gåvoutbyten.
Följden blev etablerandet av en ny inbördes rangordning mellan grupper och
dessas företrädare. Och det var genom värdeföremålens rörelser mellan
människor – i form av gåvor – som detta uppnåddes.
Båtyxan var samtidigt en föremålsform med en historia, till vilken ska
läggas också andra typer av värde-yxor. Den neolitiska förändringen inom
ekonomi och sociopolitisk organisation sträckte sig över ett par tusen år, och
visade sig leda till en radikalt ny samhällsordning.
Under hela den neolitiska perioden fanns värderade prestigeföremål, vilka
användes på särskilda sätt och symboliserade särskilda förhållanden. Den
föremålsform som framför allt har diskuterats i avhandlingen hade utvecklats
under lång tid. Den snörkeramiska kulturens stridsyxor, där båtyxan utgjorde
en form, hade föregångare vilka kan spåras bakåt, via exempelvis de tidigoch mellanneolitiska trattbägarkulturens stridsyxor, till de senmesolitiska
s.k. T-yxorna (Zápotocký 1992). Kopparyxorna i Balkanområdet, som utseendemässigt visar uppenbara likheter med bl.a. båtyxorna, framställdes över
lag under bandkeramisk tid (jfr Zápotocký 1992:173, Abb. 43; Patay
1998:162 ff).
Men också mer vanliga neolitiska yxformer har visats innefatta prestigevärde, i första hand genom att de tillverkats i en särskilt stor eller lång variant. De långa spets- och tunnackiga yxorna under tidig- och mellanneolitikum hör hit. Hit ska troligen även räknas de särskilt långa tjockbladiga flintyxor (över 17 cm) som enbart finns inom båtyxeregionerna i Skåne, Blekinge och på Bornholm (Malmer 1962:379 ff). Dessa yxor skulle alltså ha en
liknande prestigefunktion som båtyxorna, men vara - på samma sätt som de
tidigneolitiska långa tunnackiga flintyxorna i Mellansverige – tillkomna som
förvuxna arbetsyxor.
Under senneolitikum slutligen, är det flintdolken som blir det mest värderade prestigeföremålet. I Mälardalen har visats att även bland de senneolitiska enkla skafthålsyxorna, som i huvudsak var arbetsyxor, fanns en särskild
utformning med ett högre prestigevärde (Lekberg 2002).
Komponenterna i samhällsomvandlingen var flera, men en av de viktigaste menar jag var det sätt på vilket hanteringen av och attityden till de existe263

rande prestigeföremålen förändrades. I figur 8:2 illustreras den samhällsförändring som de nya värdeföremålen och prestigeekonomins utveckling medförde under neolitikum.

Figur 8:2. Förändringen av värdeföremål och framväxten av en prestigeekonomi
under neolitikum. Figuren visar formerna hos de olika yxliknande värdeföremålen,
samt den senneolitiska flintdolken, och deras relativa mängd och betydelse under
respektive period. Samtidigt visar den streckade trendlinjen samhällsförändringar
rörande socioekonomiska och politiska förhållanden, förutom den ökande intensisteten i prestigeekonomi också den ökande betydelsen av överregionala kontakter för
lokal makt.

De olika typer av yxformade prestigeföremål som cirkulerade under
neolitikum, liksom deras respektive dominans under vissa perioder, framgår
av figur 8:2. Figuren visar att någon form av ”prestigevaruhantering”,
liktydig med mellangruppslig konkurrens, existerade under hela neolitikum.
Innehållet i denna prestigehantering förändrades dock. Beträffande de
stridsyxor som var föregångar till båtyxorna – mångkantsyxan och den
dubbeleggade yxan – tolkar jag det som att utbytet av dem överlag var av
gåvokaraktär, men att först under båtyxperioden kom en regelrätt
gåvoekonomi eller prestigeekonomi att utvecklas. Hanteringen av de långa
tunnackiga yxorna var av annat slag. Om jordbruksprodukterna under
tidigneolitikum också var del av ett gåvoutbyte (jfr Jennbert 1984), så bör de
– likt de samtida stridsyxorna – ha ingått i den mer socialt begränsade eller
outvecklade typen av gåvoutbyte.
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En viktig aspekt av den beskrivna flintyxhandeln under tidigneolitikum,
är att Mälardalsområdet i det sammanhanget utgjort ett marginalområde. Det
begränsade, men som det tycks stadiga, inflödet av prestigeyxor (och
arbetsyxor) till Mälardalen kan ha gjort det möjligt för lokala ledare att
praktisera ett potlatch-liknande system för intern maktkamp, där en
förstörelse av värderade yxor (genom att de offrades) ingick i ett regionalt
politiskt system. Vid slutet av tidigneolitikum inträffade emellertid något,
som – beträffande prestigeyxorna som sociopolitisk resurs – förvandlade
Mälardalen från ett marginalområde till ett närmast isolerat område. Vad
som verkar ha inträffat i Falbygden, liksom i övriga megalitgravsbygder, var
att de långa tunnackiga prestigeyxorna i flinta i betydligt ökande grad togs ur
cirkulation. Motivet för detta tycks ha varit ett ökat offrande, möjligen i
religiösa ceremonier eller förfäderskulter (jfr Sjögren 2003). Tilley har för
trattbägarkulturen föreslagit att:”Power and prestige in the middle Neolithic
was acquired, not as in our society by the accumulation of material wealth,
but through destruction or object sacrifice.” (Tilley 1996:330).
Påpekas bör att även i denna nya typ av offrande – som en typ av ”gift-togods” (Gregory 1982) – utgjordes det samhällspolitiska motivet av en kamp
om relativ status mellan grupper, men också av ett blidkande av högre
makter (Godelier 1999; jfr även Persson 2005). Den stora förändringen låg i
den genomgripande påverkan som detta fick för cirkulationen av
prestigeyxor i marginalområdena, där utbytet med Mälardalen kom att
strypas. Den nya situationen i Falbygden slukade helt enkelt de flesta
tillgängliga prestigeyxorna.
Konsekvensen för trattbägarkulturen i Mälardalen blev att tillgången på
de externt tillverkade prestigeyxorna – centrala i lokala maktkamper och
inter-klanrivalitet – hamnade under en kritisk nivå. Den mångkantiga yxan
tycks heller inte ha kunnat fylla det tomrum som lämnades. Situationen kan
tolkas som ett kraftigt incitament för förändringar, i första skedet gällande
prestigeföremålen i sig men i förlängningen också beträffande lokala och
regionala relationer i Mälardalen. I den tidigare situationen var externa kontakter med fr.a. Falbygden väsentliga, men i den nya situationen måste andra
kontaktvägar och allianser byggas. Under gropkeramisk tid bör därför den
dubbeleggade yxan ha blivit det främsta prestigeföremålet, och de stridsyxeliknande föremålen hamnade i fokus för den gryende prestigeekonomin. Den
omfattande tillverkningen av dubbeleggade stridsyxor vid pålanläggningen i
Alvastra (Browall 1986) kan tolkas ha utgjort en del av denna nya situation i
Mälardalen.
Av särskild vikt är den utvecklings- eller förändringslinje som finns angiven i figur 8:2. I första hand visar den framväxten av en prestigeekonomi,
men även en rad andra förändringar inträffade utmed samma trendlinje. De
bestående förändringar som inträffade under den neolitiska perioden – och
som inte var av uppenbart näringsekonomiskt slag – menar jag var följande:
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x Den huvudsakliga förändringen under MN B var framväxten av en prestigeekonomi, där båtyxan spelade en avgörande roll som gåvoobjekt. Gåvoutbytet byggde vidare på en tidigare existerande rivalitet mellan grupper om regional rangordning, men kom samtidigt att bli start-mekanismen
för en mer stabil rangordning av lokalt ledarskap. Under period MN BI
påbörjades utvecklingen, och under MN BII och BIII hade den fått fullt
genomslag. Utvecklingen innebar ett särskiljande av grupper, så att av
samtliga deltagare i gåvoutbytet bildades en exklusivare klass som legitimerade sig genom de längsta och mest särpräglade båtyxorna. Detta
översta samhällsskikt har beräknats utgjort ca 15 % av befolkningen.
x Det lokala ledarskapet fanns under hela den neolitiska perioden, men
förändrades från att under TN och MN A ha legitimerats av gruppgemensamma offerritualer till att under MN B legitimeras genom prestigehöjande gåvoutbyten.
x Fram till och med MN BI byggde det lokala ledarskapet på en övervägande regional gruppkonkurrens, med uppnådda positioner utan ärftliga
rangordningar. Utvecklingen av gåvoutbytet, mot en ökad betydelse för
de överregionala kontakterna, betydde att ledarskapet i ökande omfattning
legitimerade sig genom överregionala kontakter. Resultatet blev framväxten av över tid stabilare regionala hierarkier. Genom etablerandet av fastare partnerskap på överregional nivå, kunde vissa gruppföreträdare på ett
gynnsamt vis skaffa sig ett mer långsiktigt övertag i den regionala rangordningen.
x I den nya samhällsordning som var etablerad i slutet av MN B, fick övergången till flintdolken som prestigeföremål inga betydande konsekvenser
för prestigeekonomin. Flintdolken övertog båtyxans roll som värdeföremål, men hanteringen fortsatte som en rivalitet mellan gruppföreträdare. I
en förlängning bör utvecklingen ha gått mot att också ledarskapet fick ett
större regionalt inflytande, och kom att omfatta större territorier och fler
människor. Parallellt fanns hela tiden gåvoutbyten mellan lägre rankade
gruppföreträdare, och bl.a. har de särskilt långa skafthålsyxorna under
senneolitikum utpekats som ett något lägre rankat värdeföremål jämfört
med flintdolkarna. Det är även möjligt att lägre rankade grupper kom att
helt avskiljas från prestigeekonomin i takt med att tydligare rangordningar
konsoliderades.
Hur kom det sig att just stridsyxorna fick en mer fristående roll inom
samhällena vid den här tiden? I olika sammanhang har istället metallen diskuterats som det värde som låg bakom förändringarna. Som påpekats föreslog Malmer att en mentalitetsförändring inträffade hos båtyxekulturens
människor, i och med att en ny typ av ekonomiskt värde – kopparmetallen –
på något sätt framträdde som en möjlighet till ett nytt värdesystem (ex.
Malmer 1986:21). Malmer föreställde sig metallföremålen som i princip
monetära, då han talar om att en bit kopparmetall kunde vara lika mycket
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värd som stora markområden (Malmer 1975:119). Som jag argumenterat för
ovan, tecknar hänvisningar till ett sådant ekonomiskt system en orealistisk
bild av den mellanneolitiska perioden. Däremot menar jag att Malmer hade
rätt i sin tanke att det var förändringar i värdesystemet som var fundamentala. Föremålsformer utvecklades, i samspel med umgängesformer, och kom
att knyta värden till sig på ett nytt sätt. Att offentligt ge bort ett speciellt föremål till en annan person är inte bara inledningen på en social relation, det
är att erkänna – och spela på – att föremål kan användas för att påverka sociala, ekonomiska hierarkiska relationer. Där jägare och samlare i stor utsträckning delar med sig av mat och föremål, gör de det för att tona ner värdedispyter. Att istället göra offentlig affär av att skänka något, är att låta den
sociala spänningen växa.
Utvecklingen mot en socioekonomisk samhällshierarki har nu tecknats,
som en fortgående process under hela neolitikum. Den situation som vidtar
under äldre bronsåldern – med bl.a. en exklusiv elit med långväga kontakter
(ex. Kristiansen 1998; Kristiansen & Larsson 2005) – framstår därmed på
många sätt som följdriktig.
Det har hävdats att i och med att gånggrifter börjar uppföras under början
av mellanneolitikum, och barn likaväl som vuxna begravs i dem, etablerades
en ärftlig rangordning (Nordquist 2001:142). Som redogjordes för i kapitel 4
ovan, anser jag inte att en ärftligt etablerad elit kan ha existerat under neolitikum, framför allt med tanke på att ett annorlunda ekonomiskt system måste
till för en sådan samhällssituation. Nordquist beskriver emellertid den svenska båtyxekulturen som egalitärt strukturerad, med en rangordning som
byggde på uppnådda positioner (a.a.:267), vilket delvis är en tolkning som
liknar den jag förordat. Viktigt är dock att precisera både på vilken nivå det
fanns en egalitet och vad uppnådda positioner innebar; här har jag föreslagit
att egaliteten fanns mellan flera, större gruppsammanslutningar på regional
nivå – representerade av sina gruppföreträdare – inom vilka uppnådd rang
var resultat av lyckade gåvoutbyten på regional och överregional nivå. Inom
de större gruppsammanslutningarna, möjligen att likställa med stammar,
fanns därför en uttalad och manifest hierarki. Ovan har jag tidfäst den ärftliga rangen till en senare fas, med början under senneolitikum och framåt.

8.4. Föremål och människor
Att förklara samhällen med hjälp av kategoriserande scheman visar sig ofta
otillfredsställande. Leach har i en diskussion av släktskapssystem beskrivit
det som att för att två individer ska kunna anses tillhöra samma släktgrupp
måste de dela vissa gemensamma intressen – ekonomiska, rättsliga, politiska, religiösa e.dyl. – och rättfärdiga dem genom hänvisning till en släktskapsideologi (Leach 1982:66). Utan sådana intressen och hänvisningar är
ett släktskapssystem ett tomt schema. Den rena genealogin, eller för den
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delen den rena gruppidentiteten, är därför inte en praktisk samhällsangelägenhet. Därför är heller inte postulerandet av ett system av gåvoutbyten en
tillräcklig förklaring; det är i beskrivningen av hur föremålen färdades, samt
i bestämningen av de intressen som därigenom rättfärdigas, som ett verksamt
samhällssystem blir synligt. Här menar jag att ett sådant samhällssystem har
kunnat påvisas för båtyxekulturen.
Det speciella samhällssystem som gåvoutbytena medförde – socialt, ekonomiskt, politiskt – bör ses som en neolitisk uppfinning. Tillsammans med
den pågående jordbruksutvecklingen, en likartad uppsättning regler kring
begravningar och offentliga festligheter där keramikbägare brukades, kom
vissa allmänt accepterade föremålskategorier att ingå i en eskalerande praktik kring värderade föremål, prestigesökande och generositet. I kapitel 1
nämndes att en föreslagen tolkning av bägarkulturerna var att se dem som
sociokulturella manifestationer, baserad på kommunikation, ideologi och
nätverk. Men systemtolkningen kräver även en agent-dimension. Att den
snörkeramiska kulturen låter sig beskrivas schematiskt betyder inte att den
utgjorde – med Bourdieus ord – ett verksamt system av dispositioner. Snarare kan den mest generella nivån, om den rätt bestäms, utnyttjas som kontrast
för att formulera den gräns där gruppers identiteter förlorar sig. Gränsen för
båtyxekulturens identitet bör – vad människorna beträffar – ha gått vid de
mest avlägsna utbytespartnerna.
Den materiella kulturen var identitetsskapande, men på olika vis. Härigenom är det inte längre förbryllande att ”den snörkeramiska kulturen” kan
beskrivas, men har varit svår att förklara i sociala eller politiska termer: de
överregionala och regionala identiteter som är påvisbara i bland annat keramikdekoren är resultat av flera olika nätverk, på olika samhällsnivåer och i
olika konstellationer. Olika nätverk resulterade i skilda påverkan på den
materiella kulturen.
Att ett gåvoutbytessystem över huvud taget utvecklas kan tyckas svårförklarat. En viktig insikt är dock att samhällen alltid förändras, och att de föregående samhällena utan gåvoekonomi i lika hög grad var mänskligt konstruerade som de följande med sådana. Avsaknaden av ett gåvoutbytessystem
bör därför inte uppfattas som ett stabilt förhållande. Som poängterades i inledningen, krävdes exempelvis av de mesolitiska samhällena att föremålens
värdepotentialer aktivt förhandlades bort. Att ge bort något som en gåva kan
tyckas som ett initialt initiativ, men egentligen torde utvecklingen bättre
beskrivas som att mekanismerna – vanliga hos jägar-samlare – kring att dela
med sig, förändrades. Det är inte gåvan i sig som ställer till rabalder, det gör
istället den grad av social uppmärksamhet kring vidhängande skuld som
gåvan tilldrar sig. Papilloud (2002:88) har poängterat hur gåvoutbyten inte
har någon principiell början: förväntan på ett återgäldande har alltid redan
börjat. Tillåts den materiella kulturens potential för estetiska och etiska värdeskillnader få ett friare spelrum, uppstår ett moraliskt förhållningssätt kring
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att ge och att ta emot. Det är ett socialt spel ur vilket det aldrig går att köpa
sig fri, därför att det i grunden rör relationer mellan människor.
Fastän det inte behandlats i det här arbetet, måste äktenskapsförbindelser
också nämnas som en av de mest fundamentala förbindelserna mellan människor, både i rummet och över tiden. Lèvi-Strauss´ (1969) monumentala
arbete om släktskapets elementära strukturer betonar gång på gång den intima kopplingen mellan giftermål och föremålsutbyten, och han antyder t.o.m.
att utbytesrelationer alltid föregår giftermålsregler (a.a.:478). Om gåvoutbytessystemet innebar att föremål i ökande grad tillmättes icke-praktiska kvalitetsskillnader, kan det ha betytt en liknande utveckling för synen på människor och formerna för äktenskapsförbindelserna.
Jag har tolkat gåvoutbytessystemet inom hela det snörkeramiska området,
inkluderande båtyxekulturen, som en ”start-mekanism” för förändrade
grupprelationer och mer stabila rangordningar mellan individer och grupper.
Båtyxan – och de snörkeramiska stridsyxorna generellt – försvann med tiden, och kom att ersättas av andra föremål. Men värdesystemets samhällspolitiska konsekvenser blev bestående, och för all framtid hade formerna för
mellangruppsliga relationer förändrats. I det perspektivet var båtyxan en helt
ny typ av föremål, delaktig i formandet av en helt ny typ av samhälle.
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9. Summary

In this thesis I describe what is perceived to be the rise of a prestige economy within the Boat Axe Culture during the second half of the Middle Neolithic period in Sweden. The notable quantity of boat axes is interpreted as a
result of a developed system of gift exchange. Such exchanges involved
prestige struggles between local groups and resulted in new forms of more
stable, social hierarchies. The gift exchanges evolved during the Boat Axe
period, from a predominantly regional system towards an increased focus on
inter-regional contacts.
In chapter one the Swedish Boat Axe Culture is contrasted with the contemporary European Corded Ware Culture. Some aspects of the cultural
concept used in archaeology are discussed. The boat axe – as one of several
similar axe forms in use during the Neolithic period – is discussed as regards
function. Here usefulness in battle is considered questionable. It is argued
that the role and value of such an artifact should instead be sought in other
directions.
The distribution of different regional types of battle axes belonging to the
Funnel Beaker Culture is discussed, as well as the notable rise in numbers of
battle axes which occurs at the onset of the Corded Ware complexes in
northern and middle Europe. An overview of different regions of the Corded
Ware Culture in Europe is given and regional as well as inter-regional characteristics are shown to be present. The importance of the interplay between
regional and inter-regional elements of these cultures is thereby given
prominence, this being a recurring theme in the following interpretation of
the Swedish Boat Axe Culture.
The purpose of the thesis is formulated thus: by studying the boat axes of
the Swedish Boat Axe Culture in a both regional and inter-regional perspective, a better understanding can be acquired of the high numbers of these
axes, of the value placed on them, and of the type of socioeconomic system
in which they were used. The result is expected to shed new light on the
development of Neolithic society in Sweden, as well as on Corded Ware
cultures in Europe.
Chapter two explores some theoretical issues concerning the archaeological practice of material culture research and the more general question of
explanations of society and agency. Special attention is given to the practice
of archaeological typology and how archaeological types provide information about prehistoric societies and individuals.
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In a discussion of the concept of practice, Bourdieu's practice theory is
contrasted to Wittgenstein’s philosophical discussions about rule-following
and practice. In interpretations of human practice, the concept of habitus
used by Bourdieu is criticized. The rule-following arguments used by Wittgenstein, where practice is the capability of being able to follow a rule, are
preferred. It is therefore argued that an archaeological typology – seen as
something which describes a prehistoric practice – should be perceived as a
formal scheme entailing prehistoric rule-following, and thereby including
some prehistoric awareness of the significance of the different types. The
special archaeological practice which results in a typology articulates a
structured, prehistoric consciousness. In this, both the archaeological practice and the articulated prehistoric practice have ideological content which
are open for discussion.
Chapter three examines the established typology of the boat axes. It also
presents a new periodic division of the Boat Axe Culture. The ambition is to
be able to analyze both the regional and the interregional aspects of the Boat
Axe Culture, both its material culture and e.g. social and economic conditions.
The boat axe typology in use today is based on the interregional perspective. It is, however possible to discern a number of regional characteristics
among the boat axes. Of special interest is that the current typology, in combination with its chronological division, makes it hard to develop the regional perspective. It is therefore suggested that a new chronological scheme
is necessary. With the help of combination diagrams of boat axes and ceramics in graves, it is shown that the different ceramics and boat axe types can
be divided into three broad periods (MN BI-BIII), instead of the five periods
now in use. The new periods are viable for the Boat Axe Culture as a whole.
In order to be able to make use of an existing catalogue of boat axes from the
1950´s based on a slightly different typology, a hypothetical incorporation of
this typology into the new periodic system is made.
Within each of the new periods there are no evident chronological differences between different types of boat axes and ceramics. Regional differences and interregional similarities between the boat axes in a specific period
should now be interpreted as caused by a combination of inter-regional and
regional forces. The next step is to suggest what these forces might have
been.
In chapter four an explanation is given to the value of the boat axes. With
the use of ethnographic studies and anthropological research, it is suggested
that most probably the boat axes were exchanged as gifts, and that it was
through this gift exchange – and not as weapons – that the boat axes gained
their value. The gift exchange system also has the benefit of explaining cultural variations from the regional to the interregional level, as well as valuations of objects without any form of production control.
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Some important principles of a gift exchange system are described, with
special reference to the kind of economy involved. The multiplicity of geographical levels on which it occurs is pointed out, and the resulting hierarchical organization of society which follows is well attested. The much studied Kula exchange system of Melanesia is described in detail. In a successful
gift giving event, groups have the possibility to win prestige and power, to
put other groups in debt, and thereby to create dependencies. The counter
giving of gifts, on the other hand, offers the receivers the opportunity to reciprocate on an even grander scale, and thus reverse the balance in their favor. In the strategic handling of both human resources – through kin- and
affinity ties – and gift objects, lies the possibility of prestigious success and
at the same time the risk of shameful loss. Even though hierarchical to its
structure, the outcomes are to a certain degree always unstable.
The connections between value and exchange are analyzed. The difference in object valuation between barter and gift exchange is discussed. It is
noted that this last difference is not radical; that a possible gift object can at
the time of making have some recognized labour value, and that it can be
used in barter. However, a higher “gift value” can only be attained when the
object is accepted as a gift.
Only a small number of petrographic analyses of boat axes have been undertaken and the results show that the axes can have both regional and nonregional provenance. The results support the hypotheses that boat axes were
exchanged in networks of both regional and inter-regional scale.
Following the hypothetical interpretation made – that the value and distribution of the boat axes are best explained through the workings of a gift
exchange system – it is deduced that boat axes which are found in a specific
region can have moved as gifts on a regional or an inter-regional level, or on
both. The continuous production of new boat axes on the local level should
accordingly have been influenced both by types familiar to the region and by
types of more distant origin and possibly of a slightly different design.
Within each of the three Boat Axe periods, there should be a specific balance
between regional and non-regional types – as well as regional and nonregional designs of the same types – according to the layout of the different
exchange systems in use.
To test this hypothesis, it is necessary to study in detail the boat axes of
different regions. In chapter five a study of the Swedish boat axes is initiated. A study area was chosen, consisting of parts of the Mälar valley in
eastern Middle Sweden. This area captures two of the concentrations of stray
finds of boat axes in Sweden, and was hypothetically identified as two possible cultural regions within the Boat Axe Culture. It was thus possible to
compare the boat axes from two different areas and if possible confirm the
hypotheses of regional differences.
Initially it is shown that the defined boat axe types are present in both regions in all three boat axe periods, but that their numbers and proportions
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differ between the two regions. Following what has been said earlier, this is
interpreted in such a way that in each defined region and for each Boat Axe
period there are predominant types which are considered indigenous to the
region and there are less frequent types which are considered either as imports or as copies of imports (where import was by way of the gift exchange
system). By comparing the boat axes in different regions and by including
differences in design within the same types, it is possible to map the balance
between regional and interregional gift exchange for each period, and a possible change in this balance over time can be noted.
A pilot study of the topographical location of each boat axe is launched,
where six different topographical locations is being defined. This study offers yet further ways to examine the regionality of the Boat Axe Culture.
The results of the studies show that in period MN BI, when boat axe types
A, B, and C:1a are present, there were three regions in the study area. Each
region was defined by a landscape cluster of stray found boat axes with its
own combination of boat axe types and designs. Within the initial period of
the Boat Axe Culture, the regional component was dominant. In eastern
Middle Sweden as a whole it is probable that some regions were dominated
by the A-type of boat axe, and other regions were dominated by the B-type
of boat axe. In the south of Sweden the C:1a-typ of boat axe was dominant
in several regions. The interregional level of gift exchanges is thought to
have been mainly conducted between adjoining regions dominated by the
same type of boat axes, and to a lesser extent with regions dominated by
other types of boat axes. Nevertheless, some interregional gift exchanges
moved boat axes of every type to all regions of the Boat Axe Culture already
in the initial phase.
During the MN BII period, when boat axes of various types C (except
C:1a) and D were present, the two westernmost regions blended into one,
and in the study area there were now two larger regions. The typological
differences between boat axes in the two regions are no longer as prominent
as before, but certain differences in design remain and the significance of the
length of the boat axes seems to be increasing. This is interpreted as an increase in the importance of the interregional gift exchange network, which
means that the local struggles for prestige and prominence became more
dependent on distant exchange partners.
In the final period MN BIII, when boat axe type E:2 was almost exclusively used in middle Sweden, the dependence on interregional contacts
continued in the two regions. Some regional differences in design are still
visible, but most boat axes show more anonymous forms.
In sum, a shift is seen from a predominantly regional economic and social
network to an increasingly interregional focus. With an intensification of gift
exchanges, the production of boat axes increased. A decrease in the value of
the boat axes is seen at the end of the MN B period, when designs are more
neutral. In view of the hierarchical aspects of the gift exchange system, it
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seems as if the geographical locations for the most prestigious groups – visible in the locations of the most valued boat axes – were rather stable. One
interpretation of this could be that the local elites were successful in remaining in control, supposedly by leading the shift towards an increased focus on
interregional contacts.
Chapter six addresses the question of how the boat axes came to leave the
spheres of group handling, and be deposited in the ground. The stray found
boat axes are analyzed as to their different topographical locations and
whether further information about the find is known. This is compared to the
condition of the boat axes are, for example as finished, preforms or broken.
The graves and their grave goods represent the best information about boat
axe deposition, and this type of deposition is the most valuable to investigate.
It is shown that long boat axes (defined as being over 18 cm long) are frequently found in graves. It has previously been concluded that the value of
the boat axe had some connection to its length, and that this connection became more pronounced with time. Furthermore, long boat axes which are
stray finds are often found on eskers in the inland. The conclusions drawn
from these facts and interpretations are that a higher stratum of society buried their dead on eskers in the inland.
It is suggested that a majority of the remaining stray found boat axes were
sacrificed in different spots in the landscape. The butt of broken boat axes
may have been left on settlement sites. It is confirmed that boat axes were
broken on purpose, that the occurrence of this custom was regionally varied,
and that the sharp ends were deposited in special places.
An effort is made to estimate the proportion of the upper stratum of society. This results in a suggested 15 % of the population being in this position.
Some boundaries between local territories are further suggested.
Chapter seven describes the broad development of the Neolithic in Middle Sweden, with special focus on the changing role of the prestige axes. In
the Early Neolithic and first half of the Middle Neolithic the axe-like valuables of the Funnel Beaker Culture consisted of very large specimens of
working axes (in Malinowski’s words “over-grown objects of use”) together
with a small number of different battle axes. The use of these valuables
seems to have been tied to a practice of religious sacrifice, which is interpreted as also being part of intragroup prestige rivalry. With the Boat Axe
Culture, the gift exchange system became prevalent and prestige is now
sought not in sacrifices but in the giving of gifts.
A detailed description is made of these changes in the study area, and the
relationship between the Boat Axe Culture, the Funnel Beaker Culture, the
Pitted Ware Culture and the Late Neolithic period respectively is discussed.
Special attention is paid to the changes in value objects and their distribution
in the landscape. The relationship between the Boat Axe Culture and the
later part of the Pitted Ware Culture is described as dualistic during MN BI,
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when certain Pitted Ware groups adopted a new life style including subsistence partly based on inland farming and an increasing involvement in gift
exchanges on both regional and interregional level, whereas others remained
as hunter-gatherers on the sea coast. The first Boat Axe groups established
themselves in the same settlement areas as the Funnel Beaker Culture of the
Early Neolithic. It is the knowledge handed down by the Pitted Ware groups
of these sites that is seen as making this possible. The exchange networks
which existed between Funnel Beaker groups during the Early Neolithic,
both on regional and interregional levels, may also have been reestablished
during this time.
At the beginning of the Late Neolithic period, new types of valuables occur; the most frequent being the flint dagger. The shift from the boat axe to
the flint dagger is analyzed in the study area, as regards the positions of the
stray finds. It is shown that the early flint daggers first appear in the core
areas of the Boat Axe Culture, when at the same time the boat axes of special design and value are found in more peripheral areas. The flint dagger
seems to have been the preferred new object in the gift exchanges, and the
shift first took place among the upper stratum of society, within the now
established interregional networks.
The simple shaft hole axes of the Late Neolithic period come in different
sizes and designs; it has been shown that especially a long type was probably
valuable in ceremonies. The deposition of these axes does not correspond to
the deposition of the most valued boat axes of the Middle Neolithic. It seems
as if these axes – as “over-grown objects of use” – had a similar use as the
long axes of the Funnel Beaker Culture.
In the final chapter eight, the conclusions from of the preceding chapters
are drawn together. With the suggested gift exchange and the rise of a prestige economy during the second half of the Middle Neolithic, it has been
possible to explain the drastic rise in the number of valuable objects and the
different types and designs of boat axes in the identified regions. The development towards a more rigid hierarchical social system has been put forward
as a probable explanation for what has been interpreted as different values of
boat axes. The ever increasing dependence on interregional contacts during
the MN B period has been noted – a development which probably was
driven by the desire of local groups to gain prestige through the gift giving
bonds with far off partners. The rise of the prestige economy has been described as a starting mechanism, eventually leading to a situation where rank
structures came to influence the economic relations of society.
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