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Abstract 
Uppsatsen utgår från ett historiematerialistiskt perspektiv för att studera Tågerup. Tågerup är 

en stenåldersboplats i Skåne, öster om Landskrona. På platsen har det funnits Kongemose- 

och Ertebøllekultur. Uppsatsens frågeställningar är: Hur såg arbetsuppdelningen mellan 

kvinnor och män ut? Hur var familjerna sammansatta? 

Finns det några skillnader mellan hur historiematerialister tolkar arbetsuppdelningen och de 

sociala relationerna jämfört med de arkeologer som har arbetat med Tågerup? 

De historiematerialistiska teorierna utgår dels från Marx och Engels och dels från arkeologer 

och antropologer som har vidareutvecklat deras teorier. När teorierna har applicerats på 

materialet visar det sig att det är troligt att de båda kulturerna i Tågerup mycket väl kan ha 

varit egalitära. T.ex. har männens och kvinnornas delar i matanskaffandet varit lika stora och 

det finns inte några monumentalbyggen uppförda på platsen. Det är mycket av de sociala 

teorierna som är lika hos historiematerialister och de arkeologer som har sysslat med Tågerup. 

Det beror förmodligen på att historiematerialismen inte har varit isolerad utan påverkat den 

arkeologiska och antropologiska traditionen som går tillbaka till 1800-talet. 

Nyckelord: Tågerup, Kongemose, Ertebølle, Historiematerialism, urkommunism. 
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1. Inledning 

1.1. Presentation av ämne, målsättning och problemformulering 
Utgångspunkten för uppsatsen var min nyfikenhet på historiematerialismen, och då särskilt 

urkommunismen. Det är spännande med samhällen som är så annorlunda än vårt. Min första 

tanke var att jag skulle jämföra historiematerialismens syn på mesolitikum med dagens syn på 

den perioden. Det skulle dock vara problematiskt att skapa en överblick över vad dagens 

samlade forskare menar – de har alla inte samma åsikter. Dessutom skulle det vara risk för att 

uppsatsen skulle ha blivit alltför abstrakt. Jag fick tipset att applicera historiematerialistiska 

teorier på en fyndplats som var utgrävd nyligen. På det viset skulle jag dels göra uppsatsen 

mindre abstrakt, dels skulle jag få med nya aspekter på mesolitikum. Tågerup är en nyligen 

utgrävd boplats med gravar – rapporten är publicerad 2003 – med Kongemose- och 

Ertebøllekultur. 

Jag har valt att inrikta mig på de sociala aspekterna – hur familjen såg ut, vilka arbetsuppgifter 

de hade i familjen och vilka relationer det fanns på en boplats. Barnen kommer dock att 

hamna i skymundan i uppsatsen – i forskningen finns det mycket litet om barnen – den 

handlar nästan uteslutande om män och kvinnor. Bland de historiematerialistiska teorierna tar 

jag upp en del aspekter om hur samhället – exempelvis om alla var likvärdiga eller om det 

fanns olika klasser. Det är viktigt eftersom dels är det grunden för hur samhället såg ut. Det är 

viktigt för uppgifterna kvinnorna och männen hade – om det skulle finnas olika klasser skulle 

män och kvinnor från olika klasser ha särskilda uppgifter. 

Arbetet startar med frågeställningar:  

Hur såg arbetsuppdelningen mellan kvinnor och män ut? Hur var familjerna sammansatta? 

Finns det några skillnader mellan hur historiematerialister tolkar arbetsuppdelningen och de 

sociala relationerna jämfört med de arkeologer som har arbetat med Tågerup? 

Det är den första frågeställningen som är viktigast. 

1.2. Forskningshistoria 
Thomas C. Patterson har skrivit boken Marx´s Ghost: Conversations with Archaeologists. 

Han tar i den upp historeimaterialistiska arkeologer och deras teorier och på vilka olika sätt 

historiematerialismen har påverkat arkeologin. Boken börjar med V. Gordon Childe som var 
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den förste marxistiska arkeologen. Gordon Childe tog upp den sociokulturella evolutionen 

vilka andra arkeologer nu utvecklade. Efter andra världskriget började andra arkeologer arbeta 

med Childes teorier. På 60-talet kom den processuella arkeologin vilken hämtade influenser 

delvis från historiematerialismen. På 70-talet började marxistiska arkeologer, som Matthew 

Spriggs, att kritisera processualismen. De menade att processualisterna i sina system för hur 

människan uppförde sig inte tog hänsyn till variationerna som finns i olika kulturer och de 

olika utvecklingsnivåerna. De marxistiskt influerade arkeologerna menade att det är en stor 

skillnad mellan hur en människa fungerar i ett samhälle med en stat och sådana utan 

(Patterson 2003). 

Mycket av forskningen om sociala relationer i mesolitiska samhällen hämtar kunskap från 

antropologer och deras studier av jägar-samlarsamhällen idag. En av de stora marxistiska 

antropologerna är Emmanuel Terray. Han har skrivit boken Den historiska materialismen och 

de ”primitiva” samhällena. Han går i den igenom hur ett ”primitivt” samhälle är uppbyggt. 

Skillnaden mellan den här uppsatsen och Terrays bok är att han använder sig av ett 

jordbrukssamhälle. I verket tar han upp hur samarbetet i ett primitivt samhälle utförs – hur 

jakten, samlandet, jordbruket, boskapsskötseln och hantverket går till. Han går igenom de 

samhälleliga produktionsförhållandena – bysystemet. Han går också igenom produktionssättet 

(Terray 1970).  

Boken Engendering Archaeology: Women and Prehistory ger en överblick av arkeologi och 

genusforskning. I boken studeras det t.ex. vad det går att se på kvinnans roll i samhället 

utifrån gravar, hur man kan se kvinnan roll i hushållet utifrån hus, kvinnans roll av 

matanskaffandet och lagandet av den, kvinnans roll i skapandet av keramik (Gero & Conkey 

(redaktörer) 1991). 

1.3. Metod och Material 
Metoden jag använder i uppsatsen är att jag arbetar med teorier som jag applicerar på de två 

rapporterna från Tågerup. Jag använder mig av olika forskares historiematerialistiska teorier. 

Jag börjar med Marx och Engels teorier och sedan går jag framåt i historien. Det är inte bara 

arkeologers arbete jag använder mig av utan även antropologers och deras forskning på 

moderna jägar-samlarkulturer. Jag har valt att enbart arbeta med historiematerialistiska teorier 

ifrån väst. Arkeologerna i Sovjet var styrda av staten och är därför inte trovärdiga. 
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1.4. Disposition 
Analysdelen av uppsatsen består av tre delar. I den första delen tar jag upp olika 

historiematerialisters teorier om urkommunismen. Först har jag en bakgrund med en kort 

beskrivning av historiematerialismen. Sedan avhandlar jag urkommunismen och börjar med 

de ursprungliga – med Marx och Engels och sedan tar jag upp olika forskares utvecklingar av 

deras teorier.  

I den andra delen presenterar jag Tågerup. Avsnittet är uppdelat i två delar – en del om 

Kongemose och en del om Ertebølle. I den sista delen kommer jag att applicera de 

historiematerialistiska teorierna på Tågeruprapporten. 
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2. Analys 
Analysdelen är uppdelad i tre delar – Historiematerialistiska teorier, Tågerup och ett 

historiematerialistiskt perspektiv på Tågerup. I den första delen tar jag först upp en liten 

introduktion till historiematerialismen, sedan presenterar jag Marx & Engels teorier om 

förhistorien. Efter det handlar texten om arkeologers och antropologers vidareutvecklingar 

och appliceringar av deras teorier. I den andra biten presenterar jag Tågerup. I den tredje 

applicerar jag historiematerialistiska teorier på Tågerup. 

2.1. Historiematerialistiska teorier 

2.1.1. Bakgrund: Historiematerialismen 

Inom historiematerialismen förklaras historiska skeenden genom materiella förhållanden. 

Samhället bygger på ett produktionsförhållande, som formar samhället. Om 

produktionsförhållandet förändras, förändras även resten av samhället. 

Produktionsförhållandena är tillsammans med produktivmedel basen för samhället. I 

produktionsförhållandena ingår organisationen i samhället. I produktivmedel ingår råvaror, 

verktyg, maskiner, teknik och kunskap. Överklassen äger produktivmedlen och lever på det 

sättet på andras arbeten. På basen ligger en ideologisk överbyggnad där lagar, konst, litteratur, 

religion och ideologier ingår. Hur den ser ut beror på hur basen är uppdelad – den hyllar basen 

för att den ska fortsätta se som den gör. Den ideologiska överbyggnaden strävar efter att 

bevara samhället och dess maktstrukturer – samhället reproducerar sig självt (Evans 1975, 

s.61-108, Marx & Engels 2004, s.37).  

Det har funnits olika sorters samhällen som är uppbyggda på olika sätt – det 

urkommunistiska, det asiatiska, det antika, det feodalistiska och det kapitalistiska. Det har 

genom historien, förutom i det urkommunistiska stadiet, legat en inneboende konflikt i 

samhället p.g.a. uppdelningen av arbetet. I antiken var samhället baserat på slavkraft som 

ägdes av en överklass. I det feodala samhället var landägarna de härskande och styrde över de 

livegna. I det kapitalistiska samhället härskar kapitalisterna, som äger produktivmedlen och 

står emot arbetarklassen. Det är den konflikten som har förändrat samhället. Under ett 

samhällsstadium utvecklas produktivkrafterna. När de har utvecklats så långt det går stagnerar 

samhället. När produktivkrafterna stagnerar kommer de att förändras och samhället går över i 

ett nytt stadium (Evans 1975, s.61-108, Marx & Engels 2004, s.37). 
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2.1.2. Om förkapitalistiska produktionssätt 

Texten i Om förkapitalistiska produktionssätt är skriven 1857 och var ursprungligen en del av 

Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin. I den går Marx igenom de olika 

ekonomiska stadierna innan det kapitalistiska. Det första samfundet är stamgemenskapen. 

Stamgemenskapen är förutsättningen för hur människan verkar – jagar och samlar – och 

reproducerar deras liv. Varje individ i stammen äger av hela stammens tillgångar. Kravet för 

att få tillgång till egendomen är alltså att tillhöra en stam. Basen för stammen är marken de 

lever på. Målet för stammen är att leva kvar på jorden – reproduktion. Samma mål finns i det 

tidiga bondesamhället men där blir reproduktionen även en nyreproduktion – när 

befolkningen växer krävs det en kolonisering.   Produktionssättet är familjearbete (Marx 

1970, s.36, 54-58). 

2.1.3. Familjens, privategendomens och statens ursprung 

Boken Familjens, privategendomens och statens ursprung är författad av Friedrich Engels. 

Den första upplagan är utgiven 1884, året efter Karl Marx död. Dock hade Marx varit med 

och tagit fram en del av teorierna i boken. I Familjens, privategendomens och statens 

ursprung använder Friedrich Engels inte den för dagens arkeologer vanliga tidsindelning utan 

har delat in förhistorien i två huvuddelar – vildhet och barbari, som i sin tur är indelade i tre 

understadier – lägre stadiet, mellanstadiet och högre stadiet. Det lägre stadiet i vildhet är vad 

som även kallats för den ”felande länken”. Människorna lever till viss del i träden och äter 

frukter, nötter och rötter. Ett ”artikulerat språk utbildas” (Engels 1982, s.28). Övergången till 

mellanstadiet kännetecknas av att fisk och andra vattendjur blir föda och att människan börjar 

använda eld. Under det första stadiet hade människan endast levt i skogar i subtropiska och 

tropiska områden. Med elden och den nya födan kunde människan befolka stora delar av 

jorden då hon inte längre var beroende av klimatet och växtligheten på samma sätt som innan. 

Under den här perioden kommer de första verktygen och de första vapnen – ”de grovt 

bearbetade, oslipade stenverktygen från den tidigare stenåldern, de s.k. paleolitiska” (Engels 

1982, s.28). Det högre stadiet inleds när man börjar använda pil och båge och jakt blir en av 

de normala arbetsuppgifterna. Under den här perioden bildas de första antydningarna till byar. 

Fingervävning, korgflätning och fat & husgeråd av trä uppkommer nu (Engels 1982, s.28-29).  

Övergången till barbari kännetecknas av krukmakeriet. Fram till barbaristadiet har 

utvecklingen varit likadan över hela jordklotet, men nu finns det olikheter på olika platser 
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beroende på hur naturen ser ut. Det är nu som man tämjer djur och växter börjar odlas. I 

Amerika fanns det endast ett djur som kunde tämjas, lamadjuret, och ett sädesslag som kunde 

odlas – majsen. I Europa fanns det betydligt fler tämjbara djur och odlingsbara växter vilket 

gör att de olika stadierna nu ser olika ut. Mellanstadiet börjar enligt Engels i Europa med 

tämjandet av vilddjur och i Amerika med konstbevattnad odling. I Europa börjar odlingen 

långt in i perioden – för de asiatiska och europeiska arierna (idag används, med anledning av 

vissa händelser på 1930- och 40-talet, främst uttrycket indoeuropéer) är namnet på 

odlingsväxter idag olika, men namnet på tamdjur är likadana. Det var arier och semiter som 

först tämde boskap. Semiterna på gräslätten befann sig vid Eufrat och Tigris och arierna på 

grässlätter på den indiska halvön och vid Dnjepr och Don i östra Europa. Barbariets högre 

stadium börjar med kunskapen om bearbetningen av järn. Jordbruket genomgår stora framsteg 

när det kommer verktyg av järn.  Järnspadar, järnyxor och järnplogen gör att ett mer effektivt 

jordbruk uppstår vilket leder till en stor befolkningstillväxt. Detta är den sista perioden i 

förhistorien – i och med uppfinnandet av bokstavsskriften övergår förhistorien till historien 

enligt Engels (Engels 1982, s.29-34). 

Antropologen Henry Morgan, vars arbete Familjens, privategendomens och statens ursprung 

är baserad på, levde bland den indianska grupperingen irokeser i staten New York och hans 

forskning är grundad på observationer gjorda bland dem. Han adopterades av en av de 

irokenska stammarna, senekastammen. Hos den stammen styrde inte enbart blodsbanden vem 

man kallade far och mor (Engels, s. 36-37).  

”Irokesen kallar inte bara sin egen avkomma utan också sina bröders barn för söner 

och döttrar, och de kallar honom fader. Sina systrars barn däremot kallar han sina 

systersöner och systerdöttrar och de honom morbror. Omvänt kallar irokeskvinnan, 

utom sin egen avkomma, sina systrars barn för sina söner och döttrar, och dessa kallar 

henne moder. Sina bröders barn däremot kallar hon brorssöner och brorsdöttrar, och 

hon kallas för deras faster. Likaså kallar bröders barn varandra för bröder och systrar, 

även systrars barn. En kvinnas barn och hennes broders barn kallar varandra däremot 

för kusiner. Och detta är inte bara tomma namn utan uttryck för faktiskt gällande 

föreställningar om nära och avlägset släktskap, likhet och olikhet ifråga om 

blodsbandet” (Engels 1982, s.36). 
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 Samma system har identifierats bland alla indianer och även hos urinvånarna i Indien 

(Engels, s.37). 

Detta släktsystem är inte det mest ursprungliga enligt Engels. Det fanns på Hawaii fortfarande 

under 1800-talet ett familjesystem där barnen kallade alla män i sin biologiska pappas 

generation för pappa och alla kvinnor i sin mammas generation för mamma. 

Gruppäktenskapet, där alla kan para sig med alla, till och med sina syskon eller med sina barn, 

är ursystemet för familjen. Blodskammen är en uppfinning enligt Engels (Engels 1982, s.37-

38, 45).  

Från det ursprungliga stadiet utvecklades olika familjekonstellationer. Det första var 

Blodförvantskapsfamiljen, där alla i en generation är fäder och mödrar. Det andra stadiet är 

Punaluafamiljen. I denna familj får inte föräldrar ha könsumgänge med sina barn. Eftersom 

det i sådana familjer inte uppstod inavel slog den här konstellationen ut 

Blodförvantskapsfamiljen.  (Engels 1982, s 46-48). 

Den tredje familjekonstellationen är Parningsfamiljen. I den här familjen lever en man och en 

kvinna ihop, men flerhustruäktenskap och otrohet är mannens rättigheter. Om en kvinna är 

otrogen bestraffas hon däremot hårt. Äktenskapet är lätt att upphäva. Barnen ”hör till” 

mamman och följer med henne om äktenskapet avslutas. Mannen och hustrun är inte de som 

bestämmer om äktenskapet, det är mödrarna. Ofta har mannen och kvinnan aldrig träffats 

innan de ingår äktenskapet. Parningsfamiljen kom till dels genom att mannen började ha en 

favorithustru och dels genom blodskammen och reglerna som uppstod i och med den. Det 

blev allt krångligare att ha gruppäktenskap, vilket ledde till parningsfamiljen (Engels 1982, 

s.58-60). 

Även i parningsfamiljen finns den kommunistiska hushållningen kvar. Det betyder att 

kvinnorna har makten i huset. Kvinnan har också en hög status som köttslig moder, då det är 

omöjligt att vara hundra procent säker på den köttsliga fadern. Huset var alltså kvinnans, men 

förråden var gemensamma, vilka både mannen och kvinnan bidrog till. Kvinnan kunde när 

som helst beordra mannen att lämna huset. Kvinnan hade också makten i stammen. Även om 

kvinnan hade mest att säga till om kunde det ändå vara hon som arbetade längst (Engels 1982, 

s.60-62). 
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Ett centralt begrepp för familjeförhållandena är gensen, vilket betyder släktförbund. Hos 

punalunafamiljen finns den första formen av gensen. Där innefattar den alla de som är med i 

äktenskapet. Gensen går tillbaka till en stammoder som är gensens grundare. Hos den 

indianstam som Morgan levde hos fanns det åtta olika genser. Inom varje gens valdes en 

manlig ledare och en hövding som var krigsanförare i krig. Det var alltid en man som 

innehade posten. Eftersom det var den kvinnliga linjen som gällde inom gensen kunde inte 

ledarens son bli vald till ledare. Vid valet röstade både kvinnor och män, men ledaren var 

också tvungen att godkännas av de övriga sju genserna och även irokesernas gemensamma 

råd. Gensen kunde när som helst avsätta ledaren och hövdingen genom omröstning. En avsatt 

person blev en vanlig stammedlem igen. Man fick inte gifta sig inom gensen. När en person 

avled tillföll arvet hans eller hennes köttsliga bröder inom gensen – en man kunde inte ärva 

sin hustru och ett barn kunde inte ärva sina föräldrar. Alla personer inom gensen var tvungna 

att hjälpa varandra, därför var blodshämnd vanlig. En gens hade särskilda personnamn som 

bara den gensen fick använda. Man kunde adoptera främlingar och uppta dem i gensen. Det 

fanns en gemensam begravningsplats (Engels 1982, s. 107-112). 

2.1.4. Jämlika samhällen 
Arkeologen Pär Nordquist tar i artikeln ”Egalitetsbegreppet – kan jämlika samhällen 

existera?” upp just egalitetsbegreppet utifrån både teoretiska och empiriska utgångspunkter.  

Det finns olika definitioner av egalitet. Nordquist själv menar att det är ”en social formation i 

vilket det inte finns någon institutionaliserad statushierarki, och där samtliga av samhällets 

individer har en jämlik tillgång till grundläggande resurser” (Nordquist 1999, s.28). 

Socialantropologen Morton Frieds definition av ett egalitärt samhälle är ”An egalitarian 

society is one in which there are as many positions of prestige in any given age-sex grade as 

there are persons capable of filling them” (Nordquist 1999, s.28). Nordquist menar att Frieds 

definition inte har vägt in de ekonomiska aspekterna i sin definition (Nordquist 1999, s.28). 

Det är viktigt att betona att egalitet betyder jämlikt och inte likhet. Det kan finnas skillnader i 

ett samhälle, t.ex. kan män ha särskilda uppgifter och kvinnor andra arbetsuppgifter i ett 

samhälle. Det är ändå ett jämlikt samhälle så länge uppgifterna inte har olika sociala värden 

(Nordquist 1999, s.29). 

En del personer har ifrågasatt om ett egalitärt samhälle kan existera. En sådan person är 

sociologen Ralf Dahrendorf. Dahrendorf anser att alla samhällen är baserade på sociala 



12 

 

normer som skall upprätthålla en social konstruktion som är ojämlik. Om någon bryter mot 

dem blir de bestraffade. Dahrendorf menar att ett egalitärt samhälle är ett samhälle utan några 

lagar och normer. Kritikerna framhåller att han använder ett a priori- argument. Dahrendorf 

antar att alla sociala system är baserade på sociala normsystem som vill upprätthålla ett 

ojämlikt system men kan inte bevisa det empiriskt. Han använder enbart exempel från 

industrialiserade samhällen i världen (Nordquist 1999, s.29-31). 

Socialantropologen Richard B. Lee är en av dem, som menar att det finns egalitära, och även 

urkommunistiska samhällen. Han menar att en urkommunistisk kultur är en kultur där 

människor äger och brukar alla grundläggande resurser tillsammans. Det finns ingen 

auktoritär makt och det finns ingen ärvd makt. Lee använder empirisk forskning för att bevisa 

sin ståndpunkt, nämligen antropologiska studier av jägarstammar. Hos sådana stammar finns 

det sociala normer och mekanismer för att individerna i gruppen ska vara egalitära. Det kan 

ske genom humor och skämt. Man kan skämta med och förlöjliga de individer som 

eftersträvar prestige och ekonomiska fördelar. Om en jägare lyckas fälla ett stort djur och blir 

för stolt kan de andra skämta och förlöjliga personen för att ta ner honom på jorden. De vill 

inte att han ska bli för arrogant, då kan han skada någon. Lee menar även att det är ett 

universellt drag bland jägargrupper att dela med sig till de som har mindre utan att vilja ha 

något tillbaka, det reciproka idealet (Nordquist 1999, s.31-34).  

Socialantropologen James Woodburn menar att hur ett jägar-samlarsamhälle ser ut beror på: 

• Hur naturen där samhället är beläget ser ut 

• Vilka kontakter samhället har med omvärlden 

• Vad som har hänt i området sedan den neolitiska revolutionen 

Om man ska överföra etnografiska studier av dagens jägarsamlarsamhällen måste man ta 

hänsyn till de tre aspekterna. Det kan t.ex. vara skillnad på hur människor beter sig i en öken 

jämfört med hur de skulle bete sig i ett tempererat klimat. Det finns studier som har visat på 

att jägarsamhällen har förändrats under 1800- och 1900-talen i och med kontakten med 

missionärer, kolonisatörer, pälshandlare och andra från det moderna samhället. Missionärer 

och kolonisatörer har försökt omvända jägarna till moderna ideal och då har en statusskillnad 

mellan män och kvinnor uppstått. Det har också funnits fall där antropologer har tolkat 

kvinnans roll i samhället underordnad mannens, eftersom han eller hon har projicerat sina 
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västerländska värderingar på samhället de studerar (Nordquist 1999, s.36-37, (Woodburn 

1980, s.95-96). 

Studierna visar att det är främst jägar-samlarekonomier som är egalitära. Antropologen James 

Woodburn menar att det beror på att sådana ekonomier inte producerar något överskott. Det 

som jagas och samlas in konsumeras i princip så fort det har samlats in. Eftersom det inte 

finns någon överproduktion finns det inte heller en chans att skapa beroendeförhållanden och 

politisk ojämlikhet. Det finns heller inte specialiserade grupper i jägar-samlarekonomier, som 

man är beroende av för att skaffa fram det nödvändiga för att överleva (Nordquist 1999, s.39-

40). 

Det finns olika sätt att se på arkeologiska lämningar om ett samhälle är egalitärt. Avsaknaden 

av produktionen av statusting, t.ex. monumentalgravar, är ett sådant tecken. Gravskicket och 

föreställningar om döden är enklare i ett samhälle med omedelbar konsumtionsekonomi än 

hos samhällen med en fördröjd återbäringsekonomi. I ett egalitärt samhälle sker begravningen 

direkt och den döde läggs i graven utan gravgåvor och några större ceremonier. Då det inte 

finns några sociala olikheter ser gravskicket lika ut i alla gravar – i ett samhälle med sociala 

olikheter får ledaren för samhället en finare grav än en ”vanlig” människa (Nordquist 1999, 

s.42-43). 

För att få reda på hur arbetsfördelningen i matanskaffandet såg ut under mesolitikum har 

antropologer studerat på dagens jägar-samlarsamhällen. Uppdelningen att män jagar och 

kvinnor samlar råder i de allra flesta av dagens jägar-samlarsamhällen. Det är dock kvinnorna 

som är de främsta matinsamlarna då kosten till största del är vegetabilisk. Kvinnor jagar också 

små djur, som ödlor och sköldpaddor och de samlär även in ägg från fåglar. Hos !Kung- 

stammen i Kalahariöknen, en av de mest studerade jägar-samlarkulturerna, kommer 60-80 

procent av maten från växtriket. I de flesta av de moderna jägar-samlarsamhällena är det 

mesta, 60-70 procent av födan, från växtriket. Ett undantag är inuiterna, som måste äta 

mycket kött för att klara det stränga klimatet. De skiljer även ut sig genom att lagra maten. 

Kvinnorna samlar i medeltal växter som innehåller 240 kalorier per timme, det är uppskattat 

att en timmes jakt producerar 100 kalorier. Det är inte alltid männen lyckas fälla något djur, 

och då får man lita helt på den insamlade födan. Hos en del av aboriginerna finns det en annan 

uppdelning. Kvinnorna samlar växter, men jagar även småvilt och kängurur med hjälp av 

jakthundar som de har tränat upp. Männen jagar storvilt och tillsammans med kvinnorna 
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fiskar de. Hos en aboriginstam – Tiwi – skiljer sig uppdelningen från den vanliga. Männen 

fiskar och jagar fåglar medan kvinnorna jagar alla landdjur. Vapnen kvinnorna använde var 

stenyxor, liknande de som användes under stenåldern. Precis som män brukade göra sina egna 

verktyg tillverkade även kvinnorna sina yxor (Ehrenberg 1989, s.51-55). 

Arkeologen Margaret Ehrenberg menar att det finns problem med att föra över kunskap om 

dagens jägar-samlarkulturer till stenålderns. Hur arbetet med att skaffa mat gick till påverkas 

naturligtvis av vad det var man åt och hur mycket av det som bevaras. T.ex. växter och små 

ben som fiskben finns det få spår av. Av jakten finns det spår genom vapnen men 

växtsamlande lämnar inte några liknande spår. Även om man har använt verktyg till att samla 

in och preparera växter är det inte så tydligt att de har använts till just det. En pilspets eller en 

fiskkrok är lätta att känna igen men mikroliter som t.ex. avvänts till att skära av plantor kan ha 

använts till mycket annat. Arkeologen David Clarke menar att ökningen av mikroliter under 

mesolitikum beror på att människan började ta till vara på växter mer än tidigare och att 

mikroliterna har använts i verktyg för att bl.a. skära av växter (Ehrenberg 1989, s.54-55, 57-

59). 

Genom den konst som finns från tiden, som grottmålningar, kan man hitta bevis för 

arbetsuppdelningen. På en grottmålning i Spanien från 7000-4000 f.Kr är en kvinna avbildad 

som samlar honung (Ehrenberg 1989, s.55-56). 

I dagens jägar-samlarkulturer föder en kvinna barn med tre till fyra års mellanrum. En del 

menar att det beror på att det tar så lång tid för ett barn att kunna äta annan föda än 

modersmjölken. Andra menar att man medvetet väntar så länge eftersom det skulle vara svårt 

att bära flera barn en längre sträcka (Ehrenberg 1989, s.60-61). 

Ehrenberg ser kvinnans situation som idyllisk under mesolitikum. Kvinnornas matinsamlande 

tog förmodligen inte så många timmar. De kunde under insamlandet prata. Det var en social 

aktivitet. Barnen kunde vara med och leka under tiden eller vara hemma med de gamla. 

Kvinnorna i dagens jägar-samlarkulturer bygger upp skydden de lever i (Ehrenberg 1989, 

s.62). 

Antroplogen Karen Sacks har skrivit boken Sisters and Wives: The Past and Future of Sexual 

Equality, där hon framför liknande teorier som Ehrenberg. Hon tar upp kvinnans ställning i 

forntiden utifrån ett marxistiskt perspektiv. Sacks har definierat en samhällsuppbyggnad som 
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hon kallar för kollektiva samhällen. De kollektiva samhällena kan jämföras med 

bandsamhällena. I ett kollektivt samhälle har både kvinnor och män olika förhållningssätt till 

produktionssättet. Hon menar att släktskapet är ens förhållande till produktionssättet och i och 

med det har en individ många olika sådana – t.ex. är en kvinna både fru, dotter och syster. 

Sacks kritiserar andra marxistiska forskare, som alltid har tänkt på männens förhållande till 

produktionssättet men inte tänkt på kvinnornas. De har sett det som helt naturligt att de enbart 

har varit hemma och tagit hand om hemma. I ett kollektivt produktionssätt är släktskapet 

uppdelat i generationer och det reglerar vilka man får gifta sig med. I samhällen med det här 

produktionssättet är de flesta tillgångarna gemensamt ägda, men det finns undantag. Hos 

!Kung-folket är vattenhål och mongongonötter viktiga och de finns bara vid vissa platser. Den 

som hittar vildhonung får själv behålla den och behöver inte dela den med de andra i 

samhället. Verktygen skapas individuellt, men användandet av dem i jakten, är gemensam. 

Även insamlandet av växter och bär sker gemensamt, ofta tillsammans med barnen. Kött delas 

ut enligt ett komplicerat system. Det gest i olika mängd beroende på hur mottagaren är släkt 

med den som har fångat bytet. Det ges ut individuellt till varje person och inte gemensamt till 

en familj. Även växter har en liknande distribution, dock i mindre skala. Kvinnorna ger till de 

andra kvinnorna och barnen under insamlandet. Barnen har inget ansvar för att samla in mat, 

men de äldre barnen samlar ofta in mat till sig själva. Sacks menar, att alla personerna hade 

samma förhållande till produktionsmedlen. Även om män och kvinnor hade olika 

arbetsuppgifter, så samlade de ändå in mat från naturen och borde från det perspektivet ha 

samma status. Hos !Kungfolket blir man ansvarig för produktionen när man gifter sig. Då är 

man vuxen (Sacks 1982, s.109-115). 

2.1.5. Arkeologiska spår av sociala relationer 

Arkeologen och antropologen Margaret Ehrenberg tar i sin bok Women in Prehistory upp 

olika exempel på hur det kan synas vilka arbetsuppgifter kvinnorna har haft i ett förhistoriskt 

samhälle utifrån arkeologiska fynd. Gravfynden är de viktigaste. Beroende på vad en 

människa har haft för arbetsuppgifter finns det olika skador på skelettet. Personer som jagar 

lider större risk för att få skador på skelettet genom att de t.ex. bryter benen när de blir 

attackerade av djur. Om männen i en tidsperiod har mer sådana skador än kvinnorna, kan det 

vara ett tecken på att männen jagade storvilt. Med hjälp av att studera ledförslitningen på ett 

skelett och se vilka leder som är förslitna går det ibland att se vilka uppgifter kvinnor 

respektive män har utfört. Det har gjorts studier på inuitiska gravar där kvinnors leder i 
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högerhanden är slitna p.g.a. att de arbetade mycket med skinn. De mjukade upp lädret genom 

att tugga och därför led de av artros i käken. Männen jagade med hjälp av harpun vilket ledde 

till förslitningar i höger axel och armbåge. Problemet med en undersökning av artros är att 

olika aktiviteter kan ge samma slags skador (Ehrenberg 1989, s.25-26). 

Genom att titta på gravgåvorna, hur mycket föremål som följer med hos de olika könen och 

vad de består av, går det att avgöra de olika könens status. Det finns dock en risk med ett 

sådant studium. Bara för att tingen finns med i graven betyder det inte att just det föremålet 

har tillhört den begravne under människans livstid. Det skulle kunna vara gåvor från de 

sörjande som de sörjande har ägt (Ehrenberg 1989, s.29-31). 

Genom antropologiska data har det visat sig att formen på bostadshusen visar om de boende i 

huset lever i monogami eller polygami. Om husen är runda lever de boende i polygami och 

om husen är rektangulära lever de i monogami. Även husens storlek spelar in – desto större 

hus ju mer sannolikt är det att fler människor bor där (Ehrenberg 1989, s.34-35). 

2.1.6. Egalitära samhällen inte helt egalitära 

 Enligt historiematerialismen är kulturen är unik för människan. Kulturen skapas utifrån de 

materiella förutsättningarna i miljön eller ekonomin. De bestämmer hur människor tänker och 

handlar. Det är basen i samhället – teknologin, ekonomin, demografin etc. som styr 

överbyggnaden – bl.a. ideologi, lagar, konst och litteratur. Ideologin avspeglar sig i den 

materiella kulturen. Gravar är därför ett sätt att studera ideologin i ett förhistoriskt samhälle. 

Det första som krävs för att en människa skall kunna skapa historia, är att människan lever. 

För att leva måste människan skaffa de yttersta förnödenheterna. De består av mat, dryck, 

bostad och kläder. Därför är den första historiska handlingen skapandet av produktionen av de 

förnödenheterna – produkter för det materiella livet (McGuire 1992, s.123-125). 

Marxistiska arkeologer och antropologer har kritiserat Engels syn på urkommunismen och 

egalitära samhällen då han framställer människan som passiv. Sociala förändringar och 

omvandling av sociala system sker enligt honom endast på grund av miljön och förändringar i 

naturen. Franska strukturalister som utvecklade teorin om urkommunismen menar att det 

finns konflikter och olika intressegrupper också i egalitära samhällen. De menar att det finns 

två sorters klasser – klasser inom klassen och klasser för klassen. Klasser inom en klass är 

grupper som står i en ojämlik situation till andra grupper i relation till produktionsmedlen. De 

franska strukturalisterna har funnit skillnader i de egalitära samhällena i fråga om olika åldrar, 
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kön och släkter. Det finns nästan aldrig något klassmedvetande i de egalitära samhällena 

eftersom grupperna anser ha fått sin plats i samhället på grund av biologi (kön, ålder) och 

släktskap, och inte på grund av andra gruppers exploatering av dem. Det finns emellertid en 

fara med det här synsättet hävdar McGuire. Släktskapets roll kan reduceras till att bli en 

metafor för ett klassamhälle (McGuire 1992, s.179-182).  

Andra personer, som antropologerna Stanley Diamond, Eleanor Leacock och Eric Wolf har 

utvecklat teorierna om urkommunismen på ett annat sätt, där släktskapet inte förminskas. De 

menar att det går att studera egalitära samhällen med en klassanalys och att studera sociala 

relationer, och legitimering av skillnaderna mellan olika släkter. Men släktskapet får inte 

misstas för att vara klass. Precis som klass beror det på släktskapet hur man förhåller sig till 

produktionsmedlen. Men de som kontrollerar produktionsmedlen gör det inte likartat som i ett 

klassamhälle. I ett klassamhälle kontrolleras produktionsmedlen genom tvång eller av 

produktionssättet. I ett släktskapsbaserat samhälle har en släkt makten genom reproduktion 

och ideologi. I ett sådant samhälle kan skillnaderna aldrig bli så stora som i ett klassamhälle. 

De styrande har inte samma makt att förtrycka andra som de styrande i ett klassamhälle har. 

Att höra till en privilegierad släkt i ett bandsamhälle innebär heller inte att de har det bättre 

materiellt än de andra då det inte finns något privat ägande. Även skillnader mellan könen är 

mindre i ett bandsamhälle. Arkeologen Randall H. McGuire menar, till skillnad från Margaret 

Ehrenberg, att det finns olika intressegrupper i ett samhälle som !Kungs. Även om det 

föreligger skillnader mellan individerna i ett bandsamhälle har de en etik som gör att de 

arbetar för att alla i stammen ska ha det bra (McGuire 1992, s.179-182). 

Inom arkeologin har det tidigare dragits en skiljelinje mellan bandsamhället och 

klassamhället. Arkeologer har sökt övergången i det arkeologiska materialet genom att 

studera när en kultur har börjat med yrkesuppdelning, vilket de menar har gjort att samhället 

har fått olika samhällslager. En hövding eller en präst fick mer makt och stod över andra 

yrken som keramikern eller vävarens. Arkeologen V. Gordon Childe studerade på 1950-talet 

klassamhället genom att lyfta fram socialt överskott. Childe menade att det fanns en liten, 

styrande överklass som hade ett socialt överskott. De övriga levde på ett existensminimum. 

För att socialt överskott ska kunna finnas måste producenterna skapa produkte,r som inte är 

nödvändiga för den styrande klassens biologiska och reproduktiva behov. Dessutom kan 

överklassen hålla sig kvar som överklass genom att ta det sociala överskottet från 

producenterna. McGuire menar att det inte finns sådana förhållanden i alla samhällen. 



18 

 

Antropologen Morton Fried menade på 60-talet att ett klassamhälle är ett stratifierat samhälle. 

I detta samhälle har inte alla samma tillgång till de livsuppehållande resurserna (McGuire 

1992, s.182-183). 

Antropologerna Gailey och Patterson skrev på 80-talet att i ett klassamhälle finns det en grupp 

som har kontroll över fördelningen av konsumtionsvaror och råvaror och arbetskraft som 

försäkrar gruppens fortsatta position i samhället. I ett klassamhälle finns det alltid en 

maktstruktur som gör att åtminstone en grupp ställer sig utanför produktionen och får sina 

varor och tjänster från andra grupper i samhället. De menar att skillnaden mellan 

klassamhällen och bandsamhällen är hur mycket kontroll producenterna har över sitt arbete 

och det de producerar. I ett bandsamhälle har de kontroll över bådadera. I ett klassamhälle 

måste de ”ge” en del av sitt arbete och sina producerade varor till de styrande. Om de inte gör 

det kan den styrande gruppen fängsla dem, förslava dem, döda dem, avskeda dem eller på 

något annat sätt förvägra dem livsuppehållande resurser. Gailey och Petterson menar att 

klassamhället har skapats i det släktskapsbaserade samhället. Elitklasserna i ett bandsamhälle 

skapar ett klassamhälle genom att omstörta gåvogivandet och fördelandet så att de tar makten 

över fördelningen i samhället. En del arkeologer menar att det har varit på samma sätt i 

förhistorien och att man kan tala om olika förhistoriska grupper som det går bra att analysera 

som klasser (McGuire 1992, s.183). 

2.1.7. Skånes Ertebøllekultur ur ett marxistiskt perspektiv 

Arkeologen Pär Nordquist har i sin avhandling Hierarkiseringsprocesser: Om konstruktion 

och social ojämlikhet i Skåne, 5500-1100 f.Kr tolkat de sociala formationerna i Skåne från 

Ertebøllekultur till den äldre bronsåldern utifrån ett marxistiskt perspektiv. Under 

senmesolitikum har befolkningen ökat och mer bofasta samhällen har utvecklats. När de 

bofasta samhällena har uppstått menar en del arkeologer att en mer komplicerad social 

organisation har skapats. Pär Nordquist anser att utifrån ett arkeologiskt material går det inte 

att se att det har skett – endast att det har funnits möjligheter att skapa ett mer differentierat 

samhälle (Nordquist 2001, s.74-75). 

Under senmesolitikum blev den marina jakten viktigare. Nordquist menar att eftersom det 

finns passiva fångstredskap, som mjärdar, och stora kanoter som har påträffats i Tybrind Vig i 

Danmark, har fiskandet varit kollektivt organiserat. Mjärdarna har ägts gemensamt och lagts 

ut i stora system, vilket har minimerat risken för att ett enskilt hushåll att svälta. De stora 
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kanoterna har förmodligen inte kunnat användas av endast ett hushåll, utan flera hushåll måste 

ha gått samman för att bruka dem. Jakten på land tros också ha organiserats gemensamt då det 

verkar ha funnits jaktstationer på land. Jägarna har använt sig av fällor. Det har då behövts ett 

system med fällor, vilket har varit ett för stort arbete för ett hushåll. I Prejlerup, norra 

Själland, har det hittats en uroxe som träffats av sju pilar – alltså har den jagats kollektivt 

påstår Nordquist (Nordquist 2001, s.79-80). 

Den senmesolitiska perioden har både tolkats som ett egalitärt samhälle och som ett samhälle 

med en hövding. Pär Nordquist menar att det beror på vad forskarna har studerat att de får 

olika resultat. De arkeologer som anser att det har funnits hövdingar har utforskat den 

fördröjda återbäringsekonomin i form av t.ex. fasta fångstanläggningar och 

lagringsteknologier, bofastheten och bytesrelationer mellan olika delar av en region. 

Nordquist framhåller alltså att det inte bevisar att det har funnits ett hövdingasamhälle, endast 

att det har funnits en möjlighet till det. För att kunna fastställa om det har varit ett 

hövdingadöme måste man studera om det finns tecken på statusskillnader i de arkeologiska 

lämningarna. Det går bl.a. att göra genom att titta på gravar (Nordquist 2001, s.87-89).  

Nordquist har studerat gravarna i Skateholm I och II. Det är 53 flatmarksgravar men gravarna 

ser olika ut – det finns både skelettgravar och kremationer, dock är majoriteten skelettgravar. 

Även gravgåvorna är olika i gravarna, men generellt har männen fått pilspetsar och flintblad 

medan kvinnorna har fått olika dekorerade benföremål, som benpärlor. Analys visar att 

stenartefakterna har varit använda och tolkas som den dödes personliga tillhörigheter. Många 

begravningsskick behöver inte betyda att samhället var ojämlikt. I antropologiska studier har 

det visat sig att egalitära samhällen kan ha många olika sorters gravskick. Istället är det i 

samhällen som är ojämlika som det finns normer för hur en grav ska se ut. Det finns på 

Skateholm inte några rikt utrustade barngravar – om hövdingskapet gick i arv skulle 

hövdingens släkt också få rika gravutsmyckningar. De gravar som var rikast utrustade var 

äldre män och unga kvinnor. Det menar arkeologen Christopher Tilley beror på att om de 

grupperna skulle dö skulle det vara ett hot mot samhället. De unga kvinnorna är de fertila 

kvinnorna och behövs därför för gruppens fortlevnad. Männen har dels varit viktiga i ritualer, 

dels i barnuppfostran. Nordquist menar att Tilleys förklaring är för enkel – de äldre kvinnorna 

borde ha varit lika viktiga som de äldre männen; de hade lika mycket kunskap (Nordquist 

2001, s.87-102)..  
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Etnografiska studier har visat att i mer bofasta samhällen får de äldre en mer framstående 

ställning. Även i samhällen som där kollektivet är viktigare än individen är de äldre viktiga. 

Nordquist menar att kontakten med kontinenten kan ha gjort att de äldre männens gravar var 

mer utsmyckade. I den bandkeramiska kulturen, en jordbrukarkultur, var männens gravar 

rikare utsmyckade. Ett argument mot att gåvor till andra samhällen i samma region skulle visa 

på ett ojämlikt samhälle är att sådana gåvor även sker i egalitära samhällen, i syfte att skapa 

och hålla uppe giftermålsrelationer (Nordquist 2001, s.87-102). 

2.2.1.Tågerup 
Tågerup låg öster om Landskrona (se figur 1). De första spåren i området av människan är 

längs med Saxån, där senpaleolitiska jägare har vistats. I Tågerup är de tidigaste fynden från 

Maglemose. Under utgrävningarna har det hittats ett fåtal artefakter från den perioden – en 

kärnyxa och några mikroliter. Längs med Saxåns dal finns det flera mesolitiska plaster – det 

är ett av de mest fyndrika områdena i Nordeuropa från mesolitikum. Människorna under 

mesolitikum levde i området dels på storvilt och dels på havsdjur som säl, lax, torsk och 

tonfisk. Tågerup ligger närma havet, vilket har påverkat platsens roll. Havsnivån var som 

högst för 6 000 år sedan och då blev Tågerup täckt med vatten. Även om Tågerup låg under 

vatten fanns det aktivitet i området. Från neolitikum har det påträffats yxor, pilspetsar och 

skrapor. I Tågerup finns det ett fåtal fynd från senneolitikum, bronsåldern och 

tidigmedeltiden. Under medeltiden byggdes en stor gård vilken 1330 donerades till Lunds 

domkyrka av hertig Karl. På platsen ligger än idag en gård (Karsten & Knarrström 2003, s.22-

26). 

2.2.1.1. Utgrävningen 

Sommaren 1995 genomfördes en ytundersökning. I plogade åkrar hittades många 

flintföremål, främst yxor, skrapor och dolkblad från senneolitikum. I november till december 

1995 hittades en Ertebølleboplats. 1996 genomfördes ytterligare undersökningar, vilka kom 

fram till att de första fynden tillhörde en Kongemose- boplats. I och med att Västkustbanan i 

området skulle byggas om i området behövdes det en utgrävning. 1997 genomfördes 

ytterligare en undersökning, där det grävdes 6-7 meter ner i marken och där fanns det flinta, 

ben och ovanligt bra bevarat trä. 1998 genomfördes den stora utgrävningen. I och med att SJ 

skulle bygga i området begränsades tiden till sju månader. Grävningarna försvårades också i 

slutet då det började snöa och marken frös. Utgrävningen omfattade ett 23 000 kvadratmeter 
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stort område indelat i två mindre områden – det västra på 9 000 kvadratmeter 

2.2.1.2. Kongemose 

och det östra på 

14 000 kvadratmeter. Kongemosefynd hittades främst i det västra områdes och Ertebøllefynd 

hittades främst i det östra området (Karsten & Knarrström 2003, s. 27-28). 

Första gången människor bodde regelbundet i Tågerup var i den tidigaste delen av 

Kongemosekulturen, ca. 6500-6200 f.Kr. Platsen valdes troligtvis p.g.a. vattenförhållandena i 

området – dels var det nära till havet och dels fanns det sötvatten i Braån och Saxån. Området 

var skogsbeklätt av björk, alm, tall, lind och ek. Det växte även buskar som hassel och hallon 

(Karsten & Knarrström 2003, s.35). 

I och med Tågerups goda faktorer för bevaring menar Karsten och Knarrström att det borde 

finnas spår efter stationära hus om det hade funnits några på platsen. Under utgrävningarna 

hittades endast ett spår av ett hus, 3x6 meter, som man inte hade tid att gräva ut. Att det inte 

finns några andra spår efter hus betyder enligt Karsten & Knarrström att bostäderna har varit 

av en typ som inte lämnar några spår. Några hundra meter från Tågerup grävdes det mellan 

1961-62 en annan Kongemoseplats med en hydda som hade en öppen sida mot havet. Hyddan 

hade tre asymmetriskt utställda stolpar som höll upp taket och två eldhärdar placerade i den 

västliga delen av hyddan. Detta är den bäst bevarade kongemosebostaden i området, och den 

enda som man är säker på har varit en bostad. Det finns på andra fyndplaster spår som vissa 

menar är bevis för att det har varit en bostad på plasten, medan andra säger emot. Att det inte 

finns några spår efter ett bostadshus tyder enligt Karsten & Knarrström på att husen har varit 

av en lätt typ som gick att flytta. Det och att det inte har fällts mycket träd tyder på att det har 

varit ett icke stationärt folk. Det har dock bott personer på platsen året runt, men en del har 

vandrat iväg för att jaga och fiska (Cronberg 2001, s.144-147, Karsten & Knarrström 2003, s. 

37). 

Karsten och Knarrström menar att det finns olika kvalitéer på flintartefakterna. De menar att 

det finns spår bland flintan av att barn har knackat flinta på platsen. Det finns många 

knackstenar som också tyder på att barn kan ha varit med i verktygsproduktionen (Karsten & 

Knarrström 2003, s.45, 48). 

Maten bestod av en blandad kost. Det fanns mycket brända hasselnötsskal som tyder på att 

man har rostat hasselnötter. Det har hittats spår av hallon och blåbär. Andra ätbara växter som 

har hittats är bredkavledun, svinmålla, mjölke, nässla och våtarv. Alla går att koka soppa på. 
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Det har funnits mycket björkar på platsen och dess sav går att dricka (Karsten & Knarrström 

2003, s.50-53). 

Bland benfynden är fiskbenen de mest förekommande. Det betyder dock inte att köttkosten 

har dominerats av fisk. En kronhjort har lika mycket kött på sig som 150 torskar, därför blir 

det naturligt mer ben från fiskar. Av undersökningarna är det troligt att människorna på 

platsen åt mer kött än fisk. Förmodligen har fisken fångats genom användandet av nät och 

fällor. Undantaget är tonfisk som har fiskats ute i sundet genom att man jagat dem till grunda 

vatten där de blev harpunerade (Karsten & Knarrström 2003, s.54-55).  

Artefakterna man funnit består av pilspetsar, men inte några pilbågar. Man har dock funnit 

pilbågar på andra platser. Eftersom pilbågarna har gjort stora skador på djurben, är det troligt 

att det är långbågar som har använts. Det har också påträffats ca 30 spjutspetsar i ben med 

mikroliter i. Det finns ovanligt få sådana spjutspetsar i fyndmaterialet – vid utgrävningarna 

hittades ca 10 000 mikroliter. Antingen har spjutspetsarna slängts på andra ställen än det 

övriga avfallet, eller så har det varit ett statusföremål (Karsten & Knarrström 2003, s.55-70, 

Eriksson & Magnell 2001, s.205).  

Det har funnits ben av tamhund som anses ha använts i jakt. Hundarna ha använts i drev, 

skalljakt och fågeljakt. 86 procent av benrester som har hittats av vilddjur på landet utgörs av 

kronhjort, rådjur och vildsvin. Det finns också spår av älg och uroxe. Djuren jagades dels för 

mat, men också för att få material till kläder, verktyg, vapen och ornament. En del djur, som 

räv, vildkatt, varg och mård jagades främst för deras skinn (Karsten & Knarrström 2003, s.55-

70, Eriksson & Magnell 2001, s.205). 

 I Sydskandinavien har jakten varit viktigare än fisket. Jakten var organiserad på olika sätt 

beroende på vilket djur som jagades. Rådjuren jagades i alla åldrar. Det skedde på hösten och 

vintern, när kiden hade vuxit till sig. Bland benen av vildsvin är det främst ben från 1-3-åriga 

djur som har hittats. Att det främst var unga djur som jagades kan ha berott på att de utgör en 

mindre fara för människan än de äldre djuren. Vildsvinen har jagats med hund som har drivit 

dem inom räckhåll för de vapen som användes. När det gäller kronhjortarna har de jagats ur 

två åldergrupper – dels 2-5-åriga djur och dels 10-åriga och äldre djur. Detta beror 

förmodligen på att man visste hur man skulle jaga utan att utarma flockarna. Även kronhjort 

har jagats med hund. Det är inte bara jakt med hund som har använts. Jägarna har även legat i 

gömslen och väntat på djuren och följt efter djuren. Det har även jagats till havs. Det har 
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förekommit jakt av tumlare och gråsäl. Gråsälar kunde även jagas på land och då klubbades 

de ihjäl. Under Kongemose-perioden utgör fyndmaterialet av fisk och däggdjur ungefär 

samma storlek. (Karsten & Knarrström 2003, s.55-70, Eriksson & Magnell 2001, s.205). 

Efter att ett bytesdjur dödats har jägarna antingen fraktat djuret helt till boplatsen eller styckat 

det där det fällts och fört djuret hem i delar. De kan ha fraktats via åarna. Väl hemma 

avpälsades, styckades och fileades djuret. Ben och horn togs tillvara för att tillverka verktyg 

och smycken (Eriksson & Magnell 2001, s.203-204). 

Förmodligen kokades den mesta av maten i lädersäckar, träbehållare och jordugnar. Det har 

även grillats kött över öppen eld (Karsten & Knarrström 2003, s.71). 

Från Kongemosekulturen har man påträffat tre gravar (se figur 2). De flesta av gravarna låg 

nära havet, där marken var lätt att gräva i. I en av de fem gravarna hittades en ensam kvinna. 

Hon dog i 50-årsåldern. Hon var placerad i supinumposition. Det innebär att hon låg på rygg. 

Kvinnans ansikte var färgat med rödockra. Hennes vänstra ben kan också ha varit målat med 

rödockra – men det kan lika gärna ha varit naturlig järnoxid. Det går inre att avgöra om 

kvinnan blev begravd med kläder eller ej. I den vänstra handen fanns en flintkärna eller ett 

råmaterial till ett flintredskap. Det fanns också 656 flintbitar och 119 djurben i graven och 

fyllningsmaterialet. Under grävningen ner i graven hittades några verktyg och flintbitar, men 

de har förmodligen inte legat i själva graven, utan högre upp. Därför menar Karsten och 

Knarrström att det kanske inte är gravgods. Men å andra sidan ser det ut som om flintan kan 

ha haft en symbolisk betydelse då de ligger i ett mönster. I lagret över graven hittades flintan 

över huvudet, den vänstra delen av kroppen och över smalbenen. Flintbitarna i graven hittades 

runt huvudet, den högra delen av kroppen och det vänstra smalbenet. Karsten och Knarrström 

anser att flintan i det övre lagret har varit en del av begravningsritualen. I graven ligger en 

flintbit som kan kopplas samman med en kärna som ligger i ett stolphål i graven, vilket visar 

att det är samtida med graven. Stolpen kan ha varit ett tecken som visar var graven var. Benen 

i graven kommer från tre arter: vildsvin, torsk och plattfisk. Benen och flintan i graven är 

brända, vilket kan betyda att det har skett en ceremoni under begravningen som där benen 

brändes som ett offer. Karsten och Knarrström menar att under begravningen har det funnits 

ett begravningsmål som dels har ätits, dels har bränts och dels har spridits i graven (Karsten & 

Knarrström 2003, s.74-81). 
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En annan grav ligger åtta meter från den gamla kvinnans och är en dubbelgrav. Det ligger en 

man och en kvinna i graven, båda i 45-årsåldern. Det är dock inte helt säkerställt vilka kön de 

tillhör. Hos mesolitiska skelett har många kvinnor ett maskulint utseende, särskilt i ansiktet.  

Båda var ungefär 1.66 meter långa. Båda personerna ligger på rygg, med huvudet mot väst – 

precis som den gamla kvinnan. Mannens högra hand ligger under kvinnans ena skinka. 

Kvinnans vänstra hand ligger på mannens bäcken. Det visar på att nedläggningen av de båda 

liken är samtida. Det finns lämningar från ornamenterade pärlor av tänder vilket visar att de 

har varit beklädda. Mannen hade pärlor av tänder från vildsvin, älg och gråsäl på sig. På 

mannen låg en 17,5 cm lång benspets med flintbitar i. Den har förmodligen varit en spjutspets 

eller en lansspets. Den har aldrig använts. Hos mannen fanns de enda fiskbenen. Förmodligen 

är det rester av en måltid. Kvinnan hade ett 14 cm långt retuscherat flintblad. Även det har 

aldrig använts. Hon hade också ett oretuscherat flintblad som hade använts som kniv. I 

fyllningen fanns det få fynd – en kärna och 170 småbitar. Det har gjorts en kol14- datering på 

graven och den är från 6180-5970 f.Kr. (Karsten & Knarrström 2003, s.81-87). 

I den tredje graven låg en man mellan 40 och 50. Graven låg grunt och mannens skalle hade 

blivit förstörd av plogning. Mannen hade förmodligen svepts. Det fanns 36 flintartefakter i 

graven, 12 var brända. Det hittades benbitar, men de var oidentifierbara. Graven är svår att 

tidsbestämma, och kan vara från Ertebøllekulturen (Karsten & Knarrström 2003, s.87). 

De tre gravarna ovan är de enda gravarna som har hittats från Kongemose- kulturen. Det har 

hittats fler människoben, men de har inte hittats i gravar (Karsten & Knarrström 2003, s.89). 

Arkeologen Mathilda Kjällquist menar att det finns könsrelaterade gravgåvor. Käkdelar av 

djur är en kvinnlig gåva – de har funnits i nio gravar i Sydskandinavien och fem av gravarna 

är kvinnogravar, två dubbelgravar och två barngravar. Spån i skelettnivå kan däremot vara en 

gåva till män – 34 individer har fått spån som gravgåva, 16 män, sju barn, tre kvinnor och tre 

vuxna som inte går att könsbestämmas. Pärlor hittas oftast i barngravar – i tio av de kända 

barngravarna har det funnits pärlgåvor. Det har påträffats ca. trettio stycken. (Kjällquist 2001, 

s.61-62).  

I rapporten finns det ett avsnitt om den sociala organisationen i Tågerup. Det har bott minst 25 

personer på Tågerup, men det går inte att ange ett exakt antal. Det har Karsten och 

Knarrström dels fått fram genom antropologiska studier, dels genom det stora flintmaterialet. 

Personerna på platsen har bott där nästan året runt. Även här är flintmaterialet ett bevis – om 
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det hade varit en säsongsplats hade det varit mindre flinta. Även om det inte har hittats några 

hus är det en stor boplats. Att det inte finns några permanenta hus är dock ett tecken på att det 

inte har varit en plats där människor har bott året om. Dessutom kan det vara ett tecken på att 

antalet boende på platsen kan ha varierat. Det har inte funnits någon plan över hur boplatsen 

skulle se ut. Människorna kan till och med ha flyttat omkring under tiden de bodde där 

(Karsten & Knarrström 2003, s.120). 

För att kunna gå vidare med den sociala organisationen använder Karsten och Knarrström 

antropologiska undersökningar. Enligt den har i princip alla jägar- och samlarfolk familjen 

som bas. Den kan variera i storlek och t.ex. ha många vuxna, inte bara föräldrarna. Antalet i 

en grupp beror på om gruppen rör på sig eller är bofast. Om gruppen är nomader är medeltalet 

25 stycken. Om det är en bofast grupp kan det ingå många till. Eftersom Tågerup tolkas som 

en i princip bofast plats är det troligt att det bott mer än 25 på platsen. I en nomadgrupp 

bestämdes antalet människor av hur mycket mat man kunde få för stunden. En bofast grupp 

kan lagra mat, vilket gör att de kan vara en större grupp. Som bofast var kvinnan gravid 

oftare. Om det är flera familjer på samma plats kan ett mindre antal ta hand om barnen och 

mer arbetskraft frigörs till att hitta mat, vilket gör att gruppen kan växa mer. Det är 

förmodligen vad som har hänt på Tågerup, och därför antas det ha bott fler än 25 stycken på 

plasten (Karsten & Knarrström 2003, s. 120-121).  

I Saxånsdalen har det funnits ett antal andra Kongemose- platser och det har förmodligen bott 

ett par hundra personer i området. Som nämnts innan menar Karsten och Knarrström att 

barnen har gjort de enklaste flintartefakterna. Det är de enklare artefakterna som dominerar 

flintmaterialet och därför menar de att barnen har utgjort en stor del av befolkningen. Det är 

en förändring från tidigare perioder då människan var nomad. Då hade kvinnan en låg status. 

Nomaderna åt nästan enbart kött och eftersom mannen skaffade det hade han en viktig roll i 

de sociala strukturerna. Det finns exempel på kvinnor som jagar, men inte i samma 

utsträckning som männen, och dessutom mindre djur. Tågerup ligger i ett område med vatten 

och fisket har spelat en betydande roll. Fiske från stranden har förmodligen varit en uppgift 

för den grupp i samhället som har rört minst på sig – kvinnor som passar småbarn och äldre 

personer. Det kan ha inneburit att kvinnorna fick en bättre social roll. Det kan betyda att 

släktsystemet där man gick på mannens släktlinje kan ha upplösts (Karsten & Knarrström 

2003, s. 121-125). 
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2.2.1.3. Ertebølle 

Under Ertebølle- perioden fanns ungefär samma växtlighet som under Kongemoseperioden. 

Men människorna påverkade skogen mer – det användes mer trä. Det tyder på att det byggdes 

mer.  Det kan också tyda på att det fanns mer människor som behövde mer ved för att värma 

och laga mat till sig. Det verkar som om människorna har underlättat för vissa växter – som 

hassel och olvon – genom att rensa områden på träd (Karsten & Knarrström 2003, s.137). 

Under utgrävningarna hittades två hus, två hyddor och ett större vindskydd. Det är ett stort 

antal byggnader – innan Tågerup grävdes ut hade arkeologer bara hittat ca tio hus från 

Ertebølleperioden i Sydskandinavien. Det finns inget gemensamt utseende på husen, men de 

kan delas upp i två grupper – rundhyddor & ovala hyddor och rektangulära hus. Byggnader 

med en yta som är mindre än 25 kvadratmeter kallas för en hydda och en byggnad med en yta 

på mer än 50 kvadratmeter definieras som ett hus. En förklaring till de olika 

huskonstruktionerna kan vara att husen har använts under olika årstider. En annan kan vara 

hur mycket tid och arbetskraft man har haft när huset byggdes (Karsten & Knarrström 2003, 

s.150-151). 

I rundhuset (figur 3) fanns det mycket flintavslag, verktyg och stenar. Det hittades 88 kg 

flinta, 11 av dem var verktyg som pilspetsar, yxor och dolkblad. Golvet bestod av moränjord. 

Det hittades bara 9 g brända ben, förmodligen därför att bevaringsfaktorerna var dåliga. Det 

fanns 68 stolphål i rundhuset. Karsten och Knarrström delar in byggnaden i två faser. Om det 

är två olika byggnader har de varit snarlika och de har bara använts i en eller två generationer. 

I den första fasen fanns det ett stolphål i mitten och 16 stolphål runt det i en cirkel vilken 

utgjorde väggen. Stolphålen i vägglinjen var lätt lutade mot mitten. Det andra huset hade 

samma uppbyggnad, förutom att det var 21 stolphål i vägglinjen. Stommen i väggarna bestod 

av stolpar vilka var påstrukna med lerklining. Byggnaden hade ett separat tak som bestod av 

stolpar lagda mot väggen och mittstolpen. På stolparna har det förmodligen legat ett grenverk 

som var tätat med vass, torv, eller djurhudar (Karsten & Knarrström 2003, s.152-155; 

Cronberg 2001, s.90-108).  

Huset har i första fasen varit omkring 50 kvadratmeter och i den andra omkring 40 

kvadratmeter. Genom att studera var den brända flintan är koncentrerad i husen går det sluta 

sig till att det fanns en härd i mitten av huset och eventuellt en till jämte. I huslämningarna 

grävdes det fram 28 429 flintor. Under fas 2 har huset varit uppdelat i två delar. I den 
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nordöstra delen fanns de flesta fynden av kärnor, spån, avslag, avfall och splitter. Redskap 

som borr, knivar, skrapor och sticklar finns dock utspridda på hela ytan. De är koncentrerade i 

två punkter – i den nordöstra delen till väggen och i den sydvästra delen i mitten. Cronberg 

menar att det kan ha varit en skiljevägg i mitten. Skinn kan ha spänts upp mellan stolparna. 

Den nordöstra delen har använts som ett flintarbetningsrum. Den sydöstra delen har varit 

bostadsdelen. Cronberg menar att den västra delen verkar ha städats från flintspår och därför 

kan ha varit sovplats. I den östra delen fanns det en borr, tre knivar och två skrapor. I husen 

hittades yxor, borr, knivar, skrapor, sticklar, eldslagningsflinta och slipstenar. De låg strax 

söder om härden, vilket kan betyda att verktygen användes för skinn-, ben- och hornarbete. 

Där hittades även brända och skjutskadade pilspetsar och därför kan man här ha omskaftat 

redskap. Cronberg menar att den sydöstra delen av rummet under dagen användes för olika 

aktiviteter och om natten som sovrum. Det har bott en familj i huset. Jämte huset fanns en 

sophög. Där fanns flintverktyg som var förbrukade, avslag och sprucken sten (Karsten & 

Knarrström 2003, s.152-155; Cronberg 2001, s.90-108).  

Långhuset (figur 4) hade 29 stolphål. Formen på huset beror naturligtvis på vilka stolphål som 

tillhör vilken fas av huset.  Cronberg har två rekonstruktionsförslag. I båda förslagen är huset 

85 kvadratmeter stort. I det ena förslaget är huset 14 gånger 6 meter och rektangulärt. I mitten 

finns fem takbärande stolpar i rad. Taket låg på stolpar som var nergrävda i marken och lutade 

mot stolpraden i mitten på stolparna låg det grenverk som tätats med vass, torv eller 

djurhudar. I det andra förslaget är huset trapetsoidformat och 14x5-7 meter stort.  Karsten och 

Knarrström menar att huset liknar ett neolitiskt hus mer än ett mesolitiskt. Det påminner också 

om samtida bandkeramiska hus i Centraleuropa. I deras rekonstruktion är huset 

trapetsoidformat. Dess högsta punkt var fyra meter och dess lägsta två meter. Längs med ena 

långsidan fanns en stensamling. Cronberg delar in huset i tre delar – i väst en bostadszon, i 

mitten aktivitetsrum och i öst en till bostadszon. De två yttersta delarna består av i princip 

fyndtomma delar (Karsten & Knarrström 2003, s.160-165, Cronberg 2001, s.108-129). 

 Den centrala delen, 20 kvadratmeter stor, har en högre grad av artefakter. Därför menar 

Cronberg att det var här som det slogs flinta och tillverkades redskap. I områdets södra del 

hittades de flesta kärnorna och uppfriskningsavslagen. I den norra delen hittades skrapor, borr, 

knivar, sticklar, retuscherade avslag och spån. Det är verktyg som användes för att arbeta med 

skinn, trä, horn och ben. I mitten av aktivitetsrummet hittades de flesta av pilspetsarna. En del 

hade skjutskador. Det kan visa på att man har arbetat med de fällda djuren där. De flintfynd 



28 

 

som fanns i huset var kärnor, uppfriskningsavslag, knackstenar, spån, mikrospån, retuscherade 

avslag, retuscherade spån, pilspetsar, yxor, borr, knivar, skrapor, sticklar, eldslagningsflinta 

och slipsten (Karsten & Knarrström 2003, s.160-165, Cronberg 2001, s.108-129).  

De två bostadszonerna var även de ca. 20 kvadratmeter stora. Det finns en del sticklar och de 

flesta handtagskärnorna, vilket indikerar att det där kan ha tillverkats mikrospån. Att huset 

skulle vara uppdelat i två bostadsdelar kan visa att det bodde två familjer i huset – en i varje 

del. Det finns inga spår efter eldhärdar, men Cronberg menar att det har funnits en i varje 

bostadsdel.  Askan från eldhärdarna har förmodligen slängts på stensamlingen. En härd i 

mitten av huset tros kunna lokaliseras med hjälp av bränd flinta. Eftersom så mycket av 

flintan fanns i stenpackningen tros den vara en dumpzon. De boende i huset har röjt upp 

golvytan och slängt det i stenpackningen. Det fanns 45 824 bearbetade flintbitar i huset. 944 

stycken var verktyg. En femtedel av dem fanns i stenhögen. Det hittades kärnor, spån, avslag 

men även färdiga verktyg som knivar, spån och yxor. (Karsten & Knarrström 2003, s.160-

165, Cronberg 2001, s.108-129). 

Vindskyddet (figur 5) var halvcirkelformat och 16x7 meter stort. Arkeologerna fann 23 

stolphål, dock var 11 av dem tveksamma p.g.a. regnskurar under utgrävningen. Det hade 

funnits två olika hyddor på platsen. I den första fasen hade hyddan sex stolphål i en 

halvcirkel. Stolphålen liknar rundhusets andra fas vad gäller den form de delar och avståndet 

mellan dem. Det är dock svårt att veta om de är samtida – kol14-proverna för Tågerup gick 

inte att använda och endast relativ datering är möjlig. Det första vindskyddet var 7x3 meter 

och hade 13 stolphål. I den andra fasen var vindskyddet större, 15x4,5 meter. Golvet var då en 

nersänkning. Det har stått tre stolpar, kanske fler som har varit själva öppningen i 

vindskyddet. Mot dem har slanor lutats och fästs i marken. På dem har det varit ett grenverk 

som tätats med torv, vass eller djurhudar. I vindskyddet fanns der 59 148 flintor, 8 procent 

brända. Av flintfynden var 882 redskap. Det mesta av flintfynden tros komma från fas 2. Det 

fanns kärnor, bränd flinta, uppfriskningsavslag, knackstenar, spån, mikrospån, retuscherade 

avslag och spån, pilspetsar, yxor, borr, knivar, skrapor, sticklar, eldslagningsflinta, slipstenar, 

ben och keramik. Det fanns två koncentrationer av bränd flinta som tolkas som härdar. 

Cronberg delar upp vindskyddet i två zoner – en flintslagningszon och en ben- och 

hornbearbetningszon. Vindskyddet tolkas som en verkstad där man inte bara har arbetat med 

flinta, horn och ben – eftersom huset ligger vid ån tros den även ha använts till slakt- och 

skinnbearbetning (Cronberg 2001, s.131-144). 
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Man hittade även en hyddbotten som bara kunde undersökas begränsat p.g.a. tidsbrist. Det 

påträffades inga stolphål och därför går det inte att fastställa någon konstruktion. Byggnaden 

var större än 30 kvadratmeter (Cronberg 2001, s.144-147). 

Under Ertebølle ökade insamlandet och jagandet av mat och det gäller även för växter. Precis 

som under Kongemose var hasselnötter det viktigaste från växtriket. Vassrötter och skaftet på 

bredkavledun fanns det gott om. Det fanns malstenar på platsen (Karsten & Knarrström 2003, 

s.177-178). 

Fisket ökade under Ertebølleperioden. 80 procent av benmaterialet kommer från fisk. Dock 

har inte matintaget bestått av en sådan stor andel fisk – storvilt har mycket mer kött på sig än 

en fisk, en vuxen kronhjort har lika mycket köttmängd på sig som 150 torskar. Torsk har varit 

den mest fiskade arten. Man har funnit 13 mjärdar och flera spön. Det är främst ål som fiskats 

med mjärdar i historisk tid, kanske var det även det då. Torsk har också påträffats i mjärdarna. 

Det har tolkats som att torsken har varit betet för ålen eller att mjärdar även använts för att 

fånga torsk. Torsken har fångats nära kusten.  Det har hittats pålar som tolkas som fästena för 

fisknät. Man har fiskat på djupare vatten i Ertebøllekulturen. Det har hittats ben av torsk, 

makrill, sill och flundra. Förmodligen har flundran fångats med spjut. Det hittades två stycken 

spjut av hassel i Tågerup. Det ena är tre meter långt och tre centimeter tjockt. Några krokar 

har inte påträffats. Det har funnits olika fiskstationer utmed Saxån. Osteologerna Mats 

Eriksson och Ola Magnell menar att det ökade fisket och en ökning av jakt på pälsdjur beror 

på en större befolkning (Karsten & Knarrström 2003, s.179-187, Eriksson & Magnell 2001, 

s.209). 

Jakten var det viktigaste sättet för att få mat. Den kan till och med ha ökat under den här 

perioden. Även under Ertebølle jagade man med hund. Pil och båge var det viktigaste sättet 

att jaga. Det fanns både flintpilspetsar och träpilspetsar, som tros ha använt till mindre djur. 

Nu fanns det inte, som under Kongemose, någon särskild ålder på djur som jagades, utan allt 

jagades. Det kan ses som ett tecken på att det behövdes mer kött under den här perioden. Det 

har också använts fällor och där kan jägaren inte välja vad som ska hamna i fällan. Ett annat 

vapen som har använts är spjut. Alla delar av ett djur togs till boplasten när dt hade dödats 

(Karsten & Knarrström 2003, s.188-195). 

Det har hittats två säkra gravar från perioden. I den ena ligger en kvinna och en femåring. 

Graven var grund och det enda som hittades av femåringen var tolv tänder och en del av 
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käken. Det kan bero på plogning. Av graven att döma har barnet legat på rygg med huvudet åt 

väst. Barnet hade ett halsband med pärlor gjorda av kronhjortständer. Det hade också två 

dolkar med sig. 30 cm under barnet låg en kvinna. Hon var 1.40 meter lång och mellan 40 och 

45 år gammal. Huvudet låg åt väst och hennes kroppsställning tyder på att hon har varit svept. 

Rödockra fanns på bäckenet och mellan lårbenen, där fanns även bitar av träkol. Det fanns i 

graven 451 flintbitar och 665 djurben. Djurbenen består av rådjur, kronhjort, vildkatt, mård, 

vildsvin, havsörn, sill, sej, torsk och plattfisk. Vildsvin är det djur som det finns mest ben av – 

nästan alla ben av ett djur har spridits ut i graven. Karsten och Knarrström menar att det finns 

ett mönster i hur 13 artefakter – åtta blad, en bit av en kärnyxa, en kärna, ett förnyelseavslag, 

ett handtag i kronhjort och en liten malsten eller brynsten – har placerats. De låg ungefär två 

decimeter över skelettet och följde kroppens ytterkontur.  Bara ett av bladen hade använts. 

Handtaget vet man inte vad det har använts till – det behöver inte vara ett handtag till ett 

verktyg utan kan t.ex. ha använts till att göra upp eld med. De två individerna har haft två 

olika gravar. Men barnets grav har grävts med vetskapen om kvinnans grav. Det går inte att 

säga hur lång tid det är mellan begravningarna. Det kan skilja flera år, eller så kan barngraven 

vara en del av kvinnans begravning. Det finns ingen liknande begravning i Sydskandinavien, 

när det gäller gravar med flera skelett i ligger de alltid sida vid sida (Karsten & Knarrström 

2003, s.196-202).  

Det finns ytterligare en barngrav, av en tioåring. Barnet låg ihopkrupen med huvudet åt öster. 

Det hittades endast sex mycket små flintflisor och en pilspets som var sönder i graven. 

Tioåringen ligger långt ifrån de andra gravarna. Förmodligen har det funnits andra gravar 

också. Under förundersökningarna hittade man tecken på ytterligare gravar. Det området 

kunde dock inte undersökas under utgrävningen (Karsten & Knarrström 2003, s.203-205). 

Det har skett en ökning av populationen under Ertebølle. Göran Burenhult har beräknat 

folktätheten under Maglemose i Skåne till 0,02 personer per kvadratkilometer och under 

Ertebølle var det 0,2 invånare per kvadratkilometer. Eftersom Tågerup ligger vid mynningen 

av Saxån och Braån kan personerna här ha kontrollerat fisket i åarna och runt dem på ett 400 

kvadratkilometer stort område. 300 personer kan ha levt på fisken i Saxån (Karsten & 

Knarrström 2003, s.212-213). 
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2.3. Applicering av historiematerialistiska teorier på 

Tågerupmaterialet 

2.3.1. Kongemose 

 I alla de antropologiska undersökningar jag har hänvisat till har männen jagat storvilt. Därför 

har förmodligen männen även gjort det i Tågerup. Frågan är hur mycket av maten kvinnorna 

har samlat in. De har förmodligen samlat in växterna som har ätits – hasselnötter, hallon, 

blåbär, nässlor m.m.  Om växterna har varit en så stor del av matintaget som Ehrenberg menar 

(se s.13), 60-70 procent anser jag att kvinnorna hade en likvärdig social statuts som männen. 

Det intressanta med Tågerup är de mjärdar och andra fiskeredskap som har funnits på platsen 

(se s.13). Jag anser att kvinnorna har varit inblandade i fisket, antingen har de fiskat eller så 

har de gjort det tillsammans med männen. Till skillnad mot jakten behövs inte en så stor 

fysisk ansträngning, särskilt inte om det använts fångstredskap som mjärdar. Eftersom ån 

flyter så nära boplatsen kan kvinnorna lätt ha gått dit under dagen. Om man använder sig av 

Engels teorier om att en hel generation hade ansvar för barnen (se s.10) kan en del kvinnor ha 

stannat hos barnen och en del ha tagit hand om fiskandet. Ett annat alternativ kan ha varit att 

de gamla tog hand om barnen under tiden. Ett tredje alternativ kan ha varit att även barnen 

kan ha varit med vid fisket, i alla fall de lite äldre. Att män och kvinnor hade olika 

arbetsuppgifter behöver inte betyda att de har haft olika status – som Nordquist påpekar är 

inte likhet och jämlikhet samma sak.  

De tre påträffade gravarna (se figur 2 och s.23-24) är flatmarksgravar – alltså är det inte några 

monumentalgravar, vilket stärker tesen att det rör sig om ett egalitärt samhälle. Eftersom det 

finns så få gravar är det svårt att uttolka så mycket från dem. Även kvinnorna har 

flintartefakter, vilket går emot teorin att det enbart skulle vara män som hade sådana. Jag är 

dock kritisk till uppdelningen att män skulle ha flintartefakter och kvinnor benpärlor med i 

sina gravar, speciellt då det inte finns någon enhetlig statistik för det. En skillnad mot 

Skateholm är att flintartefakterna här inte har varit använda. Därför kan de ha en symbolisk 

funktion eller enbart vara en gravgåva och inte visa vad personen har haft för arbetsuppgifter 

under sin livstid. Jag anser att det varken i Kongemose- eller Ertebølle- gravarna finns några 

statusföremål. De gåvor som finns med kan lätt tillverkas av vem som helst.  

Eftersom det inte finns några hus bevarade och gravfynden så få anser jag att det är svårt att 

uppskatta hur många som har bott på platsen. Karsten och Knarrström menar att det skulle bo 
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fler på plasten om det är en bofast kultur (se s.25), precis vad Nordquist menar (se s.18). Jag 

anser att de Kongemoseplatser som har funnits runt omkring har Tågerups invånare haft 

kontakt med och förmodligen gett gåvor och det har förmodligen funnits släktskapsband 

mellan de olika boplasterna. För att undvika inavel borde individer ha flyttat från Tågerup till 

de omkringliggande boplasterna och tvärtom. 

Enligt Margaret Ehrenberg har kvinnorna byggt upp skydden som familjerna har bott i (se 

s.14). Om det skulle ha varit så under Kongemosetid i Tågerup anser jag det att det skulle 

stärka kvinnans roll. De har då tillgodosett ett av människans grundbehov, att få skydd mot 

regn, vind och kyla. Det borde, precis som att samla in mat, ha gett status i samhället. 

Ehrenberg menar även att husen skulle vara kvinnans område och att det skulle ge henne 

makt. Det håller jag inte med om – huset har varit kvinnans område genom alla historiska 

tidsperioder, och då har kvinnan inte haft någon särskilt stark ställning. 

Enligt Karsten och Knarrström har barn knackat flinta (se s. 21). Jag anser att det kan ha varit 

möjligt. Barnen har förmodligen hjälpt till med matinsamlandet, varför skulle de inte kunna 

ha hjälpt till med att knacka flinta? För att kunna tillverka bra flintredskap krävs det mycket 

övning, därför kan man tänka sig att människorna fick börja med det tidigt.  

Karsten och Knarrström skriver att släktskapslinjen, som gick på mannens sida, kan ha 

upplösts när nomaderna blev bofasta och kvinnorna fick en större roll än vad de hade haft 

tidigare (se s.25). Jag håller med om att kvinnorna har blivit mer jämställda med männen än 

vad de var innan. Jag är dock skeptisk till att det har varit matriarkat, som Engels menar. Det 

har inte funnits några tecken på det i de antropologiska undersökningarna. Jag anser att det är 

en utopisk vision som inte har funnits i verkligheten, det utopiska är ett drag genom många av 

marxismens teorier. De ter sig för mig, som bara levt i en postmodernistisk tid, ganska 

främmande. 

2.3.2. Ertebølle 

Under Ertebølleperioden har fisken blivit en allt viktigare del av matintaget än under 

Kongemoseperioden. Om man, som jag, utgår från att det var främst kvinnorna som fiskade, 

kan de ha fått en starkare ställning än tidigare. Karsten & Knarrström menar att jakten har 

varit det viktigaste under båda perioderna (se s.29). Jag anser att de har överskattat dess 

betydelse. Som antropologiska studier visar har insamlingen av växter varit minst lika viktig.  



33 

 

Enligt Ehrenberg ska ett runt hus ha tytt på ett polygamilevnadssätt och ett rektangulärt på 

monogami (se s.16). Jag anser att det inte stämmer, i alla fall inte om man tittar på de hus som 

finns i Tågerup. Det runda huset (se figur 3) är mycket mindre än långhuset – 40-50 

kvadratmeter mot 80 kvadratmeter. Om man lever i polygamiförhållanden borde det vara mer 

sannolikt att hela familjen bor i samma hus. Jag håller inte med Cronberg om att det kan ha 

varit en avdelning i rummet med t.ex. en djurhud (se s.26-27). Då skulle härden endast ha lyst 

upp en del av rummet, vilket skulle ha gjort att den andra delen mycket mörk. Även om bara 

en del av huset har haft en vägg skulle inte hela hyddan vara upplyst av härden. Jag anser 

dessutom att det borde ha funnits mer än en härd i huset, en skulle inte klara av att lysa upp 

hela bostaden.  

Eftersom vindskyddet (se figur 5 och s.28) har en liknande konstruktion som rundhuset anser 

jag det sannolikt att de är samtida. En bra fråga är om vindskyddet endast har använts som 

verkstad eller om det har bott några i det? Det finns mer flintartefakter i vindskyddet än de två 

övriga husen (se tabell 1), men det har påträffats fler verktyg i långhuset än i vindskyddet. Om 

det hade varit enbart verkstad borde det väl ha funnits övervägande antal verktyg i 

vindskyddet än i de mer bostadsbetonade husen? Det som talar för att det skulle vara en 

verkstad är att vissa arbetsuppgifter inte går att göra i samma hus som man bor i. Slakt 

smutsar ner mycket och skinnbearbetning luktar starkt. Frågan är om man har gjort det 

inomhus överhuvudtaget eller utomhus? Det kan också vara tänkbart att de uppgifterna har 

utförts i tältliknande konstruktioner, som inte har lämnat några spår efter sig. Om det har varit 

ett arbetsrum för flintslagning förstår jag inte varför det finns så mycket flinta i husen – då 

borde det väl ha gjorts enbart i vindskyddet? Eftersom flintavslag kan vara mycket vassa är 

det lätt att skada sig på dem. När man arbetar med flinta ”stänker” det mycket avslag vilka 

kan vara farliga att få på sig. Kan de istället ha tjänat som golvfyllning? Det underliga i så fall 

är att de bara finns i en del av hyddan. Den stora öppningen talar emot att det skulle vara en 

bostad. Dock kan det kanske ha varit djurhudar eller liknande som stängde in den öppna sidan 

under kalla perioder. Det har ju funnits härdar i huset, som kanske kan ses som att det har 

funnits en stängd del och man har behövt ljus i vindskyddet. Om huset enbart har använts som 

verkstad kan det här ha varit ett ställe endast för männen. Kvinnorna kanske har behövt stanna 

i boningshuset med maten och barnen? Det kan naturligtvis även tänkas ha varit ett hus för 

båda könen – alla kvinnorna behövde ju inte vara i boningshuset. Även kvinnorna använde sig 

av verktyg, och de kan ha tillverkat de själva. Något som talar emot att det skulle vara ett 
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boningshus är att det inte ser likadant ut som rundhuset. Rundhuset ger bättre skydd, varför 

skulle de boende i vindskyddet inte ha byggt ett likadant hus? 

Cronberg menar att det i långhuset (se figur 4 och s.27-28) har levt två familjer i varsin del av 

huset. Jag anser att det är tvivellaktigt. En sådan uppdelning är anakronistisk. Två familjer 

som lever tillsammans i ett hus lever så nära varandra att de inte har några sådana sociala rum. 

Att en familj skulle ha en del kommer ifrån dagens västerländska synsätt på en familj sociala 

utrymmen. Om det har levt två familjer i huset har båda använt på de två bostadsytorna. Om 

flera familjer har bott under samma tak har de levt mycket nära varandra och skulle inte ha 

samma behov av avskiljning som vi har idag. Därför anser jag att de båda familjerna har 

använt båda härdarna. Jag menar liksom Cronqvist att det har funnits flera familjer i huset. Ett 

sådant hus är alldeles för stort för en familj. Det kanske till och med har huserat fler än två 

familjer – eftersom jag anser att en familj inte har haft en egen härd är det möjligt. Om det har 

varit en uppdelning mellan härdarna skulle den lika gärna ha varit uppdelad på ett annat sätt – 

barnen kan ha haft en, de vuxna en egen. Det kan också tänkas att det inte har funnits en helt 

strikt uppdelning mellan de olika härdarna. Det är inte enbart i mitten som det har hittats 

verktyg och flintavslag. Om flintan som ligger i huset är spår efter verktygstillverkning kan 

det mycket väl ha skett vid alla härdarna. Jag anser att det kan vara tänkbart att alla har använt 

de olika härdarna – många aktiviteter går att utföra tillsammans.  

Det finns inte några tecken på att något hus eller del av hus har varit ett lagerutrymme för mat. 

Det tyder på att maten har förbrukats relativt snabbt, vilket visar att samhället har varit 

egalitärt och inte en fördröjd återbäringsekonomi.  

Det är ännu svårare att dra några slutsatser av gravarna under Ertebøllekulturen, eftersom de 

är så få. Även i de här gravarna har de flesta av flintartefakterna inte använts, vilket jag anser 

betyder att de är gravgåvor och inte har använts av den begravne. Det är flatmarksgravar även 

under den här perioden, vilket visar att det rör sig om ett egalitärt samhälle. 

Om Kongemose- och Ertebøllekulturerna var helt egalitära eller ej anser jag är i princip 

omöjligt att se på de materiella lämningarna. Det finns inga tecken på att det förekommit olika 

status om man tittar på de få gravarna. Eftersom släkter med högre status fortfarande var med 

i produktionen är de svåra att se i det arkeologiska materialet. Det är även mycket svårt att 

svara på hur många som har bott på platsen. Jag är övertygad om att det är många familjer 

som har bott i husen, men det är omöjligt att svara på hur många. Det skulle kunna finnas fler 
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hus som inte hittades under utgrävningen, vilket skulle innebära att det har bott ännu fler på 

platsen. Det är också mer eller mindre omöjligt att säga att det har handlat om polygami eller 

monogami utifrån det arkeologiska materialet. Men om man lever så nära inpå varandra som 

de verkar ha gjort i Tågerup borde hela den äldre generationen ses som fäder. Det kan vara 

skillnad på de biologiska föräldrarna och de andra äldre, men alla borde ha varit med i 

uppfostringen av de unga? 

En sak som skiljer sig mellan Tågerup och de samhällen som det har gjorts antropologiska 

undersökningar på är naturen. Det råder olika klimat i mesolitikums Tågerup och 

Kalahariöknen respektive Australien. Kan det ha blivit några skillnader p.g.a. det i 

förhållandet mellan man och kvinna? Om kvinnorna har som huvuduppgift att samla in växter 

kan de kanske ha haft en något mindre status än kvinnor i varmare klimat. Eftersom växterna 

blir en mindre viktig föda under vintern kan kvinnans roll här ha minskats. Det finns 

antropologiska tecken på det – hos eskimåerna skaffar enbart männen maten. 
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3. Slutdiskussion 
Frågeställningen Finns det några skillnader mellan hur historiematerialister tolkar 

arbetsuppdelningen och de sociala relationerna jämfört med de arkeologer som har arbetat 

med Tågerup?, kan delas upp i två kategorier. Både historiematerialister och arkeologerna på 

Tågerup har använt sig av antropologiska studier för att få information om de sociala 

förhållandena. Därför har de också samma slutsatser om de sociala uppdelningarna. Tågerups 

arkeologer ger dock inte några svar om samhället har varit helt egalitärt eller om det har 

funnits en släktuppdelning.  De antar dock samma arbetsuppdelning – männen har jagat, 

kvinnorna har samlat växter och fiskat. Det som mest skiljer sig från den 

historiematerialistiska skolan är den uppdelning som Cronberg menar har funnits i långhuset 

mellan de båda familjerna. Jag anser att det går rakt emot de marxistiska teorierna, och är ett 

tecken på att Cronberg inte har frigjort sig helt från vår egen situation när hon tolkat 

materialet. Vikten av matinsamlandet anser jag går emot antropologiska undersökningarna. 

Enligt dem utgör växterna en stor del, minst hälften av matintaget, medan Karsten & 

Knarrström menar att jakten har varit absolut viktigast. Det anser jag går emot deras teorier 

om att kvinna skulle ha haft en jämlik status som männen. 

Att de båda ”skolorna” har kommit fram till liknande synpunkter beror förmodligen på att 

Tågerups arkeologer har influerats, medvetet eller omedvetet av marxistiska teorier och att 

marxistiska arkeologer naturligtvis har använt sig av annan arkeologisk forskning än enbart 

marxistisk. 

Om jag skulle gå vidare med uppsatsens ämne skulle jag inte enbart undersöka Tågerup utan 

undersöka ett stort antal gravar och hus i Sydskandinavien. Det är främst utifrån dem som det 

går att tolka de sociala förhållandena i en kultur. Om jag hade fler gravar och hus skulle jag 

lättare se tendenser i materialet – fanns det skillnader i gravars utsmyckning, hade kvinnor 

sjukdomar som tydde på att de fick sämre mat, hur stora var husen och hur många personer 

kunde de hysa? 

En nackdel med uppsatsen anser jag är att den handlar mycket om kvinnorna och lite om 

männen. Den mesta genusforskningen inriktar sig på kvinnornas roll. Jag anser att om man 

omvärderar kvinnans roll i samhället måste man också omvärdera mannens. I den här 

uppsatsen, liksom i mycket av genusforskningen, blir mannen nästan osynlig. Det har varit 

omöjligt för mig att frigöra mig från den problematiken. 
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Uppsatsen ska inte ses som att den omfattar alla historiematerialistiska synvinklar. Jag har till 

exempel endast använt mig av västerländska personers teorier och uteslutit de sovjetiska. 

Vänsterrörelser brukar vara bra på att dela upp sig och ha olika åsikter. 

Uppsatsen har varit ganska extrem utifrån den teoretiska bakgrunden. Om jag skulle bedriva 

forskning skulle jag inte ha en utgångspunkt som var enbart marxistisk. Den skulle vara en del 

av min teoretiska bakgrund. Jag anser att det inte går att använda endast en teori när man 

studerar förhistorien. Då kommer man garanterat att missa företeelser. Men en sådan här 

studie kan vara viktig för att förstå de historiematerialistiska teorierna bättre, och kunna 

använda dem som en del av framtida forskning. 
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Bilagor 

Bilaga A: Figurer 

 

Figur 1. Tågerups lokalisering (Knarrström & Karsten 2003, s.21) 

 

Figur 2. Gravarnas placering på Tågerup-boplasten (Knarrström & Karsten 2003, s.74) 
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Figur 3. Rekonstruktionsförslag av rundhuset enligt Cronstedt (Knarrström & Karsten 2001, 

s.107) 

 

Figur 4. Rekonstruktionsförslag av vindskydd enligt Cronstedt(Knarrström & Karsten 2001, 

s.142). 
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Figur 5. Rekonstruktionsförslag av långhuset enligt Cronstedt (Knarrström & Karsten 2001, 

s.127). 

Bilaga B: Tabeller 

Tabell 1: Flinta i husen 
 

                       antal flintor   brända    antal redskap              yta (m2) 

Rundhus fas 1 och 2            28 429           10%           702                     40 (fas 1), 50 (fas2) 

Långhus                                45 824           11%           944                           70 

Vindskydd fas 1 och 2          56 148           8%             882                           63 

(Karsten & Knarrström 2003, s.90-144) 
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