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Abstract 
In this essay I discuss the expression ritual landscape regarding the burial and gathering site 

of Döserygg and its surroundings in south-western Scania, Sweden. Döserygg is dated to the 

early Neolithic-mid Neolithic period. I have studied literature, searched the Swedish National 

Heritage Board’s database, and studied maps to answer my questions: What is a ritual 

landscape? What other Neolithic sites are there in this part of Scania? How do they relate to 

Döserygg? and Can I see a ritual landscape in the archaeological material? There is not one 

definition of ritual landscape, but several. They all have in common that monuments are built 

in the vicinity of each other. By studying the patterns and locations of megalithic tombs 

(primarily dolmens), settlements and flint axe finds, I have found in my analysis that the term 

ritual landscape can be used, but that it may be better to use the expression ritual centre. This 

does not imply that it is not a ritual landscape, but that the link may be something other than 

monumental.  
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1. Inledning  
Neolitikum innebar inte bara att en ny ekonomi (jordbruket) blev en del av människornas liv. 

Den innebar också att människans föreställningsvärld ändrades, då man fick förhålla sig på ett 

nytt sätt till landskapet och platsen man bodde på. Den nya föreställningsvärlden uttrycktes 

bland annat genom att olika typer av monument byggdes i landskapet, till exempel 

megalitgravar, vallanläggningar, stencirklar, resta stenar och palissadanläggningar. 

Monument som tidigare har tolkats som enbart rituella eftersom forskarna inte sett någon 

praktisk funktion för dem, men där det i flera fall har gjorts arkeologiska fynd som stärkt 

tolkningen att det fanns en kontakt med vardagslivet. Det går ändå inte att förneka att det är 

något speciellt med dem. Förutom att representera föreställningsvärlden, innebar byggandet i 

de flesta fall också att man måste samla en stor grupp människor som skulle arbeta 

tillsammans. Mitt intresse för hur människorna under förhistorien såg på sitt landskap och hur 

de använde det, väcktes sommaren 2008 då jag läste ett reportage i svenska National 

Geographic om landskapet kring Stonehenge (Alexander 2008, s. 18-39). Parker Pearson & 

Ramilisonina (1998) har utvecklat en teori om de levandes domän (domain of the living) och 

förfädernas domän (domain of the ancestors) med hänvisning till Durrington Walls och 

Stonehenge. Att sedan själv stå framför Stonehenge några veckor senare var verkligen en 

upplevelse. Tyvärr fanns det vid besöket inte tid att utforska det omgivande landskapet 

närmare och se hur Stonehenge ligger i förhållande till de andra monumenten i området. Även 

i Skåne finns det megalitmonument; mest känt är kanske Havängsdösen norr om Kivik. En 

ganska nyupptäckt plats som har gett och förmodligen kommer att ge många nya insikter om 

de neolitiska människorna, deras tankevärld och megalitbyggande är Döserygg – en grav- och 

samlingsplats söder om Vellinge. I min uppsats på grundkursen i arkeologi applicerade jag 

Parker Pearson & Ramilisoninas teori på Döserygg (Nilsson 2009). En av de aspekter som jag 

då inte hade möjlighet att arbeta vidare med, var att sätta in Döserygg i ett större sammanhang 

med andra fynd som har gjorts i den här delen av sydvästra Skåne. Ett uttryck som jag har sett 

när jag har läst om neolitiska monument är ”rituellt landskap”. Det används bland annat för 

monumenten i engelska Wessex, dit Stonehenge, Durrington Walls och Avebury räknas. Jag 

vill även ta reda på mer om vad uttrycket innebär. Att gå från materiella lämningar till att 

försöka förstå tankarna bakom är ett stort steg. Men det är spännande, och resan början nu… 
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1.1 Syfte 

Min avsikt med uppsatsen är att diskutera begreppet rituellt landskap med utgångspunkt från 

grav- och samlingsplatsen Döserygg:  

∗ Vad är ett rituellt landskap?  

∗ Vilka andra neolitiska fyndplatser finns i den här delen av Skåne? 

∗ Hur förhåller de sig till Döserygg?  

∗ Kan jag utläsa ett rituellt landskap ur det arkeologiska materialet som jag har hittat? 

 

 

1.2 Metod, material och källkritik 

Mina metoder är: 

∗ Litteraturstudier för att ta reda på vad som avses med ett rituellt landskap och vilka 

teorier som finns. 

∗ Sökning i fornminnesregistret för att hitta neolitiska fyndplatser i den här delen av 

Skåne 

∗ Kartstudier och fältbesök för att se var i landskapet fynden har gjorts – förhållande till 

Döserygg, förekomst av höjdområden, vattendrag, våtmarker m.m. 

∗ Relatera och tolka resultaten av ovanstående för att besvara mina frågeställningar. 

 

Mitt utgångsmaterial om rituella landskap är publicerade böcker, artiklar och avhandlingar. 

Det finns ingen litteratur som specifikt behandlar ämnet, utan det förekommer som del av 

annan litteratur. Prehistoric Ritual and Religion: Essays in Honour of Aubrey Burl (Gibson & 

Simpson 1998) tar upp den ceremoniella betydelsen av rituella monument (stencirklar, 

gånggrifter, träcirklar, palissadförsedda platser och hengemonument) och artefakter för 

förhistoriska samhällen. Ritual and Domestic Life in Prehistoric Europe (Bradley 2005) 

behandlar hur ritualer under förhistorien inte var en separat aktivitet utan snarare del av 

vardagen. Dock fick vissa delar av vardagslivet ökad betydelse genom så kallad ritualisering. 

En övergripande bok som tar upp olika aspekter av landskapsarkeologi är Handbook of 

Landscape Archaeology (David & Thomas 2008). Landscape: Politics and Perspectives 

(Bender 1995) ger exempel på hur landskap upplevs och hur uppfattningar om landskapet kan 

förändras genom tiden. Monuments utveckling och deras betydelse för samhället behandlas i 

The Significance of Monuments (Bradley 1998). I An Archaeology of Natural Places (Bradley 

2000) beskriver författaren betydelsen av naturliga platser under europeisk förhistoria utifrån 
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studier av offerdeponeringar, klippmålningar, produktionsplatser och monument. Genom att 

uppleva landskap och lämningar på plats kan de studeras på ett nytt sätt. Detta presenteras i A 

Phenomenology of Landscape (Tilley 1994). Fenomenologi är ett begrepp som är hämtat från 

filosofin, och det omfattar förståelse och beskrivningar av företeelser som de uppfattas. 

Författaren menar att de neolitiska monumenten har ett sammanhang med bland annat 

dalgångar och klippor i omgivningen. I A Materiality of Stone: Explorations in Landscape 

Phenomenology utvecklar Tilley (2004) fenomenologiteorin genom tre fallstudier av 

europeiska stenmonument. Skapa plats i landskapet: Tidig- och mellanneolitiska samhällen 

utmed två västskånska dalgångar (Andersson 2003) och Det ideologiska landskapet (Thörn 

2007) innehåller både teoretiska diskussioner och fallstudier i Skåne. Den första avser 

neolitiska samhällens framväxt, organisation och förändring i västra Skåne. Den andra belyser 

kopplingar mellan ideologier och materiella lämningar genom att diskutera begreppen 

religionsarkeologi, ideologi, ritual och landskap med utgångspunkt i tre fallstudier från 

Malmöområdet. Ytterligare litteratur har tillkommit allteftersom jag har läst, bland annat för 

att förtydliga och kontrollera uppgifter som jag har hittat i utgångslitteraturen. Beskrivningen 

av Döserygg baserar jag på ett artikelmanus (Andersson & Nilsson manus) och en artikel av 

Andersson & Nilsson (2009). Artikelmanuset fick jag av författaren Magnus Andersson i maj 

2009.  

 

Jag anser att litteraturen som jag har valt är relevant, är skriven av pålitliga källor och 

representativ. Samtliga titlar som behandlar rituella landskap finns omnämnda i annan 

litteratur. 

 

Jag har använt den digitala databasen Fornminnesregistret (FMIS) via söktjänsten Fornsök på 

Riksantikvarieämbetets hemsida (2010). Sökningarna gjordes 15-20 mars, 9-10 april och 16-

18 april 2010. Undersökningsområdet är cirka 18 x 14 kilometer (figur 1). Området är därmed 

tillräckligt stort för att se mönster på landskapsnivå, och det täcker även in de fem kilometer 

som anses vara normal aktionsradie under förhistorisk tid (Hårdh 2010 muntlig). Idag är 

området ett öppet slättlandskap med huvudsakligen åkermark, och betade ängar längs kusten. 

Gränsdragningen gjorde jag i samband med FMIS-sökningarna, då jag arbetade mig ut från 

Döserygg. I väster och söder är det kustlinjen som är områdets yttre gräns, i sydväst gick jag 

först fram till Höllvikens tätort men utökade slutligen fram till Falsterbokanalen och i sydost 

har jag avgränsat där Trelleborgs tätort börjar. Områdets östra gräns följer järnvägen mellan 

Malmö och Trelleborg. Den stämmer också överens med att man där kommer in i det så 
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kallade backlandskapet. Norrut drog jag gränsen när jag märkte att det blev färre fyndplatser, 

och den följer nu vägen mellan Klagshamn och Glostorp. 

 

             
Figur 1. Undersökningsområdet ligger i sydvästra Skåne. Döserygg är markerad med en stjärna. 

 

Då det finns många kategorier och lämningstyper i FMIS, valde jag att gå igenom området 

manuellt, dels för att inte missa någon intressant anläggning, dels för att skapa mig en bild av 

de fynd som har gjorts. Vid genomgången inriktade jag mig på lämningar från neolitikum 

(4000-1800 f.Kr.). Jag gjorde även kompletterande sökningar inom kategorierna Gravar 

(lämningstyp: Stenkammargrav respektive Hög), Boplatser och visten, och Övriga 

lämningstyper (Depåfynd). Sökningarna gjordes för de tre kommunerna Vellinge, Trelleborg 

och Malmö. Döserygg ligger i Vellinge kommun nära gränsen till Trelleborgs kommun. Norra 

delen av undersökningsområdet ligger i Malmö kommun. Jag besökte undersökningsområdet 

den 7 och 28 april 2010. 

 

Boplatsmaterialet i FMIS är problematiskt. Kategorin Boplatser och visten ger 398 träffar 

bara i Vellinge kommun. De går inte att sortera på datering, däremot på lämningstyp. Det 

underlättar dock inte eftersom det finns flera typer att välja emellan, bland annat Boplats, 
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Boplatslämning övrig, Boplatsområde samt Grav- och boplatsområde. Resultatet av 

sökningen är därmed beroende av vad platsen är registrerad som. I min analys har jag valt att 

endast ta med de platser som anges som stenåldersboplatser i beskrivningen. Några av dem är 

daterade till period. Många av de övriga boplatserna är endast identifierade genom fynd av 

flintspån och flintavfall och är inte utgrävda. Det säger inget om hur länge man har vistats på 

platsen, då även ett kort uppehåll kan resultera i mycket flintavfall. 

 

Kartmaterialet omfattar utskrifter från FMIS, Buhrmanns karta över Skåne 1684 (Krigsarkivet 

2010) och Skånska rekognosceringskartan 1812-1820 (Lantmäteriet & Krigsarkivet 1986). 

 

 

 

1.3 Rituellt landskap 

1.3.1 Definition 

Jag har inte hittat någon egentlig definition av uttrycket rituellt landskap. Brittiska arkeologer 

började använda uttrycket ”the ritual landscape” i slutet av 1970-talet (Robb 1998). En av de 

tidigaste användningarna som jag har hittat är från 1978. Bradley (1978, s. 121) använder 

formuleringen i en diskussion kring dels tidiga bronsålderslandskap i England, dels 

omgivningen runt neolitiska New Grange på Irland. Användningen har minskat inom 

arkeologin från 1990-talet och framåt (Robb 1998, s. 165). Däremot används uttrycket flitigt 

inom kulturarvs- och turismsektorerna (Robb 1998, s. 165). Ofta hittar man uttrycket i 

samband med texter om monumenten i engelska Wessex och irländska Boynedalen.  

 

Enligt Robb (1998) uppvisar ett rituellt landskap fyra aspekter: avskildhet (exclusivity), 

anhopning (clustering), begränsning (circumscription) samt koppling (linkage). Avskildhet 

innebär att det rituella området medvetet är skilt från vardagslivet. Detta är både ett viktigt 

kriterium för det rituella landskapet och svårt att bekräfta (Robb 1998, s. 163). Anhopning 

och begränsning innebär att det finns flera konstruktioner inom ett begränsat område, till 

exempel trähägnaderna nära Avebury (Whittle 1991 i Robb 1998, s. 164). Koppling i tid och 

rum betyder att alla konstruktioner inte har byggts samtidigt utan över en längre period, 

kanske upp till 1000-tals år, till exempel området längs the Dorset cursus (Barrett et al. 1991 i 

Robb 1998, s. 164). Barrett et al. tvekar dock att använda uttrycket rituellt landskap, då 

Cranborne Chase, där the Dorset cursus ingår, inte är planerat och genomfört som ett projekt. 
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Kring aspekten avskildhet råder det frågetecken, då forskare alltmer ser andlighet och ritual 

som en del av vardagen i stället för som något separat (Bradley 2005). Detta stärks av 

boplatsfynd nära monumenten. Det kan dock finnas specialkonstruktioner (Bradley & 

Chambers 1988, s. 273). Kinnes (1998, s. 184) definierar ett rituellt landskap som en plats där 

monument ligger i omedelbar närhet av varandra (close proximity) även om graden av 

förbindelse mellan dem, om det finns någon, är okänd. Ytterligare ett sätt att beskriva ett 

rituellt landskap är att platserna är konstruerade med tanke på deras grannar (Harding & Lee 

1987, s. 62); ett synsätt som bland annat stödjer sig på förhållandet mellan Woodhenge och 

Durrington Walls. Andra uttryck som används är ceremoniellt landskap, sakralt landskap, 

ideologiskt landskap och symboliskt viktigt landskap (Robb 1998, s. 161; Thörn 2007). I det 

ceremoniella landskapet arrangeras vissa objekt så att kosmos beskrivs på jorden, och att 

ritualiserade aktiviteter till och bland dessa objekt är sätt att framkalla och förstärka 

förståelsen för den kosmiska ordningen (Ashmore 2008, s. 167). För Thörn (2007, s. 15) 

handlar det ideologiska landskapet om att människor manifesterar det abstrakta (antaganden 

om verkligheten, värderingar och handlingsnormer) på ett konkret sätt i form av monument. 

Gemensamt för alla definitionerna är att monument har byggts i närheten av varandra. Det 

säger dock inte så mycket om hur människorna kan ha uppfattat det landskap som de byggde 

monument och genomförde ritualer i.  

 

 

1.3.2 Landskap 

Landskap är inte något universellt begrepp (Thomas 1995, s. 20). Alla människor använder 

det inte på samma sätt hela tiden överallt. Det kan därför inte representera ett bestämt sätt att 

uppfatta världen (Thomas 1995, s. 20). Enligt Nationalencyklopedin (2010) kan begreppet 

beteckna den fysiska omgivningen, ett avgränsat område (till exempel Skåne) eller en 

avbildning (såsom en tavla). Samma beskrivning ger Encyclopædia Britannica (2010). I den 

här uppsatsen är det landskap enligt den första betydelsen som jag arbetar med. Landskapets 

utseende formades av inlandsisen. Människan har sedan odlat upp, bebyggt och påverkat 

landskapet, men de grova dragen, som höjder, klippor, grottor, dalar och större vattendrag, är 

desamma.  

 

Tilley (1994, s. 8) menar att man ska skilja på teoretiskt utrymme (abstract space) och 

mänskligt utrymme (human space) när man arbetar med landskap. Det mänskliga utrymmet är 

laddat med olika betydelser, och ser man på landskapet ur detta perspektiv blir det en del av 
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människans agerande och inte bara en bakgrund (Tilley 1994, s. 9, 20; Andersson 2003, s. 

38). Ett landskap är en serie namngivna lokaler, en uppsättning platser med relationer som är 

sammanlänkade av stigar, rörelser och berättelser (Tilley 1994, s. 34). Sedan upplysningstiden 

på 1700-talet har det västerländska tänkandet genomsyrats av en vetenskaplig syn (Bradley 

2005, s. 30), vilket har inneburit att landskapets betydelse har försvunnit ur det västerländska 

sättet att se på utrymme (space), medan det finns kvar i andra delar av världen (Tilley 1994, s. 

20-21). Idag glömmer vi ofta bort att det finns fler sinnen än synen för att uppleva ett 

landskap (Tilley 1994, s. 28, 31; Thörn 2007, s. 35). Genom att röra oss i landskapet, känna 

dofter, höra olika ljud, röra växter och mark, och smaka på bär kan vi få ytterligare pusselbitar 

till hur människan kan ha uppfattat sin omgivning under förhistorisk tid. Olika grupper, 

individer och samhällen upplever alltså landskapet på olika sätt (Tuan 1979 och Ingold 1993 i 

Andersson 2003, s. 39; Andersson 2003, s. 38). Ingold (2000 i Thomas 2008, s. 302) menar 

att man kan skilja på landskapet som det verkligen är och som det uppfattas. Han utgår från 

att landskapet ofta i första hand ses innehålla materiella resurser som människor börjar 

utnyttja eller befolka. Ett annat synsätt är idén med ”dwelling” (Heidegger 1993 och Young 

2002 i Thomas 2008, s. 302). Den går ut på att människans förhållande med världen 

kännetecknas av jämvikt, ett ömsesidigt förhållande, vilket innebär att man tar hand om och 

bevarar sin omgivning samtidigt som den får vara sig själv utan att man påverkar den (caring 

for och being cared for). Människans förhållande till landskapet är specifikt i varje tid och 

rum (Andersson 2003, s. 11). 

 

Olika föreställningar knyts gärna till de naturelement som bryter från landskapselementen i 

allmänhet (Thörn 2007, s. 104). I 200-talets Grekland var enligt Pausanias berg, grottor, 

klippor, raviner, källor, floder, vattenfall, sjöar, träd, lundar, strandkanten, uddar och öar 

heliga platser i landskapet, och de var kopplade till seder, berättelser och monument (Bradley 

2000, s. 20-26). Det behövde dock inte betyda att platsen påverkades fysiskt även om det ofta 

skedde (Bradley 2000, s. 35). De minoiska bergshelgedomarna är exempel på hur monument 

har byggts på platser där man från början har tillbett utomhus (Bradley 2000, s. 36-37) En 

studie av tolv palissader i Sydskandinavien visar att majoriteten av dem har en tydlig koppling 

till vatten av något slag – våtmarker, källor och vattendrag (Thörn 2007, s. 105). Material från 

en helig plats kan också ha förts iväg. Delar av Newgrange består av material som har fraktats 

till platsen, vilket kan tolkas som att det inte är hur de har använts vid byggandet av 

gånggriften som är det viktiga utan betydelsen av det område som de härstammar ifrån 

(Mitchell 1992 i Bradley 2000, s. 35).  
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Bradley (2000) lyfter fram fyra sätt som människor har använt för att skapa kontakt med 

platser i landskapet: offerdeponeringar, klippmålningar/hällristningar, produktionsplatser och 

monumental arkitektur. Det är mindre sannolikt att artefakter som har deponerats i källor eller 

floder har lagts där för att de ska skyddas än artefakter som hittas på boplatser (Bradley 2000, 

s. 37). Både för klippmålningar och hällristningar är betydelsen av motivet en interaktion med 

den plats där det finns (Bradley 2000, s. 64). En produktionsplats kan ha vissa värden som 

sedan förs vidare med produkterna (Bradley 2000, s. 81). Genom monumental arkitektur 

använder människan terrängen som utgångspunkt och skapar monument som på olika sätt 

samspelar med omgivningen (Bradley 2000, s. 97). Det går att lyfta fram naturliga landformer 

eller få monumentet att smälta in i landskapet. Dösar och gånggrifter förekommer både i 

Skåne och i Bohuslän. Trots samma syfte finns det skillnader var i landskapet som de är 

placerade. I Skåne är de placerade på en höjdrygg med vidsträckt utsikt, på en höjdrygg med 

begränsad utsikt i en riktning, direkt vid kusten, mitt på en sluttning, på ett slättområde eller i 

ett böljande slättområde men inte på högsta punkten (Tilley 1995, s.58). De bohuslänska 

gravarna är mindre i storlek och smälter mer in i landskapet (Tilley 1995, s. 67). De är 

placerade på en höjdrygg med utsikt över dalgång och/eller hav, på en sluttning i kanten av en 

dalgång eller precis nedanför sydsidan av en klippa i en dalgång (Tilley 1995, s. 69). Varken i 

Skåne eller i Bohuslän finns det någon korrelation mellan gravtypen och placeringen i 

landskapet (Tilley 1995, s. 69). I Västergötland finns endast gånggrifter, och de förekommer i 

ett begränsat område. Gravarna är arrangerade i nord-sydliga rader parallellt med de 

omgivande bergen (Tilley 1991, s. 74; Tilley 1995, s. 76). 

 

Att bygga monument på platser med en etablerad betydelse förändrar sättet på vilket dessa 

platser upplevs – en tidigare öppen plats kan bli mer formell, platsen kan bli svårare att 

besöka, det kan bli svårare att delta i aktiviteter – och platserna kan få delvis ny betydelse 

(Bradley 2000, s. 104-106). Storleken på monumentet påverkar också; genom att vissa platser 

blir synligare (Bradley 2000, s. 106). Byggprojektet innebär dessutom ett nytt sätt att delta 

och en ny nivå av engagemang hos människorna (Bradley 2000, s. 106). Ännu ett utmärkande 

drag är att viktiga naturliga platser kan få ytterligare lager av symbolik (Bradley 2000, s. 107). 

Monumentet påverkar inte bara platsen utan även synen på landskapet och mentaliteten 

(Thörn 2007, s. 35). Ställen som var särskilt viktiga och mycket synliga kunde över tid ”dra 

till sig” andra monument utan att utökningen var planerad (Tilley 1994, s. 159). Tilley menar 

att högarna på Cranborne Chase på detta sätt gradvis kan ha skapat en serie visuella vägar och 
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skärningspunkter i landskapet. Det är också viktigt att fråga sig hur en vald plats skiljer sig 

från andra tillgängliga som inte har valts (Barnatt 1998, s. 92). 

 

Monumenten både förmedlar och bevarar förfädernas historia (Tilley 1994, s. 204). De skapar 

viktiga punkter i landskapet och påverkar hur man rör sig. Denna kontroll över förfädernas 

kunskap bidrar till att skilja på de som inkluderas i kunskapen om att tolka/avkoda landskapet 

och de som utesluts (Tilley 1994, s. 204-205). 

 

 

1.3.3 Ritual 

En ritual är en återkommande händelse som följer ett visst mönster/tradition och har ett 

bestämt syfte (Dahlgren 2009 muntlig). Den består av flera delar: kroppslighet, gester, sång, 

tal och rumslig gestaltning (Jennbert 2009 muntlig). Ritualen förutsätter och bekräftar en 

världsbild och samhällsordning (Jennbert 2009 muntlig). En ritual kan aktivera en plats via 

rörelse och andra sinnesupplevelser, både genom att upprepa och att förstärka världsbilden 

som strukturerar det hela (Ashmore 2008, s. 169), och den kan också skapa eller återuppliva 

minnen. Vi kan inte arkeologiskt se själva ritualen, eftersom hur man har rört sig, musiken, 

sången och berättandet inte har lämnat några fysiska spår. Däremot kan vi se resultatet av den 

genom lämningar som gravar, deponeringar av föremål (till exempel yxor) i gropar och 

våtmarker, bränd flinta, resta stenar, skålgropar och rester av hus (Thörn 2007, s. 62-63). 

Ritual är inpräntat i att vara människa och därmed en medveten handling (Kinnes 1998, s. 

183). I grunden verkar det vara ett sätt att förena vardagslivet med det okända eller oväntade. 

Det förekommer i hela skalan från det personliga till det gemensamma (Kinnes 1998, s. 183; 

Bradley 2005, s. 34). Riter behöver inte vara kopplade till religiösa troenden eller med det 

övernaturliga, de kan vara sekulära (Bradley 2005, s. 33). Många samhällen saknar någon 

som helst uppfattning att ritual är en egen välavgränsad aktivitet (Brück 1999 i Bradley 2005, 

s. 30), medan det i västerländsk tänkande är vanligt att skilja på sakralt och sekulärt (Brück 

1999 i Bradley 2005, s. 30; Robb 1998, s. 165). Även kontexter som innehåller bevis för 

speciella aktiviteter innehåller artefakter som är associerade med vardagslivet (Bradley 2005, 

s. 35). Genom att deponera dem formellt så har människor tillskrivit dem större betydelse. Det 

är exempel på så kallad ritualisering. Ritualisering är både ett sätt att agera och en process 

genom vilken vissa handlingar i livet väljs ut och får en ökad betydelse (Bradley 2005, s. 34). 

Genom att följa ritualer genom tiden, blir det möjligt att betrakta de sammanhang som de 

skapades och genomfördes i och konsekvenserna av sådana handlanden (Bradley 2005, s. 34). 



 13

Det är också viktigt att skilja på ritualer som beror på ett lyckat genomförande, vilket tillåter 

påhittighet, och ritualer som följer en fastställd liturgi (Bradley 2005, s. 34). Mycket beror på 

vilket sätt som ritualen vidareförmedlas. I traditionella samhällen sker det genom så kallat 

socialt minne (Bradley 2005, s. 34). Att leva i ett traditionellt samhälle inpräglar en känsla för 

de lämpliga sätten för hur man ska bete sig (Bradley 2002, s. 12). Det kan nås genom att man 

deltar i ritualer och ceremonier som man då tar till sig genom att man gör rutinerna tills de blir 

en del av ens personlighet (så kallad bodily practice). På så sätt agerar man instinktivt snarare 

än mentalt (Connerton 1989 i Bradley 2002, s. 12). Ett annat sätt är genom att bygga 

monument, vars syfte är att föreviga en viss syn på världen (Tilley 1994, s. 204; Bradley 

2002, s. 12). Monumentbyggandet bidrog till att ritualen och den mytologiska betydelsen hos 

vissa platser inte gick förlorade (Tilley 1994, s. 204). 

 

 

 

1.4 Döserygg 

Döserygg grävdes ut höstarna 2007 och 2008 inför den planerade utbyggnaden av Europaväg 

6 mellan Vellinge och Trelleborg. En första tolkning av platsen har presenterats (Andersson & 

Nilsson manus). Vid Döserygg hittades resterna av tjugo dösar – nitton långdösar och en 

runddös (figur 2). Det finns strukturer som kan utgöra ytterligare dösar. Genom området löper 

en palissadkantad väg i nord-sydlig riktning. Dösar finns på båda sidor om vägen. 

Palissadvägen har två öppningar. De är markerade av indragna stolpar eller resta stenar. Längs 

västra kanten följs vägen av resta stenar. Ett hårt packat ”stengolv” bildar ett öppet rum mitt 

på vägen ungefär mitt i området [rummet benämns Kultrum i figur 2]. Troligen har det legat 

en större sten mitt på ”golvet”. Väster om området har en våtmark eller sjö funnits. Längs den 

gamla strandkanten fanns en stenpackning. (Andersson & Nilsson manus). 

 

Vad som tolkas som offernedläggelser har hittats både i våtmarken och på land. Materialet 

domineras av flintföremål som yxor och skrapor. Flera av dem har medvetet förstörts eller 

bränts. Vid en dös i kanten av våtmarken hittades brända djurben i två lerkärl. På land hittades 

deponeringar bland annat vid palissadvägens öppningar (keramikkärl, flintavslag och yxdelar) 

och vid dösarna (flintföremål). I en grop vid en av dösarna hittades en samling med nästan 40 

flintskrapor, delar av flintyxor samt keramik. (Andersson & Nilsson manus). 
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Figur 2. Schematisk plan över Döserygg – en neolitisk grav- och samlingsplats, som hittades vid utgrävningar 
inför utbygganden av Europaväg 6 mellan Vellinge och Trelleborg i sydvästra Skåne.  
(Illustration: Henrik Pihl, Riksantikvarieämbetet UV Syd). 
 

Döserygg dateras till tidigneolitikum (TN)-mellanneolitikum A (MNA) – rapporterade 

dateringar: 3670-3630 f.Kr., 2820-2740 f.Kr. respektive 2960-2880 f.Kr. Området verkar ha 

haft en speciell betydelse in i bronsåldern, då det i Döseryggs närområde saknas 

bronsålderhögar i ett landskap som annars är rikt på dem. Först under yngre järnåldern har 

området påverkats, då ett grophus uppförts i östra kanten. (Andersson & Nilsson manus). 

 

Ansamlingen av dösar vid Döserygg gör platsen och dess omgivning lämplig att använda som 

fallstudie i min diskussion kring rituella landskap. 
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2. Analys 
Döserygg är en grav- och samlingsplats som är daterad till TN-MNA. För att kunna använda 

platsen och dess omgivning till en diskussion om ett rituellt landskap, behöver jag skaffa mig 

kunskap om var de neolitiska människorna inom mitt undersökningsområde begravde sina 

döda, var de bodde och var de rörde sig. Med tanke på alla dösar på Döserygg och deras 

datering, är det megalitgravar som representerar begravningssättet. De är också lämpliga 

eftersom definitionerna kring rituella landskap oftast utgår från olika typer av 

stenkonstruktioner (se avsnitt 1.3.1). Dösarna är den tidigaste typen av megalitgravar. De följs 

under MNA av gånggrifter. Den sista typen är hällkistor som vanligtvis dateras till 

senneolitikum (SN). Stenåldersboplatserna som redovisas i FMIS verkar framför allt ha 

identifierats genom fynd av flintföremål (skrapor, spån, yxor) och flintavslag. Några platser är 

daterade med hjälp av keramikfynd. Boplatsen blir under neolitikum mer permanent genom 

jordbruket och mycket tid tillbringas där. Lösfynden ger en bild av det område som 

människor har rört sig i. Slutna fynd kan indikera platser som har varit särskilt betydelsefulla.  

 

Min analys består av tre delar. Först redovisar jag de neolitiska fyndplatserna inom 

undersökningsområdet, sedan redogör jag för hur de ligger i landskapet och i förhållande till 

Döserygg. I den sista delen diskuterar jag om det går att tala om rituella landskap med 

utgångspunkt från mitt arkeologiska material. 
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2.1 Neolitiska fyndplatser i sydvästra delen av Skåne 

Megalitgravar 

Genomgången av FMIS visar att det inom undersökningsområdet (figur 1) finns 19 platser för 

dösar (tabell 1), varav tre är baserade på karthänvisningar. För att få så stort material som 

möjligt att arbeta med har jag tagit med alla dösar jag hittade uppgift om. Många 

megalitmonument i den här delen av Skåne har försvunnit, bland annat genom att stenarna har 

använts till kyrkogrunder (Andersson & Nilsson 2009; Nilsson 2010 muntlig). 

 

Tabell 1. Platser (RAÄ-nummer) för dösar inom undersökningsområdet. 

Bodarp 2:1 Räng 58:1 (kartbeskrivning 1700) 
Bodarp 4:1 Skegrie 1:1 
Bodarp 9:1 Skegrie 2:1 (Skegriedösen) 
Bodarp 9:4 Skegrie 39:1(9) (rest av) 
Eskilstorp 1:1 Stora Hammar 29:1 (kartbeskrivningar 1699, 1773 och 1817) 
Fuglie 44:1 (kartbeskrivning 1768) Södra Åkarp 2:1 (Klockaredösen) 
Håslöv 4:1 Södra Åkarp 6:1 
Håslöv 9:1 (rest av) Tygelsjö 4:1 
Håslöv 47 (Döserygg; rest av 20 stycken) Västra Vemmerlöv 7:1 
Håslöv 51 (rest av; delundersökt)  
 

 

I området finns tre platser med gånggrifter och fyra med hällkistor (tabell 2).  

 

Tabell 2. Platser (RAÄ-nummer) för övriga typer av megalitgravar inom undersökningsområdet. 

Bodarp 3:1 (gånggrift) 
Bodarp 6:1 (hällkista) 
Hammarlöv 2:1 (dubbelgånggrift) 
Håslöv 3:1 (gånggrift) 
Maglarp 1:1 (hällkista; Mogrevestenen) 
Skegrie 3:1 (hällkistor) 
Vellinge 16:1 (hällkista?) 
 

 

Boplatser 

Jag har i FMIS hittat uppgifter om 58 stenåldersboplatser; några är närmare daterade (tabell 

3). Det finns ytterligare 118 platser inom undersökningsområdet som anges som boplatser. 

Jag tar inte med dem eftersom de i de flesta fall enbart identifierats via förekomst av flintspån 

och flintavfall på markytan (se avsnitt 1.2 för ytterligare kommentarer). 
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Tabell 3. Platser (RAÄ-nummer) med uppgift om stenåldersboplats inom undersökningsområdet. 

Bodarp 16:1 (?) Lilla Slågarp 54:1 (?) Södra Åkarp 35:1 (TRB) 
Fuglie 38:1 Lilla Slågarp 55:1 Trelleborg 40 (bl.a. neolitisk) 
Fuglie 54:1 Maglarp 11:1 Trelleborg 41 (neolitisk) 
Hammarlöv 17:1 Maglarp 18:1 Tygelsjö 61 (neolitisk) 
Hammarlöv 18:1 Maglarp 19:1 Vellinge 6:1 
Hammarlöv 19:1 Maglarp 22:1 Vellinge 62:1 
Hammarlöv 36:1 Maglarp 27:1 (?) Vellinge 71:1 (bl.a. MN) 
Hammarlöv 41:1 Räng 16:1 (mesolitisk) Västra Ingelstad 6:1 
Håslöv 17:1 Skegrie 9:1 Västra Ingelstad 7:1 (?) 
Håslöv 18:1 Skegrie 13:1 Västra Ingelstad 42:1 (SN) 
Håslöv 21:1 Skegrie 14:1 Västra Tommarp 7:1 (?) 
Håslöv 24:1 Skegrie 24:1 Västra Tommarp 20:1 
Håslöv 25:1 Skegrie 45 (MN+SN) Västra Vemmerlöv 34:1 
Håslöv 30:1 Stora Hammar 3:1 (?) Östra Grevie 3:1 (bl.a. TRB) 
Håslöv 31:1 Stora Hammar 15:1 Östra Grevie 9:1 
Håslöv 32:1 Stora Hammar 17:1 Östra Grevie 13:1 
Håslöv 33:1 Stora Hammar 18:1 Östra Grevie 14:1 
Håslöv 35:1 Stora Hammar 19:1 Östra Grevie 15:1 
Håslöv 36:1 Stora Hammar 24:1  
Lilla Slågarp 35:1 Stora Hammar 26:1 (?)  
 

 

Lösfynd (framför allt flintyxor) 

Inom området finns 192 fyndplatser för lösfynd och 68 lösfyndssamlingar. Det är framför allt 

flintyxor som har hittats (tabell 4 och 5). Tunnackiga flintyxor, som är ledartefakt för 

trattbägarkulturen under TN, har påträffats på 52 platser (tabell 4).  

 

Tabell 4. Platser (RAÄ-nummer) med fynd av tunnackiga flintyxor inom undersökningsområdet. 

Bodarp 14:1 Hammarlöv 26:1 Tygelsjö 17:1 
Bodarp 17:1 (slutet fynd) Hammarlöv 33:1 Tygelsjö 46:1 
Bodarp 23:1 Håslöv 10:2 Tygelsjö 54:1 
Bodarp 27:1 Håslöv 15:1 Vellinge 34:1 
Eskilstorp 9:1 Håslöv 22:1 Vellinge 36:1 
Fuglie 26:1 Håslöv 39:1 Vellinge 38:1 
Fuglie 27:1 Håslöv 40:1 Vellinge 43:1 (nackparti) 
Fuglie 31:1 Hököpinge 18:1 Vellinge 60:1 
Fuglie 34:1 (tunnackig håleggad) Hököpinge 19:1 Vellinge 61:1 
Fuglie 36:1 Lilla Slågarp 38:1 Vellinge 64:1 
Fuglie 37:1 Maglarp 17:1 Vellinge 65:1 
Fuglie 40:1 Maglarp 20:1 Vellinge 66:1 
Fuglie 55:1 Maglarp 32:1 Västra Ingelstad 68:1 
Fuglie 56:1 Mellan-Grevie 5:1 (fragment) Västra Klagstorp 55 (tunnackig håleggad) 
Fuglie 65:1 Räng 23:1 Västra Tommarp 8:1 
Glostorp 51:1 Räng 25:1 Västra Tommarp 36:1 
Glostorp 52:1 Skegrie 23:1  
Hammarlöv 21:1 Skegrie 32:1  
 

En annan ledartefakt för TN är spetsnackig flintyxa. Sådana har hittats på nio platser (tabell 

5), annars är det olika typer av tjocknackiga flintyxor somdominerar bland de övriga 

yxfynden (tabell 5). Några intressanta fyndplatser är Bodarp 17:1 (slutet fynd med fyra 
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tunnackiga flintyxor), Bodarp 20:1 (slutet fynd med tre håleggade flintyxor, en tunnbladig 

flintyxa och slipsten), Fuglie 51:1 (votivfynd 15 flintyxor), Hammarlöv 10:1 (mossfynd 

uroxeskelett), Håslöv 10:2 (fynd av flera flint- och stenföremål vid källa, offer?) och Östra 

Grevie 39:1 (mossfynd djurben, inte artbestämda). 

 

Tabell 5. Platser (RAÄ-nummer) med fynd av flintyxor som inte är tunnackiga inom undersökningsområdet. 

Datering för de olika typerna: spetsnackig flintyxa, spetsnackig ythuggen och spetsnackig slipad = TN; tjocknackig = MN; tjocknackig 
oslipad (typ A) och spetsnackig håleggad = MNA; tjocknackig slipad (typ B), tjocknackig håleggad, tunnbladig och tunnbladig tväryxa = 
MNB samt tjocknackig med utsvängd egg = SN. 
 

Bodarp 20:1 (slutet fynd,  
håleggade + tunnbladig) 

Lilla Slågarp 39:1 (slipad) Vellinge 29:1 (tjocknackiga +  
tjocknackig håleggad) 

Eskilstorp 10:1 (tjocknackig oslipad) Maglarp 16:1 (tjocknackig håleggad) Vellinge 32:1 (tjocknackig) 
Fuglie 29:1 (tjocknackig håleggad) Maglarp 33:1 (tjocknackig) Vellinge 37:1 
Fuglie 32:1 (tunnbladig) Maglarp 40:1 (tunnbladiga) Vellinge 38:1 (tjocknackig) 
Fuglie 34:1 (tjocknackiga håleggade) Maglarp 41:1 (tjocknackig slipad) Vellinge 49:1 (tjocknackig) 
Fuglie 51:1 (votivfynd) Maglarp 42:1 (hålslipad) Vellinge 50:1 (tjocknackig) 
Fuglie 56:1 (tjocknackiga) Mellan-Grevie 5:1 (tjocknackiga) Västra Ingelstad 59:1 (tjocknackig) 
Fuglie 57:1 (tunnbladig) Mellan-Grevie 8:1 (tjocknackig slipad) Västra Ingelstad 69:1 (tjocknackig  

med utsvängd egg) 
Glostorp 53:1 (slipad) Mellan-Grevie 9:1 (tjocknackig slipad) Västra Ingelstad 70:1 (tjocknackig) 
Gässie 13:1 (tjocknackig) Mellan-Grevie 10:1 (tjocknackig  

håleggad slipad) 
Västra Ingelstad 72:1 (spetsnackig) 

Hammarlöv 15:1 (spetsnackig) Räng 25:1 (tjocknackig) Västra Klagstorp 8:2 
Hammarlöv 26:1 (tjocknackig) Räng 47:1 (grovt knackad) Västra Tommarp 12:1 (tjocknackiga) 
Hammarlöv 28:1 Räng 48:1 (slipad) Västra Tommarp 14:1 (tjocknackig) 
Hammarlöv 29:1 (spetsnackig) Skegrie 15:1 (fragment) Östra Grevie 16:1 (tjocknackig  

slipad tunnbladig) 
Hammarlöv 30:1 (tjocknackig) Stora Hammar 12:1 (spetsnackig)  
Hammarlöv 33:1 (tjocknackiga) Stora Slågarp 12:1 (tjocknackig) Östra Grevie 21:1 (spetsnackig) 
Hammarlöv 40:1 (tjocknackig) Stora Slågarp 13:1 (slipad) Östra Grevie 22:1 (spetsnackig) 
Hammarlöv 43:1 (tjocknackig) Tygelsjö 14:1 (tjocknackig hålslipad) Östra Grevie 24:1 (spetsnackig ythuggen) 
Håslöv 10:2 (tjocknackig med  
utsvängd egg) 

Tygelsjö 15:1 (tjocknackig) Östra Grevie 25:1 (spetsnackig slipad) 

Håslöv 14:1 (tjocknackig) Tygelsjö 16:1 (tjocknackig) Östra Grevie 27:1 (tjocknackig) 
Håslöv 19:1 (tjocknackig) Tygelsjö 24:1 (fragment) Östra Grevie 31:1 (tjocknackig) 
Håslöv 26:1 (tjocknackiga) Tygelsjö 25:1 Östra Grevie 33:1 (tjocknackig) 
Håslöv 28:1 (tjocknackig) Tygelsjö 28:1 Östra Grevie 45:1 (fragment slipad) 
Lilla Slågarp 29:1 (fragment slipad) Vellinge 24:1 (tjocknackig) Östra Grevie 70 (tunnbladig) 
Lilla Slågarp 30:1 (tunnbladig tväryxa) Vellinge 25:1 (spetsnackig)  
Lilla Slågarp 32:1 (håleggad slipad) Vellinge 28:1 (tunnbladig)  
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2.2 De neolitiska fyndplatsernas förhållande till Döserygg 

Med förhållande menar jag i den här uppsatsen den geografiska spridningen i landskapet. Hur 

olika fyndkategorier ligger i förhållande till varandra och till Döserygg ger underlag till min 

diskussion om ett rituellt landskap. 

 

Megalitgravar 

Inom fyra kilometer från Döserygg återfinns 13 stycken dösplatser. Majoriteten av dösarna är 

samlade i området mellan Håslöv och Skegrie (figur 3). De följer eventuellt en gammal väg i 

nord-sydlig riktning. På Buhrmanns karta från 1684 gör landsvägen en sväng österut mellan 

Håslöv och Skegrie (figur 4), och de kvarvarande dösarnas placering gör en liknande sväng 

(figur 3). Vid mitt besök den 7 april observerade jag att Håslöv ligger på en höjdrygg som 

sträcker sig söderut, och min första tanke var att alla dösarna ligger på samma höjdrygg och 

att det är den som svänger. Skånska rekognosceringskartan visar att Döserygg (Håslöv 47), 

Håslöv 51, Skegrie 1:1, Skegrie 2:1, Skegrie 39:1(9) ligger på samma höjdområde, medan 

Bodarp 2:1, Bodarp 4:1, Bodarp 9:1 och Bodarp 9:4 ligger på mindre höjdområden österut 

(figur 5). Mellan de två grupperna ligger ett våtmarksområde. Ett andra fältbesök den 28 april 

bekräftade att det handlar om flera höjdområden. Det är snarare så att dösarna ligger samlade 

runt en dalgång. Förutom ansamlingen av dösar vid Döserygg och Skegriedösarna (Skegrie 

2:1 och Skegrie 39:1(9)), tycker jag att det finns ytterligare tre grupper. Den första är Bodarp 

2:1, Bodarp 9:1 och Bodarp 9:4, som ligger väster om Västra Värlinge. Den andra gruppen 

ligger norr om Håslöv, och består av Håslöv 4:1 och Håslöv 9:1. Både Bodarp 2:1 och Håslöv 

4:1 ligger på västsidan av höjdområden med utsikt över dalgången. Öster om Vellinge finns 

en tredje grupp med Södra Åkarp 2:1 och Södra Åkarp 6:1 (figur 3). Av de tre 

gånggriftsplatserna (Bodarp 3:1, Hammarlöv 2:1 och Håslöv 3:1) ligger Håslöv 3:1 nära 

dösgruppen med Håslöv 4:1 och Håslöv 9:1 (figur 3). Ingen av gånggrifterna ligger dock intill 

Döserygg. Närmast är Bodarp 3:1, som ligger cirka en kilometer öster om (figur 3). 

Gånggrifterna ligger längs den östra sidan av dalgången (figur 3). Av hällkistplatserna ligger 

Bodarp 6:1 ungefär lika långt ifrån en dös som ifrån en gånggrift (figur 3). De andra tre 

hällkistorna ligger avskiljt (figur 3).  
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Figur 3. Megalitgravar inom undersökningsområdet. 
Döserygg är markerad med en stjärna, dös med ●, 
gånggrift med ■ och hällkista med ▬.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Figur 4. Utdrag från Buhrmanns karta över                   Figur 5. Utdrag från Skånska rekognosceringskartan 
Skåne från 1684. Mellan Håslöv och Skegrie                   1812-1820. Mellan Håslöv och Skegrie finns en 
gör landsvägen en sväng.                    dalgång med våtmarker. Dösarna ligger på 
(Krigsarkivet 2010).                   höjderna som omger dalgången. 

                 (Lantmäteriet & Krigsarkivet 1986). 
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Boplatser 

Stenåldersboplatserna är spridda i landskapet. Inom en kilometer från Döserygg ligger fyra 

boplatser (figur 6). Söder om Döserygg och längs samma höjdrygg finns tre boplatser (figur 

6). I området mellan Fuglie och Hammarlöv saknas stenåldersboplatser (figur 6). Den skånska 

rekognosceringskartan ger ingen tydlig ledtråd till varför området skulle ha undvikits. Det är 

markerat som ett böljande landskap med mindre vattendrag (figur 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Stenåldersboplatser inom 
undersökningsområdet. Döserygg är markerad med en 
stjärna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flintyxor 

Fynd av flintyxor har gjorts inom hela undersökningsområdet (figur 7 och 8). I Döseryggs 

närområde har inga tunnackiga flintyxor hittats (figur 7). En koncentration av fyndplatser 

finns i området mellan Vellinge och Fuglie (figur 7), och fynden överlappar delvis dösarnas 

utbredningsområde. Nordväst om Fuglie har tunnackiga yxor hittats i närheten av platsen för 

en dös som är markerad på en karta från 1768. Runt Västra Värlinge och Östra Värlinge 

saknas fynd (figur 7). Det slutna fyndet med fyra tunnackiga flintyxor (Bodarp 17:1) hittades i 

området med dösar på sträckan mellan Håslöv och Skegrie (figur 3 och 7). På Skånska 

rekognosceringskartan är platsen markerad som våtmark (figur 5). 
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Figur 7. Fyndplatser för tunnackiga flintyxor inom 
undersökningsområdet. Döserygg är markerad med en 
stjärna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fynden av andra typer av flintyxor är spridda över hela undersökningsområdet. En 

tjocknackig flintyxa har hittats vid Håslöv (Håslöv 14:1), annars är det fyndtomt i Döseryggs 

närområde (figur 8). Det finns en koncentration av fynd i området mellan Östra Grevie och 

Mellan-Grevie (figur 8). Fyndplatserna för spetsnackiga flintyxor är få och ligger i utkanten 

av yxornas spridningsområde (figur 8). De skiljer sig inte från spridningsmönstren för varken 

tunnackiga eller övriga flintyxor (figur 7 och 8). 
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Figur 8. Fyndplatser för flintyxor som inte är 
tunnackiga inom undersökningsområdet. Döserygg är 
markerad med en stjärna, spetsnackiga flintyxor är 
markerade med ■, övriga typer med ●. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kort summering av fyndplatsernas spridningsmönster 

De flesta dösarna ligger samlade kring en dalgång mellan Håslöv och Skegrie och de verkar 

vara samlade i mindre grupper. Det finns ingen stenålderboplats i dalgången, däremot har ett 

slutet fynd gjorts där. En av gånggrifterna ligger i närheten av dösar. Både stenåldersboplatser 

och lösfynd är spridda över undersökningsområdet. Spridningskartorna för megalitgravar och 

boplatser indikerar att området norr om Vellinge inte verkar har nyttjats så mycket för den 

typen av aktiviteter. Det innebär dock inte att människor inte har rört sig i området, vilket 

stöds av fynden av flintyxor. Både stenåldersboplatserna och fynden av tunnackiga flintyxor 

visar att området runt Västra Värlinge/Östra Värlinge inte verkar ha använts så mycket under 

tidigneolitikum.  

 

 

 



 24

2.3 Visar det arkeologiska materialet på ett rituellt landskap? 

Jag inleder med att undersöka hur landskapet och fynden runt Döserygg passar in i de olika 

definitionerna som jag redogjorde för i avsnitt 1.3.1. Robb (1998) presenterade fyra kriterier 

för ett rituellt landskap: avskildhet, anhopning, begränsning och koppling. Avskildhet: Det 

finns inget tydligt mönster för att dösarna och boplatserna skulle vara skiljda åt. Det kan även 

tolkas som att skalan jag arbetar med är för stor. Om jag enbart ser till Döserygg, var dösarna 

där placerade utanför boplatsområdet. Samma mönster finns vid Skegrie. Det finns en 

anhopning av dösar mellan Håslöv och Skegrie. Begränsning: Döserygg med sina minst 20 

dösar och palissadväg längs en sträcka på cirka 700 meter finns inom ett begränsat område. 

Inom fyra kilometer från Döserygg finns 13 fyndplatser för dösar. Dösarna mellan Håslöv och 

Skegrie finns också inom ett begränsat område. Koppling i tid och rum: Utgrävningen av 

Döserygg visade att platsen anlades ganska snabbt och sedan utnyttjades under lång tid 

(Andersson & Nilsson manus). Koncentrationen av dösar mellan Håslöv och Skegrie tyder på 

att någon form av koppling finns mellan dem. Gravhögar från bronsåldern är mer 

koncentrerade till området österut (figur 9); till exempel finns inga högar i Skegrie socken 

(FMIS-sökning 9/4). Den närmaste högen vid Döserygg ligger cirka 400 meter väster om. 

Yxornas spridningsmönster visar att under den senare delen av neolitikum verkar aktiviteten i 

undersökningsområdet flyttas längre österut. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Bronsåldershögar inom 
undersökningsområdet. Döserygg är markerad med en 
stjärna. 
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Kinnes (1998, s. 184) definition om en plats där monument ligger i omedelbar närhet av 

varandra även om graden av förbindelse mellan dem är okänd, stämmer väldigt bra in på 

platserna för Döserygg och Skegriedösarna. Ansamlingen mellan Håslöv och Skegrie kan 

också passa in om ett avstånd på fyra kilometer kan betraktas som omedelbar närhet. De tre 

gånggriftsplatserna ligger i samma område. Att platserna är konstruerade med tanke på deras 

grannar (Harding & Lee 1987, s. 62) stämmer när man arbetar med Döserygg och 

Skegriedösarna. En av gånggrifterna kan också vara medvetet placerad i förhållande till dösar. 

Ashmores (2008, s. 167) förklaring, att vissa objekt arrangeras så att kosmos beskrivs på 

jorden och att ritualiserade aktiviteter till och bland dessa objekt är sätt att framkalla och 

förstärka förståelsen för den kosmiska ordningen, kan användas för att beskriva Döserygg 

med dess dösar, palissadväg och resta stenar. Däremot kan jag inte se något liknande i mitt 

övriga material. Att bygga dösar är ett sätt att manifestera det abstrakta på ett konkret sätt 

såsom Thörn (2007, s. 15) beskriver ett ideologiskt landskap. 

 

Jag tycker att oavsett vilken definition jag använder så fungerar den för Döserygg, men att det 

blir svårare när jag tar med resten av undersökningsområdet. Robbs fyra kriterier tycker jag 

också kan användas för mina övriga fyra dösgrupper, även om materialet är litet. En fundering 

som återkommer är vilken betydelse skalan har; hur stort är ett ”begränsat område” som Robb 

nämner och vad innebär ”omedelbar närhet” som Kinnes skriver om? Eftersom många 

forskare använder monumenten i Wessex och Boynedalen som utgångspunkt är det intressant 

att undersöka hur avstånden ser ut där. Stonehenge och Durrington Walls ligger cirka tre 

kilometer ifrån varandra, The Cursus ligger cirka 0,7 kilometer norr om Stonehenge och The 

West Kennet avenue mellan Avebury och the Sanctuary är drygt två kilometer lång. Området 

i Boynedalen är cirka fem kilometer från väst till öst, och Knowth och Dowth ligger cirka tre 

kilometer isär med Newgrange emellan. Exemplen visar att jag arbetar med en realistisk skala 

för mitt undersökningsområde. Mitt dösmaterial från sydvästra Skåne visar inte ett rituellt 

landskap typ de engelska exemplen; kanske var i stället varje plats en egen medelpunkt. Det 

styrks av fynden av flera typer av strukturer vid både Döserygg och Skegriedösarna 

(Andersson & Nilsson 2009). Förutom dessa två platser med flera dösar, tycker jag att det 

finns ytterligare tre grupper inom mitt undersökningsområde. Min tolkning att varje plats ska 

ses för sig stöds också av att vid Döserygg och Skegriedösarna (platsnivå) ligger dösarna inte 

inom boplatsområdet, medan det inte finns något sådant mönster när jag tittar på hela 

undersökningsområdet. Detta leder in mig på att det är värt att fundera över vad ”avskildhet” 
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egentligen bör innebära. Enligt Robb (1998, s. 163) ska det rituella området vara medvetet 

skilt från vardagslivet. Innebär det att gravplats och boplats måste ligga på tydligt avstånd 

från varandra eller kan de ligga intill varandra? Ett kort fysiskt avstånd behöver inte innebära 

att de inte är medvetet skiljda. Även om Döserygg fysiskt var skiljd från boplatsen, så finns 

det ändå en koppling till vardagslivet. Den mesta keramiken (96 procent) som hittades vid 

utgrävningen är oornamenterad (Nilsson 2010 muntlig). Det skiljer sig därmed från den 

ornamenterade keramik som ofta hittas vid gånggrifter (Jensen 2006, s. 381). Den 

ornamenterade keramiken tyder på att ritualerna vid graven har förändrats från döstiden.  

 

En likhet med exemplen från brittiska öarna är frånvaron av bronsåldershögar i dösarnas 

närhet. Stonehenge ligger i ett område med många högar, men endast ett fåtal kan ses från 

monumentet (Parker Pearson & Ramilisonina 1998, s. 317). 

 

I diskussionen om rituella landskap utgår forskarna från megalitkonstruktioner och 

bronsåldersgravar i de engelska och irländska exemplen. Det är strukturer som är mycket 

synliga i landskapet. Jag tycker att tankarna kring de naturliga platsernas betydelse (Bradley 

2000) passar bättre in på mitt arbetsmaterial. När det gäller dösarnas placering mellan Håslöv 

och Skegrie, anser jag att det inte är höjdområdena som de ligger på som ger en koppling 

mellan dem utan dalgången som de omger. Enligt Skånska rekognosceringskartan fanns här i 

början av 1800-talet utbredda våtmarker längs vattendraget, och så var det troligen även under 

neolitikum även om området då var skogsklätt, vilket stöds av palissadvägen vid Döserygg. 

Den framgrävda sträckan av palissaden krävde cirka 5000 stolpar (Andersson & Nilsson 

2009, s. 3). Ofta lyfts siktlinjer mellan monument fram som viktiga (till exempel Tilley 1994, 

s. 93). Även i ett skogsklätt landskap kan det ha funnits siktgator så att det fanns en direkt 

kontakt mellan dösarna. Men å andra sidan var kanske siktlinjer inte så viktiga, om det är 

dalgången som är det centrala. Sett utifrån kan en skog uppfattas som en grönbrun kompakt 

vägg, men när man kommer in i den så finns det gläntor, marken är inte jämn, det finns 

stenblock, djur har rört sig och lämnat spår och växtligheten varierar både i artsammansätt-

ning och i frodighet. Nivåskillnader med höjder och dalgångar påverkar också upplevelsen. 

Dalgången med vattendrag, våtmarker, träd som al och ask kan därför har uppfattats som 

annorlunda och speciell, jämfört med torrare områden där ek, alm och lind växte. För att inte 

tala om där marken var uppodlad. Våtmarker sågs ofta som speciella platser och som portar 

till en annan värld, och ett sätt att komma i kontakt med den var genom offer (Bradley 2000, 

s. 37). Det slutna fyndet av tunnackiga flintyxor (Bodarp 17:1) är hittat i dalgången.  
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Även om stenkonstruktionerna är spännande och får igång fantasin, tycker jag det är viktigt 

att inte glömma att de andra delarna i ritualerna som vi inte ser de fysiska lämningarna av – 

hur man har förflyttat sig till/från området, berättelserna, danserna, musiken, gesterna och 

gåvor av organiskt material. Även om en dös har byggts, så är det ju allt det andra som ger 

den liv och betydelse.  

 

En pusselbit till hur man kan tänkas ha rört sig är hur ett monument är placerat; finns det till 

exempel en vinkel som gör den mer tilltalande eller imponerade? Placeringen av 

megalitmonument i sydvästra Wales visar att människor skulle se dem eller närma sig dem 

från vissa riktningar (Tilley 1994, s. 93-94). I Skåne finns ingen korrelation mellan gravtyp 

och gravens placering i landskapet (Tilley 1995, s. 69). Vid den aktuella dalgången är alla de 

megalitiska gravhögarna som ligger väster om vattendraget orienterade åt olika håll från 

varandra (Tilley 1984, s. 123-124), medan varje gravhög på platserna på östra sidan är 

orienterad i samma riktning: NV-SO (Tilley 1984, s. 124). Tilley (1984, s.125) menar att det 

finns en symbolisk betydelse. Orienteringen utmärker och skiljer olika grupper, vars sociala 

strategier innebär ömsesidigt beroende av varandra i tider av nöd samtidigt som man tävlar 

med varandra i status (Tilley 1984, s. 139). 

 

 

 

2.4 Resultat och slutsatser 

Mitt syfte har varit att diskutera begreppet rituellt landskap med utgångspunkt från grav- och 

samlingsplatsen Döserygg. Jag har haft fyra frågor som grund för mitt arbete: Vad är ett 

rituellt landskap? Vilka andra neolitiska fyndplatser finns i den här delen av Skåne? Hur 

förhåller de sig till Döserygg? samt Kan jag utläsa ett rituellt landskap ur det arkeologiska 

materialet som jag har hittat? Fyndplatserna omfattar megalitgravar, boplatser och lösfynd av 

framför allt flintyxor. Megalitgravarna – 19 dösplatser, tre gånggriftsplatser och fyra platser 

för hällkistor – ligger ganska samlade i undersökningsområdet, med en koncentration mellan 

Håslöv och Skegrie. Både boplatser och yxfynd är spridda över hela området.  

 

Min genomgång visar att begreppet rituellt landskap kan användas för det sydvästskånska 

dösmaterialet, men inte på samma sätt som i de engelska exemplen. Jag har provat mitt 
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material mot fem definitioner av begreppet, som jag hittade genom mina litteraturstudier. Jag 

anser att oavsett vilken definition jag använder så passar den för Döserygg. När jag tar in 

resten av undersökningsområdet blir bilden suddigare. En jämförelse med avstånden i Wessex 

och Boynedalen visar att jag arbetar med ett område av realistisk storlek, så skalan bör 

därmed inte påverka resultatet. I mitt material kan jag urskilja ytterligare fyra grupper med 

dösar. För dessa platser tycker jag att Robbs kriterier för ett rituellt landskap också kan 

användas. Jag menar därför att varje grupp måste ses som en egen mittpunkt och begreppet 

rituellt centrum kan vara bättre att använda. Det innebär dock inte att det inte kan finnas ett 

rituellt landskap, men med andra anknytningar är det rent monumentala. Dalgången mellan 

Håslöv och Skegrie verkar ha haft en speciell betydelse, vilket stöds av samlingen av dösar 

runt om, det slutna fyndet med tunnackiga flintyxor i dalgången och få stenåldersboplatser i 

området. 
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3. Diskussion 
Min slutsats att det är bättre att tala om rituella centra snarare än rituella landskap när det 

gäller det aktuella materialet är ny. Det beror på att min tolkning av materialet påverkas av 

den kunskap som utgrävningen av Döserygg har gett. Innan Döserygg hittades trodde 

forskarna att dösarna sannolikt alltid legat ensamma i landskapet så som vi ser dem idag. 

Resterna av de minst 20 dösarna tillsammans med palissadvägen och de resta stenarna har gett 

en helt ny bild. Frågan är om Döserygg och även Skegriedösarna är speciella med sina olika 

strukturer – båda platserna ligger vid vägskäl (Andersson & Nilsson 2009, s. 11) – eller om 

liknande ansamlingar finns på andra ställen. Därför vore det intressant att undersöka någon av 

de andra grupperna med närliggande dösar som jag identifierade och se om det finns fler 

anläggningar runt dem än vad vi känner till.  

 

Mina resultat är helt beroende av de fyndplatser som finns registrerade i FMIS. Fyndet av 

Döserygg visar att det kan dölja sig okända ”skatter” under den skånska myllan. Men en 

viktig fråga är varför finns de megalitgravar som är bevarade kvar? Sedan medeltiden har 

många monument försvunnit genom att stenarna har återanvänts i bland annat 

kyrkgrundmurar, befästningsanläggningar i Malmö och Landskrona, hamnar i Trelleborg och 

Ystad och vid uppförande av nya gårdar i samband med enskiftet (Andersson & Nilsson 

manus). Vad avgjorde vilka som försvann och vilka som fick stå kvar? Var det slumpen eller 

fanns det någon tanke bakom? Döserygg påverkades inte av annan bebyggelse förrän under 

järnåldern då ett grophus uppfördes i kanten av området (Andersson & Nilsson manus); 

kanske var det platsens starka koppling till en äldre tro och kult som gjorde att den plockades 

bort. De samband jag finner i min analys kan alltså vara helt beroende av slumpen. Det är 

troligt att mönstret sett annorlunda ut om fler dösar hade funnits kvar när man tittar på 

området i stort, men tittar jag på dös för dös så är det ändå möjligt att diskutera varför den 

anlagts just där. Fördelen med megalitgravarna är ju att man inte kan flytta på dem utan att de 

förstörs. Landskapets former är inte det enda som påverkar placeringen av en grav. Det kan 

även vara förfäderskulten som bestämmer eller att graven ska fungera som en markering av 

ett territorium. Från nutida exempel ser vi också att en rädsla för de döda kan påverka.  

 

Rituellt landskap är ursprungligen ett engelskt begrepp, men har det använts när det gäller 

svenska platser? Uttrycket används inte i någon av Andersson & Nilssons artiklar (manus; 

2009). De använder begreppen döslandskap och rituellt centrum. I FMIS nämns i 
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beskrivningen till Skegrie 39:1(9) att dösen tillsammans med Skegrie 2:1 (Skegriedösen) 

bildar vad som kan karakteriseras som ett rituellt landskap. I en artikel om gånggrifterna i 

Västergötland använder Tilley (1991) uttrycket redan i rubriken Constructing a Ritual 

Landscape. 

 

En fråga som dykt upp under arbetet och som jag inte har möjlighet att gå vidare med i denna 

uppsats, är varför det är så få fyndplatser söder och öster om Västra Värlinge? Det intressanta 

är att det gäller oavsett om jag tittar på megalitgravar, boplatser eller flintyxor. På Skånska 

rekognosceringskartan syns sydost om Västra Värlinge en öst-västlig dalgång längs ett 

vattendrag. Det finns en smal zon av våtmarker utmed vattendraget. Området är annars 

kuperat med några mindre vattendrag längre mot sydost. De verkar dock inte vara så stora att 

det skulle tyda på att området borde undvikas. En förklaring kan ha varit att skoglandskapet 

under neolitikum var tätare i detta område och att man därför undvek det. Kanske fanns det 

sägner och berättelser kopplade till området som gjorde att människorna höll sig borta från 

det. Ja, frågorna är många, och det är upp till läsaren att spinna vidare på de trådar jag kastat 

ut här. Men denna lilla utvikning ger mig ändå möjlighet att återkomma till uppsatsens tema 

rituella landskap, för den visar att det är så mycket mer än bara den fysiska miljön omkring 

oss som påverkar om och hur vi utnyttjar och uppfattar landskapet. 
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4. Sammanfattning 
Syftet med min uppsats har varit att diskutera begreppet rituellt landskap med utgångspunkt 

från grav- och samlingsplatsen Döserygg. Genom litteraturstudier, sökningar i 

fornminnesregistret och kartstudier har jag besvarat mina frågeställningar: Vad är ett rituellt 

landskap? Vilka andra neolitiska fyndplatser finns i den här delen av Skåne? Hur förhåller de 

sig till Döserygg? och Kan jag utläsa ett rituellt landskap ur det arkeologiska materialet som 

jag har hittat? För att kunna använda Döserygg, som är daterad till tidigneolitikum-

mellanneolitikum, och dess omgivning i en diskussion om ett rituellt landskap, tog jag reda på 

var de neolitiska människorna inom mitt undersökningsområde begravde sina döda, var de 

bodde och var de rörde sig genom att titta på spridningen av megalitgravar, boplatser och fynd 

av flintyxor. Min analys visar att det ursprungligen engelska begreppet rituellt landskap kan 

användas, men att det är bättre att tala om rituellt centrum när det gäller det aktuella 

materialet. Det finns inte en definition av uttrycket rituellt landskap utan flera, och det finns 

även andra liknande uttryck, till exempel ceremoniellt landskap och ideologiskt landskap. 

Gemensamt för dem alla är att monument har byggts i närheten av varandra. De fem 

definitioner av rituellt landskap som jag har provat mitt material emot passar för Döserygg, 

men inte när jag ser till undersökningsområdet som helhet. Att jag har arbetat med ett område 

av realistisk storlek, visar en jämförelse med avstånden i Wessex och Boynedalen. Förutom 

Döserygg kan jag urskilja ytterligare fyra grupper med dösar i mitt material, och för dessa 

platser tycker jag att Robbs kriterier för ett rituellt landskap kan användas. Jag menar därmed 

att varje grupp måste ses som en egen mittpunkt och begreppet rituellt centrum kan vara 

bättre att använda. Det innebär dock inte att det inte kan finnas ett rituellt landskap, men med 

andra anknytningar är det rent monumentala. 

 

 

 

 

Tack 
Tack till min handledare professor Birgitta Hårdh för dina råd, synpunkter och ditt stöd under 

arbetet. Tack till Nathan Åkerlund för att du läste och kommenterade texten. Tack till 

arkeolog Magnus Andersson på Riksantikvarieämbetet UV Syd för materialet om Döserygg.  
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