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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka utvecklingen och skillnaderna av olika motiv på ett 
antal utvalda bronsföremål från period I-VI som är associerade med män och kvinnor. 
Uppsatsen kommer även behandla den plastiska och ristade ornamentiken på manliga och 
kvinnliga föremål. Med hjälp av en empirisk studie av fem danska ekkistegravar och 43 
brandgravar från Simris 2 i Skåne undersöker jag vilka skillnader och likheter av gravgåvor 
som återfinns i respektive köns gravar.  

Ornamentikens utveckling på bronsföremålen börjar med zick zackande mönster på 
exempelvis fårdrupsyxan från period I för att senare under period II gå över till en 
spiralornamentik. Spiralornamentiken återfinns på exempelvis avsatsyxor, bälteplattor och 
halskragar. Efter spiralornamentiken kommer stjärnornamentiken som även de pryder de 
kvinnligt associerade bältesornamenten under period III. Spiralornamentiken är inte helt 
försvunnen under period III utan finns kvar på halskragarna. Stärnornamentiken stannar kvar 
tills period V då den byts ut mot vågbandsornamentiken som även den återfinns på de 
kvinnligt associerade föremålen som bältekupor och hängkärl. Vågbandsornamentiken kan 
även ses på manligt associerade rakknivar i form av skepp och andra motiv. Under period 
V-VI kan man se vågbandsornamentiken på halsringarnas ändplattor. Fibulans ikonografi kan 
ses i form av horisontella linjer under period II. Under period III får fibulorna spiralvridna 
ndar som även kan ses under period IV. Under period V-VI består fibulornas ikonografi av en 
slags c-formad ornamentik och under period VI har fibulorna koncentriska cirklar i “ramar” 
gjorda av c-formad ornamentik.  

Den plastiska ornamentiken kan nästan exklusivt ses på manligt associerade föremål som 
rakknivar. Rakknivarnas handtag är formade som hästhuvuden under period II-III. Under 
period IV får rakknivarnas handtag formen som kan liknas vid en svanhals. Halsringarnas 
plastiska ornamentik består av spiralvridna ändar. Den ristade ornamentiken kan ses bäst på 
de kvinnligt associerade föremålen. Till exempel går spiralornamentiken bäst att se på 
bälteplattorna från period II och stjärnornamentiken på bältedosorna från period III. 

Skillnaderna i gravgåvor man kan se i manliga respektive kvinnliga gravar får ses ur vilken 
period man undersöker. Under period II dominerar de kvinnliga föremålen i de danska 
ekkistegravarna i form av halskragar och bälteplattor med spiralornamentik. I Simris 2 
dominerar de manliga föremålen i form av rakknivar som hittats under utgrävningarna som 
gjordes 1949-1951. Bland gravgåvorna i Simris 2 finns även ett stort antal sylar som skulle 
kunna tyda på att man kanske har arbetat med läder. Sylarna finns i både manliga och 
kvinnliga gravar. Ett större antal dubbelknappar och tutuli fanns även i gravgodset i både 
manliga och kvinnliga gravar från simris 2 vilket kan ses som ett vardagligt föremål.  
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Abstract 

 
The purpose of this essay is to study the evolution and differences of motifs on bronze age 
objects associated with men and women, the differences in plastic ornamentation and the 
differences in grave goods in five danish oakcoffin burials from II-III, and fourtythree 
swedish cremation graves from period IV-VI. The methods used for the motifs and plastic 
ornamentation are an iconographical one and for the grave goods I have chosen to make a 
chart. The spiral motifs on beltplates and the ships on the bronze razors, for example, have 
played a significant part in bronze age life. The same could be said of the plastic 
ornamentation on the horse headed razors from period II-III. The grave goods from the 
danish oakcoffin burials could possibly be seen as something connected with sunpriestesses. 
The few gravegoods coming from the swedish cremation graves could be viewed as a 
consequence of larger villagers appearing during the late bronze age.  

Keywords 

Bronze age, iconography, gender theory, razor, axe, fibula, belt plate, neck ring, ships, spiral, 
ornament, grave  
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1. Introduktion 
 
Den här uppsatsen handlar om bronsålderns dekorerade föremål och dess ikonografi på ett 
antal utvalda föremål. Bronsföremålen kommer undersökas ikonografiskt för att se 
utvecklingen av ornamentiken under perioderna och påvisa skillnader på manliga och 
kvinnliga föremål under perioderna I-VI. Ett antal karaktäristiska föremålstyper har valts ut 
på grund av deras ornamentik och kommer användas i en empirisk studie av gravar från 
Danmark och Sverige för att se skillnader och likheter på gravgåvor mellan manliga och 
kvinnliga gravar. Gravarna består av ett fyrtiotal brandgravar från Simris 2 i Skåne och fem 
ekkistegravar från Danmark som är väldokumenterade och väpublicerade. På grund av kort 
om tid och utrymmesmässiga skäl har jag fått begränsa mig till det här antalet gravar till min 
empiriska studie. Uppsatsen kommer även beröra den plastiska och ristade ornamentiken på 
bronsföremål ur ett genusperspektiv för att se skillnader och likheter mellan dem. Jag 
kommer att särskilja på den plastiska och ristade ornamentiken för att se skillnad på de olika 
föremålstyperna och för att se skillnader på manliga och kvinnliga föremål.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och problematisera de motiv man kan hitta på föremål 
från bronsåldern för att hitta skillnader och hur föremålen och dess ikonografi förändras med 
tiden. Jag kommer även undersöka och särskilja på den plastiska och ristade ornamentiken i 
undersökningen och analysen för att se skillnader på de manliga och kvinnliga föremålen. 
Ytterligare kommer jag undersöka ett antal gravar från bronsåldern för att se om det finns 
föremål som både finns i kvinnliga och manliga gravar eller om det finns föremål som endast 
finns i det ena av de respektive könens gravar. Mina frågeställningar är följande. 

● Vilka ornamentik finns på manliga respektive kvinnliga föremål och hur förändras 
ikonografin över tid? 

● Går det att se någon skillnad på den plastiska och den ristade ornamentiken ur ett 
manligt/kvinnligt perspektiv? 

● Vilka fynd finner man i manliga respektive kvinnliga gravar?  
Jag hoppas att med hjälp av den litteratur och de frågeställningar jag har valt kunna hitta en 
kronologi i föremålen och dess motiv.  
 

1.2 Avgränsning 
 
I uppsatsen har jag valt ut ett begränsat antal föremålstyper från Montelius period I till VI att 
undersöka och jämföra. Gravmaterialet täcker dock inte alla perioder utan bara period II - VI, 
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detsamma gäller för vissa av föremålstyperna som exempelvis bälteplattor. Anledningen till 
att jag bara har valt ut ett antal föremål på grund av att exempelvis knivar under bronsåldern 
inte har någon ornamentik förrän period V. Jag kommer inte heller ta med Tutuli i min 
uppsats då de bara finns i period II och III, samt att de inte har någon direkt ornamentik på 
sig. De föremål jag har valt att utgå ifrån i min metod är bland annat bältesplattor, halsringar 
och halskragar, rakknivar, yxor och fibulor. Jag har valt just dessa föremål då de har mest 
synlig ornamentik och kan ge mig bästa resultat i en ikonografisk studie.  
 
Gravarna jag kommer att undersöka kommer dels från Simris 2 i Skåne där man under mitten 
av 1900-talet gjorde en utgrävning av lite mer än hundra brandgravar, och dels från Danmark 
där jag valt ut ett fåtal ekkistegravar som grävdes ut under slutet av 1800-talet och under 
1900-talets första hälft. De gravar jag har valt är Borum Eshøj, Egtved, Muldbjerg och Ølby.  
Då inte alla skelett i Simris 2 har kunnat könsbestämmas genom osteologiska analyser 
kommer jag behöva kolla på vilka fynd man gjort i exempelvis urngravarna och därigenom 
göra en egen tolkning av vilket kön personen kan ha haft, jag kommer även använda mig av 
genusteori för att göra detta. Jag har valt att ta med några av ekkistegravarna för att kunna 
täcka ett par av de praktföremål som man hittar i korrelation till kvinnliga begravningar under 
yngre bronsåldern.  

2. Tidigare forskning 
 
Bronsföremål har genom arkeologins historia fascinerat forskare och nya fynd görs hela tiden 
i form av yxor, fibulor, svärd och mycket annat. En av de som forskat om bronsföremål från 
bronsåldern är Andreas Oldeberg som bland annat i sin bok Metallteknik under förhistorisk 
tid (Oldeberg 1943) skriver om en stor del av bronsålderns föremål. Oldeberg skriver även 
om hur gjutningstekniken av bronsföremål kan ha gått till. Oldeberg beskriver att man under 
gjutningsprocessen “torde ha arbetat under bar himmel” (Oldeberg 1943) och att man smält 
bronset i mindre låga ovala och öppna deglar som gjorts av bränd lera. En smältdegel som har 
hittats i Halland är långsmal och cirka 12x7x4 cm stor, något bred baktill och avslutar med en 
pip där bronset har runnit ner i gjutformarna (Oldeberg 1943; 125). Genom Oscar Montelius 
studier av bronsåldern har bronsåldern delats upp från period I som är tidig eller äldre 
bronsåldern till period VI som är den yngre bronsåldern. Montelius har inte betraktat 
ornamentiken som något manligt eller kvinnligt utan mer använt ornamentiken som ett 
kronologiskt verktyg. Den danske forskaren Flemming Kaul som skrivit boken Ships on 
Bronzes (Kaul 1998) har gjort undersökningar av skeppsikonografi på bronsföremål och 
jämfört de skepp man hittat på bland annat svärd och rakknivar med de man hittar på 
hällristningar i Skandinavien. Kaul betraktar inte i djupa drag skeppsikonografin som manligt 
och kvinnligt utan koncentrerar sig till störst del på rakknivarna från bronsåldern och tar 
endast kort upp hängkärlen med möjliga skepp på. Det material som Kaul har använt sig av 
för att göra sin studie om skeppsikonografi under bronsåldern är framförallt rakknivar, men 
han har även utnyttjat knivar, pincetter och hängkärl. Kauls studie handlar framförallt om 
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skeppens symboliska betydelse under bronsåldern och varför just skeppen är så prominenta 
på just bronsföremål. En annan forskare som undersök bronser och dess plastiska ikonografi 
och även hällristningarnas ikonografi är Joakim Goldhahn i boken Birds in the Bronze Age 
(Goldhahn 2019) för att se fågelns symboliska betydelse under Nordeuropas bronsålder.  
 
Genusforskning inom arkeologi har gjorts sedan 1960-talet men började sprida sig mer och 
mer inom arkeologin under 1980-talet (Johnson 2010: 125). Genusteorin ser på könen som en 
social konstruktion och något som inte är hugget i sten, alltså att en persons kön eller identitet 
inte är rakt av beroende av DNA eller biologiskt kön (Johnson 2010: 125). Ett exempel på 
något som ingår i genusteorin och som man i sin tur kan undersöka när man forskar om just 
genus så kan man exempelvis göra studier på dräkter och hur de båda könen har klätt sig 
under bronsåldern. Man kan även göra en undersökning av människor som inte ingår i 
vardera kön om man vill göra en djupare studie. Sophie Bergerbrant skrev en avhandling som 
heter “Bronze Age Identities: Costume, Conflict and Contact in Northern Europe 1600-1300 
BC” (Bergerbrant 2007) som just handlar om både kvinnlig och manlig identitet i form av 
deras kläder, bronsföremål och annat under bronsåldern. Bland annat tar Bergerbrant upp och 
undersöker de danska ekkistegravarna som har varit viktiga för forskningen om bronsåldern 
då de varit så pass välbevarade att kläderna som de begravda har haft på sig har varit i princip 
hela. En av de gravar som genusforskare gjort undersökningar av är ekkistegraven i Egtved 
som hittades i en gravhög 1921, graven innehöll kvarlevorna av en kvinna som var mellan 
16-18 år gammal när hon begravdes (Nielsen 2013: 97). Andra ekkistegravar man gjort 
undersökningar på är Borum Eshøj och Skydstrup. I Kristian Kristiansens och Thomas B. 
Larssons bok The Rise of Bronze Age Society (Kristiansen & Larsson 2005) argumenterar de 
för att bälteplattorna som hittats i bland annat Egtved, Hesselagergård och Ølby skulle kunna 
representera en slags solprästerskap och att man skulle kunna se bälteplattan och dess 
sprialornamentik som en slags solsymbol (Kristiansen & Larsson 2005: 298ff). Kristiansen 
och Larsson argumenterar detta utifrån två sätt, det första argumentet kommer i form av 
solrepresentationen på Trundholmvagnen som är en bronsvagn med en häst gjuten i brons 
som hittades i en mosse där två bälteplattor satts ihop för att bilda en “sol”. Det andra 
argumentet utgår från en grav från en plats som heter Tobøl där en kvinna begravdes i det 
tidiga skedet av period II med ett mindre bronshjul vid midjan. Bronshjulet tolkar Kristiansen 
och Larsson som en tidig bälteplatta eller det som senare skulle bli bälteplattorna och att det 
även är en representation av ett solprästerskap. Ett tredje argument de har som är värt att ta 
upp är kopplingen till snörkjolen som hittats i bland annat Egtved, de argumenterar att även 
detta skulle tyda på en person med en viss social status eller en social roll i samhället som just 
solprästinnor baserat på bronsfigurer som hittats med representationer av snörkjolar 
(Kristiansen & Larsson 2005: 264f samt 298f). Det finns många studier som diskuterar 
ornamentik på bronsföremål ur ett genusperspektiv och dess betydelse. Däremot finns det lite 
till inga studier om den plastiska och ristade ornamentiken på manliga och kvinnliga föremål 
som täcker hela bronsåldern och detta torde kunna gå att göras i framtiden. 
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3. Teori 
 

3.1 Centrala begrepp  
 
I uppsatsen kommer ett antal centrala begrepp användas, några kommer användas mer och 
några mindre. Det centrala begreppet ikonografi betyder att man undersöker bilders och 
motivs betydelse, exempelvis kan man använda sig av ikonografi när man undersöker 
hällristningar som exempelvis tidigare nämnda Kaul har gjort. Ett centralt begrepp som 
kommer att komma upp mycket är Montelius period I-VI eller bara period I-VI och är den 
periodindelning Oscar Montelius delade in den äldre och yngre bronsåldern i. 
Genusvetenskap innebär att man ur ett socialt perspektiv problematiserar till exempel manligt 
och kvinnligt, exempelvis om fibulor eller dolkar är enbart manliga, kvinnliga eller ett 
föremål som finns i båda kontexter. Brandgrav, urnegrav, brandgrop och ekkistegrav är olika 
gravtyper där man gravsatt en död i en urna eller en urholkad ekstock som gjorts till en kista. 
Dessa fyra begrepp kommer framförallt användas i min tabell över gravar. Plastisk 
ornamentik kan betyda att man till exempel gjuter en rakkniv med ett handtag som liknar ett 
hästhuvud med man. Eller att man gjuter ett helt mönster på en fibula. Ristad ornamentik är 
mönster som med hjälp av ett vasst föremål har gjorts på ett objekt. Gendered objects är ett 
begrepp som vanligen används inom genusvetenskapen i arkeologin där man pratar om att 
vissa föremål hamnar i en kategori där de ges ett kön, exempelvis svärd är manliga objekt och 
bälteplattor är kvinnliga.  

3.2 Teoretisk diskussion 
 
Genom historiens gång har människan gjort motiv och symboler på olika saker och ting, stora 
som små och motiven har varit allt från stenålderns grottmålningar till bronsålderns 
komplicerade spiralmönster och mer simpla koncentriska cirklar för att nämna några få. Att 
man har gjort motiv, bilder och mönster på väggar, krukor och andra objekt genom tiderna är 
för att motiven har varit viktiga för människor och man har velat berätta något genom dem 
(Stokstad & Cothren 2016: 31). En ikonografisk teori går ut på att man tittar på motiv, 
symboler eller konst för att kunna förstå vad de har betytt för människor genom historiens 
gång. Genom en ikonografisk teori kan man även tolka en bilds budskap och innehåll för att 
sedan placera motiven i kontexter och sammanhang för att kunna se en relation mellan dem 
(Eriksson 2017: 69f). Ikonografi har varit viktigt inom arkeologi för vissa forskare som 
exempelvis Flemming Kaul för att förstå skeppens ikonografi på bland annat hällristningar 
och på bronsföremål (Kaul 1998: 73f). Hans tolkning av både den plastiska och den ristade 
ornamentiken på bronsföremål är att skeppen på framförallt rakknivarna bildar en slags 
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kronologi över solens upp och nedgång beroende på huruvida skeppen på knivarna “går” åt 
vänster eller åt höger på bladet (Kaul 1998: 262). I mitt fall kommer jag dock inte använda 
mig av hällristningar utan endast bronsföremål. 
 
Genusteori är en vetenskap där man ser problem ur ett sociokulturellt perspektiv (Sjögren et 
al 2010: 237). Bland annat ser man kön och sexualitet som en social konstruktion. 
Genusteorin och genusvetenskapen har blivit mer och mer vanlig inom arkeologin sedan den 
fick fart på 1980-talet och har använts av forskare som Sophie Bergerbrant för att undersöka 
mäns och kvinnors dräkter och dräkttillbehör under bronsåldern. Som tidigare nämnt ser man 
på kön inom genusteorin som något som inte alltid är rakt av bestämt utifrån att man 
biologiskt är en man eller kvinna utan att man kan se det mer som en social konstruktion där 
man även kan se sig själv som man eller kvinna utan att biologiskt vara det (Johnson 2010: 
125). Som även tidigare nämnt kan man inom genusteorin även ifrågasätta manliga och 
kvinnliga “könsroller”, den tidigare synen på män och kvinnor i jägare och samlarsamhällen 
var att kvinnans roll var att leta efter föda som bär eller rötter (Brumbach, Jarvenpa 2006: 
505) och mannens roll var att jaga efter födan (Brumbach, Jarvenpa 2006: 513). Genom en 
genusteoretisk utgång kan man undersöka objekt från bronsåldern för att sedan kategorisera 
dem i så kallade “gendered objects”, alltså vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Men 
man kan även kategorisera vissa föremål som unisexobjekt, alltså föremål som finns i både 
manliga och kvinnliga gravar och som inte har fått en viss könsbestämd plats (Sørensen 2000: 
136). Sørensen diskuterar även objekt används i korrelation till exempelvis kläder. Hon 
diskuterar även objekts användning i kombination med andra objekt (Sørensen 2000: 134), 
detta kan jag använda mig av när jag exempelvis undersöker bälteplattorna i ekkistegravarna 
från Danmark. Vidare diskuterar hon även objekt i korrelation till kroppen, där vissa objekt 
som hasband och nålar är avtagbara och kroppen blir öppen för förändring (Sørensen 2000: 
135). En forskare som undersökte bronsföremål i depåer från yngre bronsåldern i Danmark är 
Janet E. Levy (Levy 2006) för att se vilka ornament som de båda könen bar och deponerade. 
Levy argumenterar för att de föremål som har deponerats torde reflektera social status inom 
bronsålderns samhälle (Levy 2006: 234f), att det handlar om deponeringar kan kanske inte 
hjälpa mig men argumenten skulle kunna överföras till vilka föremål man kan se i en 
gravkontext. Genusteorin är viktig för min uppsats då jag dels kommer att behöva 
kategorisera objekt som just manligt och kvinnligt, förutom de som kan klassas som unisex 
och alltså tillhör båda könen, och för att kunna se skillnaderna på den manliga och kvinnliga 
ikonografin. Genusteori om bronsföremålens ikonografi och plastiska ornamentik finns det 
ingen eller väldigt lite information om vilket kommer göra att jag får försöka använda mig av 
Sørensens och Bergerbrants litteratur så gott det går för att kunna implementera det i de båda 
kategorierna.  
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4. Metod 

4.1 Använda metoder 
Med hjälp av den ikonografiska metoden kommer jag kunna undersöka ornamentiken i tre 
steg som består av att man beskriver ornamentiken, analyserar den och tolkar den. Använder 
man sig av en ikonografisk metod kan även använda sig av semiotik. Med hjälp av semiotik 
kan man se en bild i sin helhet eller enskilt och om den är avsedd att visa något (Eriksson 
2017: 69f). Den andra metoden jag kommer använda mig av är en komparativ metod. En 
komparativ metod betyder att jag jämför exempelvis två bronsföremål med olika eller 
liknande ornamentik för att hitta ett samband mellan dem (Denk 2002: 7). Som tidigare 
nämnt har jag valt att utgå från bland annat bältesplattor, halsringar och halskragar, rakknivar, 
yxor och fibulor för att kunna implementera min metod. 
   En tredje metod jag har valt att använda mig av är att göra en tabell med hjälp av excel där 
jag har valt ut fyrtiotre gravar från utgrävningen av ett gravfält från yngre bronsåldern, det 
finns även gravar från förromersk järnålder som inte tas med i min uppsats, vid Simris 2 
1949-51 (Stjernquist 1961). Jag har även valt ett par ekkistegravar från Danmark för att 
kunna hjälpa mig att hitta både kvinnliga föremål av brons men även för att täcka delar av 
den äldre bronsåldern. Att jag har valt att göra en tabell i excel är för att jag ska kunna 
undersöka vilka bronsföremål man kan hitta i manliga versus kvinnliga gravar och för att 
enklare kunna implementera genusteorin i varför vissa objekt finns i respektive köns gravar.  

4.2 Urval 
 
Urvalet jag har gjort i materialet av bronsföremålen har gjorts då de har den mest synliga 
ornamentiken eller har samma/liknande ornamentik som varandra och de som lättast kan 
göras en ikonografisk studie på. Simris 2 som jag har valt till min undersökning av gravar har 
valts då den är väldokumenterad och väl publicerad, Simris 2 har även ett stort utbud av 
föremål som jag kommer kunna göra för min empiriska studie av bronsföremål i korrelation 
till gravar. Jag har även valt att ta med ekkistegravarna Borum Eshøj, Egtved, Muldbjerg och 
Ølby från Danmark, anledningen till detta är att de har de bäst bevarade bronsföremålen 
gällande kvinnor och även är väldokumenterade och väl publicerade. Ekkistegravarna täcker 
II-III och Simris täcker period IV-V vilket passar in till min studie av föremålen i gravar.  

4.3 Källkritik 
 
Problematiken med könsbestämning av gravar där man inte har kunnat göra osteologiska 
analyser kan bli svårtolkade, hur jag ska gå tillväga med detta kommer ske genom att titta på 
vilka föremål man hittat i en grav. Exempelvis om man hittar en gravurna med en pincett i 
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kan det tolkas om en manlig grav då pincetten är ett föremål förknippat med manliga gravar. 
Men problematiken blir att man bara kan tolka den utifrån ett föremål och man kanske inte 
har kunnat utföra en osteologisk undersökning utifrån benen. Andra föremål som exempelvis 
tutuli, dubbelknappar och fibulor kan man se som ett unisexobjekt då de hittas i både manlig 
och kvinnlig kontext. Huruvida ett föremål är manligt och kvinnligt kan beskrivas som 
Sørensen gör med gendered objects där exempelvis rakknivar, bälteplattor och halskragar 
betraktas som just gendered objects, det går även att könskategorisera vissa föremål genom 
att undersöka gravar där just de föremålen hittats i kontext till skelett som osteologiskt kunnat 
bekräfta vara manliga eller kvinnliga.  
 
Urvalet av föremål består endast av bronsföremål men ornamentik har funnits på andra 
föremål som är organiska. Exempelvis hittades bitar av ben med koncentriska cirklar i en av 
gravarna under utgrävningen av Simris II. Huruvida kläder och tyger av organiskt material 
har haft ornamentik är svårt att säga då det inte har hittats så mycket klädesplagg från 
bronsåldern mer än de som hittats i ekkistegravarna i Danmark. Detta betyder att jag inte 
kommer använda mig av kläder eller organiska material i min uppsats för att undersöka 
ikonografiskt.  

5. Material 

5.1 Beskrivning av föremålstypernas ornamentik 
 

5.1.1 Yxor 
Yxan är ett objekt som följt med människan sedan stenåldern och under bronsåldern börjar 
utvecklingen av yxorna ta fart, i de inledande faserna av bronsåldern använder man sig 
fortfarande till viss del av sten men man övergår sakta men säkert till att använda sig av 
brons. Under Montelius period I var skafthålsyxan vanlig, yxan liknar skafthålsyxor från 
senneolitikum men är gjorda av brons. Fårdrupsyxans ornamentik är relativt simpel till synes 
och kan ha punkter som bildar en slags ram kring två parallellt gående zick zackande linjer 
som går från toppen av yxhuvudet och sedan cirka halvvägs för yxhuvudet (Oldeberg 1943: 
37). Just ett sådant motiv återfinns inte på något annat föremål än just yxorna under period I. 
Förutom zick zackmönster kan dessa yxor även ha diamantformade motiv (Håkansson et al. 
1999: 4). Flatyxorna som är en andra yxtyp som kallas för pileyxa och återfinns i period I har 
till synes inga motiv eller mönster. Period Is kantyxor kan däremot ha inristade linjer som går 
paralelt med eggen på yxan. Under period II stannar skafthålsyxan kvar men de blir smalare 
och något längre, man går även ifrån zick zackmönstret till stor del och börjar använda sig av 
spiralmönster som nu blir modet (Oldeberg 1943: 37). Under period II finns även en yxtyp 
som kallas för avsatsyxa då den har vad man skulle kunna kalla en avsats där skaftet placeras 
så att yxhuvudet inte glider upp längs skaftet. Spiralmönstret återfinns även på denna typ av 
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yxa och sitter på nackänden. På skafthålsyxan finns mönstret placerat under skafthålet och 
går längs med yxan nästan hela vägen ner till eggen. Holkyxan som även börjar komma fram 
under period II har ingen direkt ornamentik förrän period V (Håkansson et al. 1999: 45). Ett 
undantag är en holkyxa hittad i Skåne som har spiralornamentik kring fästet eller “holken” 
från period V (Oldeberg 1974). En yxtyp från period II som kallas för Skogstorpsyxa har en 
ornamentik bestående av koncentriska cirklar och vågformad eller zick zackmönster som 
ornamentik på yxhuvudet. Under period III och IV finns det ingen direkt ornamentik på 
holkyxorna. Under period V framkommer endast en holkyxa med ornamentik som kan liknas 
vid böljebandsstil som placerats över större delen av yxhuvudet. I övrigt är holkyxan 
odekorerad. En kantyxa från period I har som Montelius beskriver det ett bindruneliknande 
märke (bindrunan ser ut att bestå av ᚹ, ᚾ och ᛦ) som troligtvis har tillkommit i senare tid och 
en andra kantyxa har inpunsade punkter längs kanterna samt en mindre avbildning av en 
kantyxa mitt på bladet (Montelius 1874: 45f).  
 

5.1.2 Fibulor och spännen 
Fibulan gör sin entré i bronsåldern under period II och liknar då vad vi idag skulle kalla för 
en säkerhetsnål. Många av de tidiga typerna av fibulor under period II har ingen egentlig 
ornamentik, fibulans bygel är vriden så att den bildar en spiral. En fibula från period II som 
man hittat har en bygel bestående av en bronsplatta som har ornamentik i form av fyra linjer 
som går kring den ovala plattan (Håkansson et al. 1999: 8) En yngre typ av fibula från period 
II har fortfarande den spiralvridna bygeln som slutar i en ihopsnurrad spiral i slutet av varje 
ände (kanske ska detta lika en ihopringlad orm?) och själva nålen i sig har ingen egen 
ornamentik (Montelius 1874: 35). Under period III har fibulorna liknande form som under 
period II och under äldre och bygeln har den spiralvridna formen och de ihopringlade 
ändarna. Under yngre period III har fibulorna en högre och bredare bygel (Håkansson et al. 
1999: 11). Några fibulor har inte den spiralformade bygeln utan har schackrutor eller streck 
ristade som ornamentik längs bygeln som delas in i segment med tre parallellt gående ringar 
kring bygeln. På ena sidan av nålen är formen rund och platt med ett motiv som kan liknas 
vid ett timglas. En annan fibula som kommer under period III kallas för Bornholmstyp 
(Håkansson et al. 1999: 11). Denna har inte den spiralvridna bygeln utan dess bygel är istället 
platt och rikt utsmyckade med både spiralornamentik i mitten, horisontella och vertikala 
linjer runt den ovala plattan och inpunsade trianglar på utsidan och insidan. Nålen har även 
den ornamentik i form av vertikala linjer som bildar tre koncentriska cirklar och fibulan har 
även den spiraler på båda ändarna (Montelius 1874: 35).  Under period IV, V och VI 
förändras fibulornas utseende och istället för att likna en säkerhetsnål börjar de se ut nästan 
som glasögon, därav namnet “glasögonfibula”. Den spiralvridna bygeln är även vanlig under 
period IV. De mindre runda spiralformade ändarna har blivit större och har plattor i mitten 
istället för att vara snurrade hela vägen in och plattorna har ingen ikonografi på sig, nålen har 
en rund cirkel i ena änden där ornamentiken är vertikala linjer som går runt cirkeln. På 
baksidan av glasögonfibulor från period V kan man hitta en slags “gömd” ornamentik som 
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föreställer händer och solkors. Händerna till exempel har ristats in på gjutformen eller på 
vaxfiguren som ska likna den slutliga produkten, just detta går att se på en misslyckad fibula 
som hittats på Gotland där fibulan har två händer på baksidan. Varför händerna finns som 
ikonografi är svårt att säga, en teori säger att de har med döden att göra då de hittas i 
sammanhang med gravar i Danmark och en andra att de skulle ha en koppling födsel då några 
stenar från Danmark med händer har fyra sträck ristade ovanför händerna och därför 
representera graviditetstiden, fyra sträck + fem fingar = de nio månaderna (Jensen 2002: 
445). Under period V börjar fibulornas ändplattor ta en mer oval form och ornamentiken blir 
C-formad (Oldeberg 1943: 92). Även under period VI är den C-formade ornamentiken till 
viss del kvar, fibulornas ändplattor blir mer njurformade och koncentriska cirklar blir vanliga 
på fibulorna. På en glasögonfibula som hittats i Södermanland återfinns de koncentriska 
cirklarna, C-formen och ett motiv som skulle kunna likna en yxa till formen. 
 
 

5.1.3 Rakknivar 
Rakknivarna introduceras under bronsåldern i period II och till formen är de avlånga med ett 
handtag som är format som ett hästhuvud (Håkansson et al. 1999: 50). Ornamentiken på en 
som hittats på Öland består av parallella linjer som går i omlott med varandra och kanske 
skulle kunna se ut som hästens man. Bladets ornamentik består av horisontella och vertikala 
linjer samt ett zick zackmönster som går från handtagets början och ända ut till bladets slut 
(Montelius 1874: 33). Under period III har handtaget fortfarande formen av ett hästhuvud 
men ornamentiken verkar försvinna från bladen. Under period IV blir bladet bredare och 
hästhuvudformen är till viss del kvar och formen på handtaget blir antingen spiralformat eller 
format likt ett fågelhuvud, s.k. “svanhals”. Under period IV har rakknivens ornamentik 
kommit tillbaka (även om det finns rakknivar från period IV som inte har någon) och motiven 
har blivit skepp med vad som tolkas som fågelhuvuden i fören (Kaul 1998: 88). 
skeppsikonografin består av trianglar som går i ett zick zackande mönster inom en ram 
bestående av horisontella linjer (Håkansson et al. 1999: 50), även ormar och fiskar 
förekommer på rakknivar under period IV (Johansson 2011: 4). Solhästen är en annan symbol 
som man kan hitta på rakknivens ikonografi (Kaul 1998: 202). Under period V är fortfarande 
skeppen centrala på rakknivens ikonografi, dock har förens utseende förändrats och 
hästhuvuden har bytt ut period IVs fågelhuvuden (Kaul 1998: 63). Ett motiv som ser ut som 
svampar, eller kultyxor som Kaul föreslår, förekommer också på rakknivarna under period V 
(Kaul 1998: 188), en rakkniv som hittats i Skåne har två skepp som ligger på varandra och ett 
motiv som skulle kunna ses som vågor, samt två koncentriska cirklar som man kanske skulle 
kunna se som sol och måne. Under period VI får rakkniven en helt ny form och får en nästan 
halvmåneform och ornamentiken verkar försvinna helt från dem. 
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5.1.4 Bälteplattor, -kupor, -dosor och hängkärl 
Bälteplattan introduceras under period II och var populära bland kvinnor, man har gjort fynd 
av dessa i bland annat Skåne och Danmark, en av dessa kommer från en grav i Egtved där en 
flicka begravdes med en bälteplatta på magen (Hagerman 2011: 113). Ornamentiken på dessa 
plattor består av spiralmönster och på en bälteplatta hittad i Skåne finns “band” av zick 
zackande mönster på utsidan av plattan och de två inre banden består av vad man skulle 
kunna kalla för flätverk av zick zackande mönster (Montelius 1874: 32). Under period III 
försvinner spiralornamentiken från bälteplattorna och stjärnornamntiken börjar introduceras, 
stjärnornameniken består av bågmotiv som utgår från en mittpunkt i cirkelrunda fält för att 
sedan bilda just en stjärna. Bältedosan som under period III introduceras försvinner ganska 
snabbt och byts ut mot en konformad platta likt de tidigare bälteplattorna (Burenhult 2012: 
53). Stjärnornamentiken håller sig även kvar under period IV och bälteplattan byts ut mot en 
bältekupa, eller hängkärl som man också kan kalla det, som kan liknas vid att det ser ut som 
ett kärl man lagar mat i kanske. Under period V återfinns fortfarande bälteskupan men 
stjärnornamentiken har fallit ur smaken och givit plats åt vågbandsmönsret som är vad 
namnet säger, just band av vågor som kan vara sluta i exempelvis hästhuvuden (Montelius 
1874: 74f). Under period VI är bälteskupans utseende och ornamentik i princip identisk med 
den från period V.  
 

5.1.5 Halskragar & halsringar 
Under period II började breda halskragar bli populärt bland bronsålderns kvinnor, 
ornamentiken bestod av spiralornamentik (Burenhult 2012: 448). Men även ornamentik 
bestående av vertikala, horisontella och zick zackmönster går att se på halskragar från denna 
period (Montelius 1874: 35). Den bredare halskragen finns kvar även under period III med 
sitt spiralmönster. Under period IV faller halskragen ur modet och de smalare halsringarna 
börjar bli mer populära, halsringarna är spiralvridna alternativt gjutna på ett sätt att de ska se 
spiralvridna ut ornamentiken på halsringarna under denna period är ganska sparsam men en 
halsring från skåne har zick zackande linjer där ringen öppnas (Montelius 1917: 73). Under 
period V ändrar återigen halsringarna stil och består av helgjutna stycken som är spiralvridna 
med två dekorerade plattor som avslutas i varsin spiral (Montelius 1874: 65ff) eller så 
avslutas de med smalare och dekorerade plattor och bara en hake för att kunna ta av och på 
sig halsringen. Halsringarnas ornamentik består bland annat av skepp, inpunsade linjer som 
omringar skeppen och två våglinjer som är placerade ovanför skeppen (representation av 
himlen?). Halsringar med horisontella linjer, zick zackmönster samt vågmönster och 
koncentriska cirklar som ornamentik finns även under period V (Montelius 1917: 84f). 
Halsringarna lika de som finns i period V med plattor och avslutande spiraler finns även 
under period VI och de har samma skeppsornamentik som de tidigare men även halsringar 
vars plattor inte har någon ornamentik finns även under denna period. Men även här 
förändras halsringen till att bli en omkastad spiralvriden avlång halsring (även halsringar som 
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inte är spiralvridna existerar under period VI), halsringens ornamentik består av horisontella 
och lodräta linjer, koncentriska cirklar och vågmönster. Ornamentiken är placerad antingen 
vid halsringens lås eller mitt på själva halsringen (Montelius 1917: 85, 98f).  
 

5.2 Manligt och kvinnligt i grav och ornamentik 
När man kollar på de objekt jag har valt så kan man se att vissa objekt är så kallade 
“gendered object”. Som Sørensen beskriver det är exempelvis svärd, halskragar/halsringar, 
bälteplattor och håraccessoarer något man kan se som gendered objects, även kläder faller in i 
den kategorin (Sørensen 2000: 136). Bergerbrant radar upp några objekt som man kan 
kategorisera som just gendered objects och objekt som kan ses som “unisex” utifrån 
utgrävningar och skrifter, bland annat Welinder som skrivit om en skånsk grav från period II 
där man fann en dolk och bälteplatta i samma grav. Dolkar hittas ofta i både manliga och 
kvinnliga gravar och hamnar därav i kategorin unisex. Föremål som ses som vanligtvis 
manliga är bland annat svärd, yxor, pincetter och rakknivar, föremål man klassar som 
kvinnliga kan vara exempelvis bälteplattor, halsringar och kragar och små bronsrör som har 
suttit på snörkjolar. Sådant som klassas om unisex är dolkar, arm-och fingerringar, sylar, 
fibulor, nålar och dubbelknappar (Bergerbrant 2007: 8).  
 

5.2.1 Simris 2 
Mellan 1949 och 1951 gjordes en utgrävning vid ett gravfält i Skåne som heter Simris 2. 
Anledningen till att man gjorde en utgrävning vid Simris 2 var för att man ville göra grundlig 
kartläggning av gravarna (Stjernquist 1961: 9). Materialet som hittades vid utgrävningen och 
som är från bronsåldern täcker Montelius period IV och period V, de ben som hittades i 
samband med grävningen är både brända och obrända och osteologen Nils-Gustaf Gejvall 
gjorde en osteologisk analys av de ben man hittade i Simris 2 men bara ett fåtal gav resultat 
(Stjernquist 1961: 9 & 159). Gravarna som grävdes vid Simris 2 består av brandgravar och 
urngravar. Några av urnorna är välbevarade och har hittats hela, exempel på detta är en urna 
från grav 43 (43 A-B) som är en bikonisk urna som hittades hel, förutom locket som inte 
hittades helt komplett (Stjernquist 1961: 15 & Pl. XVIII). Bland fynden som gjorts i gravarna 
så har man bland annat hittat rakknivar, knappar av olika slag, nålar och en krok av brons. Av 
de gravar som är osteologiskt undersökta är 14 av de manliga gravarna  och 9 av de kvinnliga 
undersökta av Gejvall och konstaterade att vara manliga och kvinnliga (Stjernqvist 1961: 
159). 
 

5.2.2 Ekkistegravar 
I Danmark finns en gravtyp som har varit viktig för bronsålderns forskning och som 
innehåller väldigt fint utsmyckade föremål som kallas för ekkistegravar, ekkistorna är 
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urholkade ekstockar där man senare har placerat en man eller kvinna med gravgåvor och 
dessa gravtyper hittas i stora gravhögar från den äldre bronsåldern (Jensen 2002: 164). 
Exempel på gravar som denna typ är Borum Eshøj, Egtved, Skrydstrup och Ølby. En av de 
mest kända ekkistegravarna som man har undersökt är Egtvedflickan som grävdes ut 1921 
och hennes ekkista innehöll många spännande fynd. Bland annat innehöll den en bronsplatta 
som burits kring midjan, en bältesplatta, örhänge och ett armband. Även ett kärl med vad man 
tror varit något slags mjöd eller öl fanns i kistan. En av de mer spännande ting som fanns i 
kistan var hennes kläder som klarat sig sen hennes begravning ända fram till utgrävningen 
(Jensen 2002: 172ff). I Borum Eshøj fann man tre ekkistor där två av dem innehöll män, en 
ung och en äldre, och den tredje ekkistan innehöll en äldre kvinna, alla tre gravarna innehöll 
kläder som man skulle kunna klassa som gravgåvor, den yngre mannens och den äldre 
kvinnans kistor innehöll bronsföremål. Kvinnan hade bland annat med sig en bronsplatta, två 
armringar, tutuli och en bronsdolk, i mannens grav fanns en svärdsskida av trä men utan 
svärd. Istället för ett svärd fanns en bronsdolk nerstucket i skidan (Nielsen 2013: 92ff). 
 

5.2.3 Plastisk och ristad ornamentik 
Hur man kan se på manliga och kvinnliga bronsföremål under bronsåldern kan vara svårt. 
Vissa objekt kan vara svåra att tyda och sätta ett kön på, alltså om de har burits/använts av en 
kvinna eller en man, men vissa objekt kan som tidigare nämnt beskrivas som gendered 
objects och tillskrivas ett kön. Exempelvis svärdet kan ses som just ett gendered object 
(Sørensen 2000: 136) där detta koncept kan understödjas med hjälp av de gravar man hittat 
där svärd placerats med män, Trindhøj är ett sådant exempel där en man var begravd i en 
ekkista med ett bronssvärd (Nielsen 2013: 88). Även föremål som är kopplat till hår (förutom 
kammen då man hittat kammar i både mans- och kvinnogravar) och hals kan ses som 
gendered objects där exempelvis de vackra halskragarna hittats i kvinnogravar, bl.a 
ekkistegravar, i Danmark. Ett bra exempel på en sådan halskrage som fanns i en kvinnograv 
är den i Ølby som hittades under en utgrävning av en gravhög (Bergerbrant 2007: 59). Under 
den äldre bronsåldern började man mer eller mindre kategorisera gravritualerna och 
gravgåvorna, till exempel så kategoriserades vapen, yxor exempelvis, som manliga gravgåvor 
och prydnader kategoriserades som kvinnliga gravgåvor (Sørensen 2000: 93). 
Gjutningsprocessen går till att man smälter bronset i deglar för att sedan hälla över det i 
gjutformar. De första gjutformarna som användes kan ha varit gjorda av sten eller hårdbränd 
lera och fylldes horisontellt som sedan fick stelna ute i den fria luften (Oldeberg 1943: 135). 
En teknik som användes under bronsåldern var förlorat vaxmetoden alltså att man gjorde en 
form av ett objekt där man lätt kunde applicera ett motiv eller en ornamentik på vaxet för att 
sedan forma gjutformen runt vaxet och sedan bränna formen för att dels härda den och få bort 
vaxet. När gjutformen var klar kunde man hälla i bronset och gjuta det man hade förberett 
tidigare (Burenhult 2012: 51f).  
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Tittar man på vad man skulle kalla för plastisk ornamentik så kan man undersöka de vackert 
gjutna rakknivarna från period II och III med sina skulpterade handtag som liknar 
hästhuvuden som var vanliga under båda perioderna (Goldhahn 2019: 98). Period II och IIIs 
rakknivars plastiska ornamentik torde ha gjutits i en gjutform och inte ha ristats medans 
ornamentiken på sidan av troligtvis är punsad som på många andra föremål från bronsåldern 
är. Punsingstekniken går ut på att man med en liten mejsel hamrar in exempelvis zick 
zackade mönster på yxor, knivar och dylikt (Oldeberg 1943: 65). Till punsningen har man 
även kunnat använda sig av matriser med olika motiv som exempelvis koncentriska cirklar 
för att få fram ett motiv på olika föremål (Oldeberg 1943: 71). På period II och IIIs rakknivar 
man se vad som skulle kunna vara manen från en häst som är inristad bakom “huvudet” på 
kniven (Montelius 1874: 33) vilket ger den mer anknytning till hästar i verkliga livet. Det är 
inte bara hästhuvuden man kan finna på rakknivarnas plastiska ikonografi, även fågelhuvuden 
är vanliga på rakknivens handtag men de tillkommer inte förrän i period IV och även 
rakknivens form förändras något till ett bredare blad. Som Goldhahn beskriver det kan 
siluetten av rakknivarna med fågelhuvuden tolkas som en fågelstjärt (Goldhahn 2019: 101). 
Hästen som ikonografi på manliga objekt återfinns på just rakknivar under period II och 
delvis III men försvinner från rakknivens gjutna handtag och ersätts av handtagen i form av 
fåglar (Goldhahn 2019: 98). Hästen i sig försvinner dock inte helt från rakkniven utan 
återfinns som ristade solhästar på sidorna av rakkniven eller som skepp med stiliserade 
hästhuvuden (Kaul 1998: 63) och även andra föremål. Hästen på kvinnliga objekt som bland 
annat bältekupor och hängkärl återfinns i period IV, V och VI i form av vågbandsornamentik 
(Montelius 1917: 92 & Håkanson et al. 1999: 54).  
 
Spiralornamentiken som man hittar på föremål under period II, III och delvis IV finns gjuten 
på bland annat bälteplattor och yxor, även i gjuten mer plastisk form kan man hitta 
spiralornamentiken i form av fibulor. Spiralornamentiken på manliga objekt som yxor finns 
bara en kort tid under period II på avsatsyxor samt några skafthålsyxor från samma period 
men återfinns i större omfattning på kvinnliga föremål av brons under period II och III 
(Håkansson et al 1999: 54f). De föremål man associerar med kvinnor där man hittar 
spiralornamentik på är bälteplattor och halskragar som bland annat hittats i samband med 
utgrävningarna av ekkistor i Danmark (Bergerbrant 2007: 54ff). En annan slags 
spiralornamentik som finns även under period V och VI är de som man hittar på halsringar. 
Halsringar är ett föremål som skulle kunna klassas som ett unisexobjekt (Thedéen 2004: 76). 
Spiralornamentiken under period V och IV utgörs av spiralvridna ändar. Även fibulor som 
kan klassas som ett unisexobjekt då de hittas i både manliga och kvinnliga gravar har under 
bronsålderns perioder II, III och IV spiralornamentik i form av spiralvridna ändar. 
Stjärnormanentiken som blev populär efter att spiralornamentiken försvann vid mitten av 
bronsåldern blev även den populär bland kvinnor på hängkärl och bälteskålar (Burenhult 
2012: 53). Stjärnornamentiken finns även på unisexobjekt som tutuli och dubbelknappar. 
Koncentriska cirklar är ett motiv som förekommer i stor utsträckning på unisexobjekt som 
fibulor, tutuli, dubbelknappar och på vissa halsringar (Håkansson et al 1999: 52ff & 
Montelius 1917: 85), men de förekommer även på manliga föremål såsom rakknivar (Kaul 
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1998: 191). Skeppets ikonografi som man finner på framför allt rakknivar skulle även kunna 
ses på mer kvinnliga föremål som hängkärl där fören på skepp i form av stiliserade 
hästhuvuden kan ses i vågbandsornametik (Kaul 1998: 192). Vågbandsornamentiken som blir 
populär under period V och VI återfinns på både manliga och kvinnliga föremål såsom 
knivar, pincetter och hängkärl (Håkanson et al. 1999: 41ff). Vågbandsornamentiken på 
hängkärlen har blivit inpunsade med hjälp av diverse punsningsverktyg och skulle alltså 
kunna klassas som en slags ristad ornamentik (Oldeberg 1943: 42). Fibulor, som är ett mer 
unisexobjekt, har under period V och VI har vad man skulle kunna klassa som en mer simpel 
vågbandsornamnetik gjuten på fibulans ändar med koncentriska cirklar, även dessa gjutna, 
för att bilda ett extra mönster inuti eller runt banden (Montelius 1917: 89f & 1874: 65). På 
baksidan, eller på sidan som sitter närmast kroppen, av fibulor kan även annan plastisk 
ornamentik hittas i form av händer, vad man skulle kunna kalla för träd och solkors hittas 
(Montelius 1917: 89f , Oldeberg 1943: 169). Varför så är fallet är okänt men kan ha med “det 
gömda” att göra.  

6. Analys och resultat 
Om man nu tittar tillbaka på de objekt som har beskrivits, alltså yxor, fibulor, rakknivar, 
bälteplattor och halsringar och halskragar kan man se en tydlig utveckling av både föremålen 
och dess ornamentik. Fårdrupsyxans ornamentik av zick zackande mönster och 
diamantmönster försvinner kort och ornamentiken kommer tillbaka när kantyxan introduceras 
och blir då bågformade linjer som går längs eggens början. Flat- och kantyxorna från period I 
går sedan i period II över till att bli avsatsyxor, även holkyxan börjar se dagens ljus under 
period II, men även skafthålsyxan som fårdrupsyxan från period I stannar kvar en kort tid 
under tidiga period II. Ornamentik på avsatsyxorna och skafthålsyxorna går från att vara zick 
zackade och blir nu istället spiralformade vilket tyder på en tydlig utveckling av gjuttekniken 
under bronsåldern. Men det är inte bara på yxorna som man kan hitta detta vackra mönster, 
som tidigare nämnt i materialet så kan man hitta spiralmönster på halskragar och de kvinnliga 
bälteplattorna vilket skulle kunna tyda på en popularitet och utveckling av mönstrets 
användande av bronsålderns människor (Burenhult 2012: 53). Stjärnormamentiken som man 
hittar på period IIIs bältesaskar och bälteplattor, även i period IVs bältesornament, tenderar 
till att vara associerat med framförallt kvinnliga föremål som de tidigare nämnda. Men de 
återfinns även på unisexobjekt som tutuli och dubbelknappar (Håkansson et al. 1999: 51f, 
54). Den nästkommande ornamentiken som är vågbandsornamentik återfinns under period V 
och VI på både manliga och kvinnliga föremål. Bland de manliga föremålen är rakknivar ett 
bra exempel att nämna där skeppens form består av vågband (Kaul 1998: 194). Kvinnliga 
föremål med vågbandsornamentik är bältekuporna som under period V-VI byter ut 
bälteplattorna och blir vad man skulle kunna kalla för nästa “mode” bland bronsålderns 
kvinnor. Vågbandsornamentiken återfinns även på halsringar under period V och VI i form 
av vad Kaul beskriver som en representation av skepp (Kaul 1998: 158) som placerats på 
ändplattorna på halsringen. Skeppet i form av vågband är ett motiv som återfinns även på de 
manligt associerade rakknivarna där de även som Kaul beskriver det kan vara en slags 
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representation av solens resa över himlen (Kaul 1998: 88, 194, 262). Även hästen i form av 
vågbandsornamentik återfinns som ett motiv på både rakknivar (Kaul 1998 202) och på 
kvinnliga föremål som bätleskuporna och hängkärlen (Goldhahn 2019: 111, 122). 
 
Tittar man på de manliga och kvinnliga föremålens plastiska ornamentik så kan man se att 
rakknivarna som är ett föremål associerat med män har en plastisk ornamentik och de 
kvinnliga har det inte. Rakknivarnas plastiska ornamentik består av skulpterade hästar under 
period II-VI för att sedan bytas ut mot svanhalsar under period IV-V och är de enda 
föremålstyperna med en tydlig figurativ form. Ornamentiken på de kvinnligt associerade 
föremålen är ristad i gjutformen eller på den vaxkopia man sedan gör bronsföremålet till. 
Ornamentiken som finns på de kvinnliga föremålen är väldigt lik den man även finner på 
manligt associerade föremål, skillnaden man kan se är att den är mer synlig på de kvinnliga. 
Jämför man bälteplattorna från period II och avsatsyxorna, även till viss del skafthålsyxorna, 
från samma period kan man se att ornamentiken är mer sparsam på yxorna och placerade och 
mindre till storleken, två exempel på detta är en skafthålsyxa från Skåne och en avsatsyxa 
som hittats på Öland (Montelius 1874: 29, 34). Skafthålsyxans ornamentik består av 8 
spiraler i två rader som går lodrätt parallellt med varandra (Montelius 1874: 29) och 
avsatsyxans ornamentik består av 6 spiraler i en vågrät rektangulär form (Montelius 1874: 
34). Tittar man däremot på period IIs bälteplattor som har ett betydligt större omfång av 
spiralornamentik där sammanlagt tre koncentriska cirklar av spiraler omger bälteplattan vilket 
skulle kunna tyda på att man inom den kvinnliga utsmyckningssfären ville visa upp en slags 
status eller att man ville visa upp sig, detta kan även förklara storleken på de kvinnliga 
midjeföremålen. Återgår man till rakknivarnas handtags plastiska ornamentik under period 
IV hänger fortfarande hästhuvudet kvar, men under denna period börjar “svanhalsar” dyka 
upp i den plastiska ormanentiken och även formen på rakknivarna börjar ta en bredare form. 
Som Hornstrup beskriver fågelmotivet som ornamentik under yngre bronsåldern kan man se 
det bredare knivbladet samt svanhuvudet som en representation av en fågel då själva bladet 
kan ses som en fågelstjärt, knivens “kropp” kan alltså ses exempelvis en svan (Hornstrup 
2013: 131f & Goldhahn 2019: 100). Den plastiska ornamentiken på halsringar från period V 
och VI består av spiraler som avslutar halsringarna där man öppnar och stänger halsringen, 
spiralen skulle kunna ses som en plastisk representation av en ihopringlad orm eller en virvel 
i vattnet som kan bildas i exempelvis bäckar och åar. Den ristade ornamentiken på 
halskragarnas plattor under period V och VI består av skepp (Kaul 1998: 60, 66) och liknande 
eller likadana motiv kan hittas ristade på rakknivar från samma period (Oldeberg 1974: & 
Kaul 1998: 93) men även till viss del som Kaul tolkar det på bältekupor och hängkärl från 
period V och VI (Kaul 1998: 169f, även Montelius 1917: 109).  
 
Empirisk studie av gravar och gravfynd 
I den empiriska studien har jag valt att analysera ett 40-tal brandgravar från Simris 2 och fem 
ekkistegravar från Danmark. Tittar man på gravarna från Simris 2 i tabellen nedan kan man 
se att fördelningen av manliga och kvinnliga gravar är ganska lika till antal. Av gravarna är 
15 gravar manliga och 12 gravar är kvinnliga, bestämningen har gjorts med hjälp av 
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osteologiska undersökningar (Stjernquist 1961: 9 & 159). Fördelningen av gravgåvor som går 
att se i tabellen är tämligen intressant. Bland de kvinnliga gravarna finns inga direkt typiska 
kvinnligt associerade föremål. Förklaringen till detta är att de perioder som Simris 2 täcker 
består av yngre bronsåldern där gravgåvor inte är lika vanligt förekommande. Gravarna blir 
även simplare och man begraver sina döda i brandgravar istället för gravhögar. Burenhult 
beskriver det som en förändring relaterat till ett “minskat överskott i de svenska bygderna” 
och att det även är kopplat till en ny slags samhällsstruktur med tätare och samordnade byar 
(Burenhult 2012: 64f). Ett intressant föremål som verkar ha följt med både män och kvinnor i 
graven är sylar, av de 40-tal gravar jag har valt att undersöka har 14 gravar en syl bland 
gravgåvorna. Sylar används för att kunna göra hål i exempelvis läder som i detta fallet kan ha 
varit tillhörande en grupp människor från bronsåldern som arbetat med just läder. Att sylen 
har lagts i både manliga och kvinnliga gravar tyder på att det kan ses som ett föremål som kan 
klassas som unisex istället för ett gendered object som rakkniven som bara hittats i relation 
till manliga gravar. I gravfältet Simris 2 har endast en halsring hittats i relation till en manlig 
grav som med hjälp av en osteologisk undersökning har bekräftats vara just en man. Tutuli 
och dubbelknappar återfinns i åtta gravar varar tre av gravarna är kvinnliga, endast en är en 
manlig och fyra gravar är av ospecificerat kön då man inte kunna få något bestämt kön 
genom en osteologisk undersökning av dem. Även här kan man se tutuli och dubbelknappar 
som ett unisexobjekt och inte ett gendered object. Kort sagt skulle man kunna se ett resultat i 
Simris 2 att större delen av de gravgåvor i form av föremål gjorda av brons som klassas som 
gendered objects är manliga. Det vill säga att de gravar som osteologiskt har kunnat bevisats 
vara manliga innehåller rakknivar och de kvinnliga gravarna enbart innehåller föremål man 
klassar som unisex. Varför så är fallet är svårt att säga, under yngre bronsåldern blir 
gravgåvorna färre och mindre vilket kan vara ett av argumenten för att det inte finns några 
föremål som är uteslutande kvinnliga. Ett annat argument man skulle kunna använda sig av är 
att det skulle kunna handla om att de människor som är begravda på gravfältet i Simris 2 är 
hantverkare då det finns så väldigt många sylar begravda med människorna.  
 
I de danska ekkistegravarna som täcker period II-III kan man hitta de vackert utformade 
praktföremålen som tillhört kvinnor. I ekkistegravarna jag har valt har man under 
utgrävningar under 1800-1900-talet gjort fynd av bälteplattor från period II med 
spiralornamentik. Bälteplattan är ett typiskt gendered object och associeras med kvinnor. När 
man undersöker de fem ekkistegravarna som jag har valt kan man se att fyra av de fem 
gravarna, alltså Egtved, Borum Eshøj, Ølby och Muldbjerg, har bälteplattor i sig. Varför 
Skrydstrup inte har en bälteplatta är svårt att säga, det är även svårt att säga varför de fyra 
tidigare nämnda har det. Men om man ska tro på Kristiansen och Larssons teori om att 
bälteplattan skulle kunna symbolisera en slags solprästerskap så skulle man kunna dra 
slutsatsen att kvinnan som ligger begravd i ekkistan i Skrydstrup alltså inte är en solprästinna 
(Kristiansen & Larsson 2005: 298ff). Ett andra gendered object man kan se i ekkistegraven 
från Egtved och Ølby, är snörkjolar. I Egtvedgraven fann man en intakt snörkjol och i Ølby 
fann man 125 bronsrör som tillhört en snörkjol då man fann rester av en i några av rören.  
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Avslutande så kan man man i resultaten se en tydlig utveckling av de utvalda 
bronsföremålens ornamentik från äldre till yngre bronsålder där spiralornamentiken 
dominerar under period II och stora delar av period III. Spiralornamentiken syns bäst som 
tidigare nämnt på bälteplattorna och halskragarna från period II Under sena period III och 
under IV domineras framförallt de kvinnligt associerade föremålens ornamentik av 
stjärnornamentik. Bronsföremålens ornamentik under period V-VI består av 
vågbandsornamentik med vackert utformade mönster även här på de kvinnligt associerade 
föremålen som bältekupor och hängkärl. Vågbandsornamentiken återfinns även på manligt 
associerade föremål som rakknivar där skepp och andra bilder utgörs av vågband. 
Utvecklingen av ornamentiken på bronsföremålen skulle kunna vara kopplat till vad som var 
“inne” under en viss period eller till vad som ansågs vara viktigt för samhället.  
Den plastiska och ristade ornamentiken på manliga och kvinnliga föremål har en tydligare 
skillnad. Plastisk ornamentik i form av häst och fågelhuvuden återfinns exklusivt på de 
manligt associerade rakknivarna medan de kvinnligt associerade föremålens ornamentik 
består av en ristad ornamentik. Plastisk ornamentik i form av spiraler som skulle kunna tolkas 
som virvlar i åar eller som ihopringlade ormar återfinns på unisexobjekt som fibulor från 
period II-IV till exempel. Ristade ornamentiken i form av “gömda” händer och andra motiv 
återfinns på fibulor från period V-VI och varför man har gjort så är svårt att säga.  
Skillnader i manligt och kvinnligt i gravmaterialet från Simris 2 från period IV-VI och 
ekkistegravarna från period II-III kan betraktas ur vilken period de tillhör. Under period II-III 
ville man som med Kristiansen och Larssons teori om solprästinnor kanske begrava sina döda 
“prästinnor” med bälteplattorna som kan ha visat på en viss social roll i samhället. Man kan 
även ha velat begrava sina döda med de praktföremål som man associerat med en viss social 
klass. Bland brandgravarna från Simris 2 återfinns inga bälteplattor utan här blir 
gravmaterialer mer sparsamt. Detta kan ha berott på att byarna blir tätare och att man inte ser 
det lika viktigt att begrava sina döda med föremålen utan att de istället deponeras som 
offergåvor. Sylen som är vanligt förekommande bland gravgåvorna i Simris 2 skulle kunna 
vara kopplat till läderarbete och att de som begravts här arbetat med det. Det man hittar i 
Simris 2 som man med säkerhet kan se som ett gendered object är rakknivar som hittas i ett 
antal gravar. 
 
Tabell 1. Sammanställning av Grav 6-SM 2528-29 från gravfältet Simris 2 i Skåne samt fem 
utvalda ekkistegravar från Danmark. Baserat på Stjernqvist (1961), Glob (1971), Jensen 
(2002) och Nielsen (2013). 
 

Grav Gravtyp Man Kvinna Ospec. kön Bältesplatta Syl Halsring/krage Rakkniv dubbelknapp/tutuli Övriga fynd 

Grav 6 Brandgrav X      X  X (träskål, järnbitar) 

Grav 13 Brandgrav   X  X   X  

Grav 16 Urngrav   X      X (knapp av brons) 

Grav 23 Urngrav  X       X (bronspinne) 

Grav 31 Brandgrav X      X  X (keramikbitar) 

Grav 36 Urngrav   X      X (bronsremsa) 
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Grav 38 Urngrav   X      X (bronsknapp) 

Grav 39 Unrgrav X      X X X (bronsremsa) 

Grav 40 Urngrav   X      X (Bronstråd) 

Grav 43 
A-B Brandgrav  X (urna B) X (urna A)  X     

Grav 43 C Brandgrav   X  X     

Grav 43 D Brandgrav X         

Grav 43 E Brandgrav   X     X  

Grav 44 Urngrav X    X     

Grav 48 Urngrav   X  X     

Grav 49 
A-B 

Urnbrandg
rav   X      

X (bronsring i A, 
bronsringar i B) 

Grav 50 A Urngrav  X   X   X 
X (bronsring, knapp 
av brons) 

Grav 50 B Urngrav X    X  X  X (kniv av brons) 

Grav 52 
Urnbrandg
rav X        X (ring av brons) 

Grav 53 Urngrav  X       X (ring av brons) 

Grav 60 Urngrav X    X  X   

Grav 61 Urngrav   X  X     

Grav 66 
Urnbrandg
rav  X   X     

Grav 71 Urngrav     X     

Grav 73 Urngrav   X      X (ring av brons) 

Grav 79 A Urngrav X    X  X  X (spets av brons) 

Grav 79 B Urngrav X      X   

Grav 80 Urngrav  X      X X (spets av brons) 

Grav 93 Urngrav X     X X   

Grav 94 
Brand/urn
grav X      X   

Grav 98 Brandgrav  X      X 
X (krok av brons, 
flintskrapa) 

Grav 102 Urngrav   X     X  

SM 2860 Urngrav X        X (kniv av brons) 

SM 2861 Urngrav   X      X (bronsnål) 

SM 2862 Urngrav   X  X     

SM 2863 Urngrav X      X   

SM 2864 Urngrav   X      
X (miniatyrdolk av 
brons) 

SM 2866 
A Urngrav   X  X     

SM 2866 
B Urngrav   X      X (knappar av brons) 

SM 2867 Urngrav   X      
X (armband av 
brons) 
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SM 2868 Urngrav   X     X 
X (bronsknapp med 
ögla: tutuli?) 

SM 
3528-29 Urngrav X  X      

X (bronskniv, 
bronsnål) 

Egtved Ekkista  X  X     X (armring, örhänge) 

Borum 
Eshøj Ekkista  X  X  X  X 

X ( dräktnål, dolk, 
kam, armringar) 

Skrydstrup Ekkista  X       
X (örhängen, kam av 
ben) 

Ølby Ekkista  X  X  X  X 

X (bronsrör till 
snörkjol, bronsdolk, 
pärlor) 

Muldbjerg Ekkista  X  X     X (dolk)  

 
Ser man till gravmaterialet från brandgravarana och ekkistegravarna med hjälp av 
frågeställningen om vilka fynd man gör i manliga versus kvinnliga gravar kan man se en viss 
skillnad. Skillnaderna som kan ses i gravmaterialet blir utifrån vilken period man undersöker, 
det finns en tydligare skillnad i det kvinnliga materialet under period II och IIIs ekkistegravar 
än i brandgravarna från period IV-VI. En skillnad man kan se bland gravmaterialet från 
period II-VI är att bland brandgravarna återfinns inga av de kvinnliga praktföremålen som 
bälteplattor. Anledningen skulle kunna vara som Levy ser det, att man väljer att deponera 
föremål associerade med en viss social status som offergåvor istället för att begrava det(Levy 
2006: 234f ). Resultatet blir i detta fall att man under den äldre bronsåldern ser exempelvis 
bälteplattor som ett praktföremål som följer med sina döda medan man under den yngre 
bronsåldern ser det som ett föremål man ska deponera som offergåva. De föremål som följer 
med de döda under både period II-III och IV-VI verkar vara dolkar. De finns i gravmaterialet 
från ekkistegravarna och i grav SM2864 där man fann en miniatyrdolk. Dolken är en 
föremålstyp som kan ses som ett unisexobjekt då de hittas i både manliga och kvinnliga 
gravar, dock är inte SM2864 könsbestämd med hjälp av en osteologisk undersökning vilket 
gör det svårt att säga vem som ligger i urnan. De tidigare nämnda sylarna i 14 gravar är 
intressanta då de återfinns i både manliga och kvinnliga gravar (3 kvinnliga & 4 manliga) 
vilket skulle betyda att både män och kvinnor kan ha utfört ett likadant eller liknande arbete. 
Dubbelknappar och tutuli är ett vanligt förekommande föremål som även det återfinns i 
respektive köns gravar och faller in i kategorin unisexobjekt. Anledningen till att de återfinns 
i både manliga och kvinnliga gravar skulle kunna bero på att det är ett vanligt bruksföremål 
som dagens knappar. De fynd man gör bland brandgravarna från Simris 2 som kan kopplas 
till just män är rakknivarna som hittats i 10 gravar. Man kan även här kanske se på det med 
Levys teori om deponering, men har valt att deponera exempelvis yxor och andra 
praktföremål istället för att begrava dem med de döda och istället valt de mer personliga 
sakerna som rakknivar (Levy 2006: 234f). Halskragar är ett föremål som enbart finns under 
den äldre bronsåldern och i det gravmaterial jag har valt finns de endast med i två 
ekkistegravar från Danmark. Endast en halsring har hittats i en mansgrav från Simris 2 som 
könsbestämts med hjälp av en osteologisk undersökning. Resultatet blir ganska kort att man 
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får se gravmaterialet bland manliga och kvinnliga gravar beroende på vilken period man 
undersöker.  
 
Sammanfattningsvis kan den tydliga utvecklingen av manliga och kvinnliga föremåls 
ornamentik kort beskrivas som övergången från zick zackande ornamentik under period I på 
exempelvis fårdrupyxan. Under period II utvecklas ornamentiken till spiralornamentik. Detta 
kan ha berott på att gjutningstekniken har blivit bättre och man kan göra mer komplicerade 
mönster i gjutformarna. Under period III finns fortfarande spiralornamentiken kvar på 
halskragarna och bälteplattorna som är kvinnliga accessoarer men ornamentikien och 
utformingen på bältesaccesoarerna förändras senare under period III och ornamentiken består 
av stjärnornamentik. Under period IV finns stjärnornamentiken kvar på bältekuporna som är 
ett exklusivt kvinnligt föremål. Under period V-VI utvecklas ornamentiken till 
vågbandsornamentik och även denna ornamentik pryder de kvinnliga bältesaccesoarerna. 
Vågbandsornamentiken går även att se på rakknivar i form av skepp, hästar och andra motiv.  
 
Den plastiska ornamentiken man kan se på bronsföremål består av hästar och fåglar som 
formar handtagen på rakknivarna som associeras med män. Handtagen har skulpterats för att 
avbilda hästar som kan ha varit viktiga för bronsålderns samhälle under bland annat period II 
och period III. På unisexobjekt som halsringar har man vridit ändarna på halsringarna så att 
de kanske kan ha liknat ormar eller virvlar i vattendrag. På de kvinnligt associerade 
föremålen som bälteplattor och halskragar så består ornamentiken istället av ristad 
ornamentik. ornamentiken har ristats antingen i gjutformen eller på vaxkopian som man 
format gjutformen kring. 
 
Undersöker man gravgåvona i Simris 2 och ekkistegravarna får man se till dem utifrån den 
period de tillhör. Exempelvis kan man se i ekkistegravarna att de domineras av kvinnligt 
associerade föremål i form av halskragar och bälteplattor. Simris 2 domineras av manligt 
associerade föremål som rakknivar men har även en bandning av sylar vad man skulle kunna 
se som unisexobjekt. Det stora antalet sylar som hittats i Simris 2 kan man tolka att de 
använts för läderarbete. Ett andra föremål som hittas i Simris 2 som är ett unisexobjekt är 
dubbelknapparna och tutuli. Överlag är Simris 2 ganska fyndfattigt på praktföremålen och det 
kan bero på samhällets utveckling.  

7. Diskussion och tolkning 
Hur ska man nu se till allt som skrivits? Utvecklingen och förändringen av ornamentikens 
motiv och utbredning på olika föremål från att ha varit zick zackande mönster som den på 
fårdrupsyxan till spiralornamentik på bälteplattorna skulle kunna jämföras med mycket från 
vår egen tid. Vad är populärt nu och vad är inte? Har något som var populärt för tio år sedan 
försvunnit eller finns det kvar? Ett exempel man skulle kunna dra är tatueringsmotiv som 
man ikonografiskt kan använda i detta fallet om man så vill. På 90-talet och tidigt 2000-tal 
var tribals som är ett tatueringsmotiv nästan likt de vågbandsmönster man kan se på hängkärl 
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och bältekupor jättepopulära och många gjorde dem. Men sedan försvann de helt och byttes 
ut mot andra motiv. Därav skulle man kunna argumentera för att detsamma kan 
implementeras i ornamentik under bronsåldern, spiralmönster blev helt enkelt populära och 
man kan tolka det ur ett modeperspektiv. Detsamma gäller utvecklingen av 
stjärnornamentiken och vågbandsornamentiken som byter ut varandra. Varför ornamentiken i 
stort sett försvinner från yxor skulle man kunna argumentera för är på grund av dess 
minskande storlek, att rista ornamentik på gjutformarna för att sedan appliceras på bronset 
kanske kändes onödigt då de blev mindre och inte syntes lika väl som avsats- och 
skafthålsyxorna från period II (Håkansson et al 1999: 45). Att ornamentiken har varit mer 
synlig på kvinnliga föremål som de har haft hängande kring midjan skulle kunna vara en 
slags uppvisning av status, eller om man ska följa Kristiansen och Larssons teori om att 
bälteplattorna har uppvisat en social roll som solprästinna. Problemet som uppstår dock är att 
de inte benämner de andra föremålen som ersätter bälteplattan (Kristiansen & Larsson 2005: 
298f), varför skulle inte dessa också kunna tyda på en viss status eller social roll i samhället? 
Bälteplattan ses som en representation av solen, men det gör även vågbandsornamentiken på 
bältekupor (Kristiansen & Larsson 2005: 341) och därigenom skulle man även kunna 
argumentera för att dessa även kan ses som föremål från en person med högre social status 
eller någon med en viss social roll. Tar man Sørensens exempel där objekts korrelation till 
kroppen där relationen mellan dem två kan vara öppen för förändring. När kvinnan tog på sig 
bälteplattan med spiraornamentiken som kanske representarar solen så blev hon en 
solprästinna och utövade sitt arbete som det. Rakknivarnas ikonografi når sin kulmen under 
period IV och period V med sina vackert ristade skepp, svampar och hästar bara för att nämna 
några. Även här skulle man kunna argumentera för att ikonografin förändras med vad som är 
populärt eller vad som var viktigt för bronsålderns människor. Under period II-III och delvis 
IV har rakknivarnas handtag en form av en häst med ristad hästman för att skapa en 
representation av hästen. Under period IV och V börjar skeppen introduceras som motiv på 
rakknivarnas blad och fågelhuvuden börjar bli vanligare handtag. Detta skulle kunna tyda på 
att skeppen som använts till handelsresor med kontinenten har blivit en så viktig del för 
bronsålderns människor att de vill representera dem på rakknivar och inte bara på 
hällristningar som annars varit vanligare. Om man ska tro på Kauls teori om att skeppen på 
rakknivarna representerar solens upp och nedgång så kan man även kanske se det som något 
man vill bära med sig på sin person. Alltså att man vill bära med sig det magiska och 
mystiska med skeppen ur ett religiöst synsätt.  
 
Den plastiska ornamentiken och den ristade ornamentiken är även något som man kan 
fascineras över. Vad representerar exempelvis spiralerna som man hittar på period V och VIs 
halsringar? Undersöker man dem lite närmare och jämför dem med exempelvis 
hällristningarna från Askums socken, Bohuslän där man har ristat in två ormar vända med 
huvudena mot varandra med sina ihopringlade svansar skulle man nästan kunna tänka sig att 
även detta kan ha varit en tanke i halsringarna (Burenhult 2012: 142). Halsringarnas ändar är 
ihopringlade likt en orm som ligger på marken och solar sig, man skulle även kunna se 
spiralerna och ringen i sin helhet som två ormar likt de från Askums socken som möter 
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varandra ansikte mot ansikte. Kanske skulle man även kunna se spiralerna som 
representationer av vatten kanske? Står man och tittar ner i en bäck eller å kan man ibland se 
små virvlar i vattnet som far förbi. Kan detta ha varit en baktanke bland bronsålderns folk? 
Detta är något vi självklart aldrig kommer få veta men man kan leka lite med tanken! Den 
plastiska och den ristade ornamentiken på manliga och kvinnliga föremål är även den 
intressant att titta på. På manliga föremål som rakknivar verkar man ha lagt mer vikt än på 
just den plastiska biten än på de kvinnliga. Rakknivarnas skulpterade “huvuden” med 
representationer av spiraler, fåglar och hästar verkar ha varit av vikt för den manliga delen av 
bronsåldern medan den ristade ornamentiken verkar ha varit av vikt för kvinnornas dräkter, 
kanske för att visa upp sin status eller den tidigare nämnda teorin som Kristiansen och 
Larsson att det kan handla om ett prästerskap som använder sig av exempelvis 
spiralornamentik som ett sätt att visa vilken status eller roll de har i samhället. Ser man till 
vilken ornamentik det finns på manliga och kvinnliga föremål så är skillnaden inte särskilt 
stor under period II-III där spiralornamentiken återfinns på både avsatsyxor, bälteplattor och 
halskragar. Skillnaden blir när man ser till storleken på ornamentiken och man kan se att den 
syns mer på de kvinnliga föremålen vilket skulle kunna ha med ett prästerskap att göra och 
man ville göra bälteplattan till en slags symbol för solen, och därför krävdes det att man 
tydligare skulle se ornamentiken som en representation av solen och de kvinnor som bar dem 
som en prästinna för solen. Detsamma skulle även kunna argumenteras för när det kommer 
till bältedosornas stjärnornamentik som även dem kanske kan ses som en representation av 
solen om man leker lite med tanken och prästinneteorin. Ser man till rakknivarnas ikonografi 
med exempelvis skepp som ornamentik under period IV-V skulle man kunna argumentera för 
att skeppen varit viktiga för männen. Kanske var det exklusivt män som åkte ut på 
handelsresor med skeppen och man därför såg det som en viktig symbol att bära med sig som 
man? Det är svårt att säga men tanken är intressant och man kan inte heller egentligen 
utesluta att även kvinnor följde med på handelsresorna. Man skulle kanske även kunna 
argumentera för att de rakknivar som hittats med solhästar ristade på bladet kan ha en 
koppling till solpräster? Om en bälteplatta med spiralornamentik skulle kunna associeras till 
solprästinnor skulle man även kunna göra samma koppling till rakknivarna där det istället är 
män som har den sociala rollen som solpräst vid olika ceremonier och därav blir Kristiansens 
och Larssons teori kanske relevant även här. Det plastiska utseendet på vissa föremål som 
varit viktiga under bronsåldern kan kanske jämföras med föremål från paleolitikum. Föremål 
från paleolitikum kunde ha en tredimensionell. Den kunde exempelvis som Sørensen 
beskriver det vara figurativ, detta går att jämföra med de figurativt formade rakknivarna med 
hästhuvuden från period II. Sørensen beskriver även motiv som imiterar exempelvis hår, på 
vissa rakknivar från period II finns vad man kan tolka som hästens man (Sørensen 2000: 
191). Det är inte omöjligt att man kan ha haft samma tankesätt även under bronsåldern att den 
plastiska ornamentiken ska ge en föreställning av vad man såg som viktigt för samhället.  
 
Manliga och kvinnliga föremål i relation till gravar är även något intressant att diskutera, det 
man kan se i gravarna är att manliga och kvinnliga gravar innehåller både gendered objects 
och unisexobjekt. Exempelvis kan man se de manliga föremålen i större utbredning på Simris 
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2 där man hittat ett antal rakknivar och i ekkistegravarna från Danmark kan man hitta de 
kvinnliga föremålen i form av bälteplattor om man ser på det med Sørensens teori om 
gendered objects och unisexobjekt (Sørensen 2000: 93). Problematiken blir dock att de är 
från olika perioder med olika gravtyper. Ekkistegravarna är från period II-III och Simris 2 är 
från period IV-VI och man kan diskutera och tolka dem som att bronsföremål har haft en 
annan betydelse i graven under de olika perioderna. Under period II-III kan det ha varit 
viktigt att lägga ner sina finaste föremål och praktföremål i graven för att personen som 
begravts ska ha med sig dem i livet efter detta och under period IV-VI kanske man inte såg 
det så viktigt och la ner det som man såg som sitt personliga. Man skulle även kunna ta steget 
längre och se rakknivarna som ett föremål kopplat till någon med en särskild social roll i 
bronsålderns samhälle. Om bälteplattorna kan ha en koppling till solprästinnor skulle man 
även kunna tänka sig att rakknivarna har en slags koppling till män med en viktig roll i 
samhället. I Simris 2 kan man se ett föremål som intressant nog återkommer i både manliga 
och kvinnliga gravar är sylen, varför sylen återkommer så frekvent i det här gravfältet är svårt 
att säga. Men leker man lite med tanken så kan man kanske se som att de människor som 
blivit begravda har arbetat med läder och därför begravts med sylar som är ett verktyg som 
behövs vid tillverkning av exempelvis kläder eller andra saker av läder. Det finns inget 
bekräftat om detta i litteraturen som jag använt men tanken är ändå lite intressant. Knappar 
och tutuli är föremål som förekommer i båda könens gravar vilket kan tyda på att man helt 
enkelt sett dem som klädtillbehör och inte tänkt mer på det än att det är en knapp som ska 
hålla igen ett klädesplagg. 
 

8. Slutsatser 
Ser man tillbaka på min frågeställning om man kan se skillnader på manliga respektive 
kvinnliga föremåls ornamentik och en tydlig utveckling av ornamentiken så blir det ja och ett 
ja och nej. Det blir ett ja på utvecklingen av ornamentiken och ett ja och nej på skillnaderna. 
Ser man till spiralornamentiken under period II så finns den både på manliga och kvinnliga 
föremål. Den syns dock bäst på de kvinnligt associerade föremålen som bälteplattor och 
halskragar. På de manligt associerade föremålen så hittas spiralornamentiken på avsatsyxor 
till exemepel. Under period III så är spiralornamentiken kvar på de kvinnligt associerade 
föremålen medan de inte syns på de manliga föremålen jag har valt ut. Stjärnornamentiken 
under period III-IV så syns den nästan exklusivt på kvinnligt associerade bältesornamenten 
men inte på några manligt associerade föremål av de jag valt ut. Vågbandsornamentiken som 
kommer under period V-VI går däremot att se på både manliga och kvinnliga föremål. 
Ornamentiken går att se på bältekupor som associerats till kvinnor i form av hästar, fåglar och 
vågor. På de manliga rakknivarna syns ornamentiken i form av hästar, skepp och svampar. 
Utvecklingen av ornamentiken från period I till period VI kan ses som en förändring i vad 
som är “modet” under de olika perioderna. Man skulle även kunna säga att det kan bero på att 
utvecklingen av gjuttekniken blir bättre och man kan göra mer komplicerade former och 
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motiv i gjutformarna. Motivens utveckling kan alltså bero på två aspekter som innefattar 
mode och teknologisk utveckling.  
 
Kan man se en skillnad på den plastiska och ristade ornamentiken på manliga och kvinnliga 
föremål? Till viss del kan man göra det, på rakknivarna som är typiskt manliga kan man se att 
de är de föremål som uteslutande har en figurativ plastisk ornamentik med sina hästhuvuden. 
På kvinnliga föremål som halsringarna skulle man kunna klassa spiraländarna som plastisk 
ornamentik som kanske skulle kunna likna en ihopringlad orm eller virvlarna i vatten. 
Föremålens ristade ornamentik är densamma på exempelvis bälteplattorna och avsatsyxorna 
under period II men man ser den tydligare på bälteplattorna. Detta kan vara avsiktligt som 
Kristiansen och Larsson ser det med sin teori om att bälteplattorna är associerade till 
solprästinnor.  
 
Vilka fynd man gör i manliga och kvinnliga gravar är lite olika beroende på period, 
framförallt när det kommer till de kvinnligt associerade föremålen. Under period II-III finns 
det rikligt med gravgåvor i ekkistegravarna som Borum Eshøj och Ølby med sina bälteplattor 
och halsringar medans det under period IV-VI inte återfinns mycket kvinnligt associerade 
föremål i gravarna. Till ekkistegravarna kan man även som tidigare nämnt kanske ses som 
Kristiansen och Larssons teori säger att de begravda är en grupp kvinnor med en viss social 
roll. Bland gravarna från Simris 2 finns inga kvinnliga praktföremål istället finner man en 
dominerande blandning av unisexobjekt och ett antal rakknivar som är manligt associerade. 
Anledningen till de sparsamma gravgåvorna kan som Burenhult beskriver det vara kopplat till 
en tätare bebyggelse av samordnade byar och man begraver inte sina döda med de dyraste 
praktföremålen. Sylarna som återfinns i stor mängd i Simris 2 skulle kunna vara kopplat till 
klädesproduktion eller produktion av olika saker gjorda i läder och man har därför valt att 
begrava sina döda med en syl för att visa vad de arbetat med.  
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