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ABSTRACT 
 
Sjölander, Elisabethsdotter, M. 2008. Det övergivna monumentet, Aveburymonumentets och 
landskapets förändring från ca 3000 f. Kr till ca 1500 f. Kr. The abandoned monument, the 
change in the Avebury monument and landscape from around  3000 B.C to 1500 B.C. 
Magisteruppsats i Arkeologi. Högskolan i Kalmar vt 2008. 
 
This master essay deals with the changes in the use of and the abandonment of the Avebury 
monument and the change of the surrounding landscape during the late Neolitihic, about 3000 
B.C, and into the Bronze age, about 1500 B.C. The change in the way people supported 
themselves, the development of agriculture, brought along many other changes as well. I am 
in this paper dealing with these issues, how and what lead up to these changes, the peoples 
own part in the development, and I am also looking into the fact that these changes might not 
have meant an end of old ideologies, but rather a development in the expression of beliefs 
where the monuments of the neolithic no longer had a place in society. 
 
Keywords: Avebury, monument, landscape, change, agency, 3000 f. Kr to 1500 f .Kr,  
Neolithic, Bronze Age.  
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1. INLEDNING 
  
Jag har valt att skriva min magisteruppsats i arkeologi om förändringarna i användandet av 
monument och landskap i Avebury regionen under den senare delen av neolitikum och 
bronsåldern. Mitt intresse för platsen väcktes efter en intressant exkursion till bl. a Avebury 
under hösten 2007. Man hör mycket om själva tiden för anläggandet av de stora monumenten 
och teorier om vad de betytt i Storbritannien och hade för roll i samhället. De imponerande 
anläggningarna som Stonehenge, Durrington Walls, Rings of Brodgar, Avebury m.fl. 
diskuteras flitigt och gärna av både arkeologer och lekmän, men tiden efter deras användning, 
deras övergivande, och vad som skedde sedan hör man inte lika mycket om. 
 
Det som jag är intresserad av inom arkeologin är förändringar och varför människor ändrar 
sina vanor, sin vardag, sina ritualer och hur pass medvetna vi är om hur våra handlingar 
påverkar kommande generationer. Det är dessa handlingar och konsekvenser jag vill 
undersöka närmare genom att studera de förändringar som ledde fram till att man slutade 
använda det neolitiska Avburymonumentet.  
 
Den mänskliga psykologin anser jag har en stor plats när man undersöker förändringar i ett 
samhälle, vad det är som driver människor till utveckling och förändring. Det är inte för inte 
som en av våra stora psykologer, Freud, själva var så intresserad av arkeologi, inte för att jag 
rekommenderar hans tankar vare sig inom arkeologi eller inom psykologi, men det finns en 
intressant koppling däremellan. Att välja Avebury som plats tyckte jag passade dels för att det 
är ett bra exempel men mycket också pga. att jag själv varit där och därmed hade en 
förförståelse kring området däromkring innan jag började skriva uppsatsen.  
 
 
2. FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Min målsättning med uppsatsen är att försöka svara på följande frågeställningar; 
 

- Vilka var de fysiska förändringarna i Aveburys konstruktion och landskapet 
runtomkring vid tiden när man övergav monumentet? 

- Vad gjorde förändringarna möjliga? 
- Hur användes nu landskapet jämfört med tidigare? 
- Vilka samband finns mellan övergivandet av monumentet och andra förändringar t. ex 

sociala, religiösa, ekonomiska i samhället? 
 
 
3. METOD OCH TEORI 
 
Jag har studerat relevant litteratur i ämnet, från att läsa böcker om Aveburymonumentet och 
dess undersökningar, omgivning mm, till en mer teoretisk inriktad litteratur som inriktar sig 
på själva problemet vid övergivandet, nämnas kan bl.a. Bradleys �The significance of 
Monuments�1998, Barretts �Fragments from Antiquity� 1994, och Gillings & Pollards � 
Avebury� 2004. Dessutom har jag studerat teorier hämtade från sociologin beträffande agency 
och habitus från bl. a Giddens och Bourdieu för att lösa mina frågor 
(www.theory.org.co.uk/giddens2.htm, Robbins 2000:26ff). Jag har även studerat de 
traditionella, procesuella och postprocesuella teorierna för att få en mer nyanserad bild av 
problemet och dess lösningar.  Den kvalitativa metod som jag främst använt mig av 



kombineras även med egna studier, såsom egna betraktelser av Avebury och egna iakttagelser 
och tankar. 
 
En uppsats som denna med dessa frågeställningar skulle kunna bli mycket omfattande, många 
olika teorier finns, mer eller mindre väsentliga och trovärdiga, och det är svårare att begränsa 
sig än att hitta material. Det som ställer krav är dock att hitta relevant material att använda. 
Jag begränsade mig till att skriva om själva Aveburymonumentet och dess landskap under 
främst det som i Storbritannien kallas senneolitikum, dvs. ca 3000 f. Kr och tidig bronsålder, 
till ca 1500 f. Kr, men med utblickar både bakåt och framåt i tid för att få en så klar bild som 
möjligt av problemet. Det är den engelska tidsindelningen jag använder mig av i uppsatsen 
eftersom den trots allt handlar om Storbritanniens historia, och när jag skriver om neolitikum 
och bronsåldern är det enligt den engelska indelningen.  Jag har även tagit med två exempel 
på monument utanför Aveburyområdet, ett som ligger ganska nära och ett i Skottland för att 
kunna jämföra och diskutera skillnader och likheter från hela Storbritannien och även se hur 
förändringen skett i hela det nu varande Storbritannien. Under arbetets gång har min 
infallsvinkel ändrats något, som så ofta händer, detta har dock varit mycket stimulerande och 
gjort att jag sökt nya källor och andra teorier än vad jag först trodde jag skulle göra. 
 
Den teori jag själv utgår ifrån i min uppsats för att lösa mina frågeställningar baserar sig 
främst på den postprocesuella skolan som ser till människans interagerande roll i landskapet, 
och jag använder mig även av ett agencyperspektiv kombinerat med strukturteorin av Giddens 
och Bourdieus habitusteorier, jag försöker se till människornas egen förståelse för de 
förändringar som skett, deras roll i förändringen och hur människor, individer eller grupper, 
har påverkat Aveburys omgivning och dess fysiska, sociala och ideologiska förändring. 
 
 
4. FORSKNINGSHISTORIK 
 
Det har förekommit en del undersökningar och utgrävningar av Aveburymonumentet och 
området runtomkring genom tiderna. De som började intressera sig för området var 
arkivarierna och arkeologerna John Aubrey och William Stukeley, som på 1700-talet 
undersökte en stor del av södra England. De började med att undersökte de megalitiska 
stensättningarna i Aveburymonumentet och Stukeley var den som först förde anteckningar om 
de neolitiska komplexen Avebury, West Kennet, Beckhampton avenyerna och Sillbury Hill. 
Efter deras undersökningar gjordes dock inte mycket innan Colt Hoares och William 
Cunnington utförde nya undersökningar av Avebury och de förhistoriska lämningarna runt 
omkring. På 1800-talet ökade antalet utgrävningar i och med att arkeologin som ämne 
utvecklades och ett större intresse förelåg. Man kan nämna bl. a Dean Merewether och John 
Thurnam som utforskade regionens förhistoria (Pollard & Reynolds 2002:17f). 
 
Mellan 1865 och 1939 utförde A.C. Smitt och William Cunnington II den första av flera 
utgrävningar av själva Avebury, varav de viktigaste undersökningarna anses vara de som 
utfördes av Harold st. Gray 1908 till 1922 och Alexander Keiller 1937 till 1939 då de bl.a. 
kunde säkerställa dateringar av monumentet (a.a:19). Gray undersökte bl. a diket och en del 
av banken i den södra delen av monumentet. Keiller undersökte West Kennet avenyn, grävde 
ut och reste fallna stenar i den nordvästra och sydvästra delen av den yttre cirkeln, och 
undersökte även banken och diket i samma område (a.a:88). 
 
Vid undersökningarna i början av 1900-talet samlades många artefakter och mycket flinta in, 
man undersökte bronsåldersboplatser och fältsystem. Efter andra världskriget blev arkeologin 



alltmer professionaliserad och institutionaliserad och regionen runt Avebury undersöktes 
intensivt. Bl. a undersökte Richard Atkinson och Stuart Piggott West Kennet Long Barrow 
och Isobel Smith undersökte Windmill Hill. Även Peter Fowler med sina 
landskapsundersökningar blev intresserad av området. De senaste tjugo åren har John Evans 
och Alasdair Whittle studerat de neolitiska sekvenserna och miljön i området. Nämnas kan 
också att 1986 hamnade Avebury på World Herritage Sites lista (Pollard & Reynolds 
2002:19f).  
 
Vi har observerat och försökt förstå vår omgivning i tusentals år, Johnson menar att de tidiga 
paleolitiska grottmålningarna t.ex. var ett sätt att försöka kontrollera omgivningen genom 
magi. Inom den tid jag ska skriva om ser man att den storskaliga röjningen av träd, 
fältsystemets uppkomst och monumentbyggandet också varit sätt att försöka förstå och 
konstruera sin omgivning och sitt landskap (Johnson 2007:5). 
 
Landskapsarkeologin har fått en viktig roll i forskningen om dessa monument, det är viktigt 
att veta vilka förändringar som skedde och vad som hände i ett landskap innan man börjar 
spekulera om orsakerna till förändringarna och hur människor anpassade sig till de nya 
omständigheterna (Renfrew & Bahn 2000:232). Landskapsarkeologin och dess kognitiva sida 
är ett ganska nytt tolkningssätt som kom med den postprocesuella läran, man ser hur 
landskapet påverkat människorna och deras handlingar och hur människorna i sin tur använt 
sig av landskapet. Man ser till hela kontexten där landskapet korrelerar med de strukturer och 
människor som lever i det (Hoskins 1955:20). 
 
Landskapsarkeologin har en kognitiv dimension, det handlar om mer än bara den 
materialistiska landanvändningen, landskapet har även en social och spirituell mening. 
Landskapet och monumenten reflekterar inte bara den sociala ordningen i samhället utan 
reflekterar även människans plats i världen (Renfrew & Bahn 2000:398f). En av de mest 
fundamentala aspekterna för människan genom historien har varit att etablera en plats, ett 
center, för bosättning och platser för samling. Heliga platser och mötes/handelsplatser har 
ibland varit på samma plats och ibland har monument enbart för religiösa handlingar 
konstruerats. Viktiga platser har varit en stor del av människor liv, och begravningsplatser för 
förfäder har ofta varit en stor del av samhället (a.a:397). 
 
Det var Graham Clark som på 1930-talet började se till de paleomiljömässiga 
landskapsperspektiven på The Fenlands, men det blev inte ett riktigt ämne inom arkeologin 
förrän på 1950-talet. Det engelska landskapets utseende är idag nästan helt en produkt av de 
sista 1500 åren, med början i de tidig anglosaxiska byarna (Hoskins 1955:20). 
 
Efterkrigstidens arkeologer i Storbritannien övergav alltmer den gamla teorin att �landskapet� 
var en produkt av 1700-talets tankar och handlingar, och började inspireras av W. G Hoskins 
som hävdade att landskapsidén var mycket äldre än så 
(www.britarch.ac.uk/BA/ba62/feat2.shtml). 
 
På 1950/60-tlet ökade den odlingsbara jorden i Storbritannien och många platser med 
lämningar förstördes genom plöjning, men tack vare att flygfotot utvecklades började man nu 
lägga märke till de skador på fornlämningsområden som uppstod. 
Idéerna om landskapsarkeologin utvecklades i Storbritannien av arkeologer inom den 
postprocesuella läran, en term som också kan kallas �Neo-Wessex school�. De använde sig av 
olika approacher inom landskapsarkeologin, bl. a fenomenologiska appraoacher av 
Heidegger, och struktur teorin av Giddens. Med hjälp av dessa och även andra arkeologer och 



forskare utvecklades den arkeologiska approachen till landskapet och monumenten, och precis 
som namnet avslöjar användes många monument från Wessexområdet som exempel (Renfrew 
& Bahn 2000:398f). 
 
Vid dessa studier som jag tagit mig för, inriktar jag mig mycket på människans handlingar 
och därför kommer många sociologiska teorier in. Bourdieu och Giddens är de som främst 
legat till grund för min tankar, och deras arbete om bl. a agency och habitus. Deras teorier har 
påverkat hur man ser på arkeologin idag, människans roll och förståelse för sitt eget 
handlande i samspel med sin miljö, varför människan har agerat som hon gjort.  
 
Aveburymonumentet stod relativt oberört i ca 2500 år efter det att det övergivits och slutat 
användas, det var inte så länge sen, ca 700-800 år, som förstörelsen av monumenten tog sin 
början. Det var mycket på grund av en religiös nit i byn runt Avebury som stenarna som 
utgjort Aveburymonumentet förstördes, forslades bort eller fälldes. Det är mycket tack vare 
Alexander Keiller räddningsprogram på 1930- talet som Avebury idag står kvar, Keiller köpte 
delar av byn och började påkosta en restaurering av monumentet (Meaden 1999:3). 
 
 
5. HISTORIEN OM AVEBURY 
 
Det geologiska området runt Avebury är mest känt för sitt snabbväxande kritrika landskap. 
Krita är en av de senaste geologiska formationerna i landskapet och uppkom för ca 70-100 
miljoner år sedan som är ett resultat av den s.k. �ripple effekten� av alpformationerna som 
skedde för ca 50 miljoner år sedan. 
 
Sanddepositionerna vi märker av idag i Aveburyområdet är den senaste geologiska företeelsen 
och kom till under den eocena perioden, ca 57-35 miljoner år sedan, denna sand finns kvar  
bl. a på vissa platser i låglänta delar i södra och östra Wiltshire. Tidigare var sanden mer 
spridd vilket man kan se genom det flertalet sarsenstenar som återfinns i lågländerna och 
dalarna runt Avebury. Det finns olika geologiska formationer runt Avebury och olika 
jordmåner. I låglänta områden är jorden tunn, mörk, kalkrik och smutsig och svarar bra på 
mänsklig påverkan. Högre upp finns en mer skogsbrun jord som ligger över ett lager med lera 
och under det finns flinta, och denna jord visar på en tidigare närvaro av skog, antagligen av 
lövträd (Pollard & Reynolds 2002:14f). 
 
Sarsenstenar är det som stensättningarna i Avebury är konstruerat av och är också det enda 
från den eocena perioden som finns kvar här. Sarsenstenarna i och kring Aveburyområdet är 
oftast in situ men vissa har flyttats av t.ex. jordbrukare eller använts som byggmaterial. 
Sarsenstenarna blir allt färre ju längre väst om Avebury man reser, vilket kan bero på att de 
blivit bortrensade. Förflyttningen av sarsenstenarna ifrån deras ursprungliga och naturliga 
plats i landskapet började samtidigt som människan för första gången började modifiera sin 
omgivning (a.a:13ff). 
 
5.1 Tidiga Avebury 
 
Sarsenstenar är en sorts sandsten som både Avebury och Stonehenge till en del byggts av. 
Dessa stenar har antagligen haft en viktig mening och signifikans i landskapet även där de 
legat naturligt, vissa stenar kan ha utvecklat en egen identitet och blivit kända komponenter i 
landskapet, precis som monumenten de byggdes av blev (Pollard & Reynolds 2002:71). Dessa 
stenar har blivit dragna till Avebury från omkringliggande höjder, bl. a tror man att de kan ha 



tagit från Marlborough Downs (Meaden 1999:1). Aveburymonumentet byggdes nära 
inlandsgränsen till höglandet, nästan som på en ö eller platå av krita. Monumentet började 
byggas ca 2600 f. Kr och kom att användas i ca 1000 år framåt, och under denna tid ändrades 
användningen av monumentet och landskapet runt om (Burl 1979:30). 
 
De tidigaste spår av människor man hittat i området är från ca 500 000 år före vår tid. Tidig 
och mellanpaleolitiska stenverktyg har hittats bl. a, man har inte hittat några spår av 
senglaciär aktivitet men man har kunnat se att under mesolitikum skedde vissa 
klimatförändringar som gjorde att trädområden växte fram. Det är nu man anser vara 
anatomiska moderna människor började så exploatera landskapet runt Avebury under 
mesolitikum (Pollard & Reynolds 2002:21). Man tror att de moderna människorna anlände till 
Aveburyområdet för ca 6000 år sedan och då främst använt sig av skogen som resurs för sin 
överlevnad (Burl 1979:77). De mesolitiska jägar och samlargrupperna rörde sig alltså i ett 
skogslandskap där de exploaterade ett stort spektrum av tillgångar. Även i Upper Kennet 
Valley har man hittat spår av aktivitet, men det är ganska få fynd och de flesta är antagligen 
från den senare delen av mesolitikum (Pollard & Reynolds 2002:21). 
 
Jägar och samlarsamhällena i Storbritannien använde främst skogen som en källa för mat, de 
jagade, samlade, fiskade etc. och bodde i ganska primitiva och temporära hyddor. Ett visst 
utbyte mellan olika regioner fanns antagligen för man har hittat olika regionala yxtyper på 
platser långt ifrån där de producerades (Parker- Pearson 1993:19). 
På ca 30 platser i och runt Avebury man hittat fynd, och på vissa av dessa platser har man 
påträffat mer material vilket kan tyda på en mer temporär boplats som använts i ett antal 
veckor, månader eller säsongsvis. De fynd som hittats representerar dock inte en bosatt 
befolkning utan det var förmodligen grupper av människor som rörde sig ganska mycket. 
Under den sena delen av mesolitikum var området ganska torrt och inte det mest attraktiva 
området att jaga på så man har utnyttjat andra resurser som att samla och bearbeta flinta här 
och sedan jagat i andra områden (Pollard & Reynolds 2002:21). 
 
Området runtomkring Avebury har också utnyttjats under denna tid. Ca 7 km väst om 
Avebury, i Cherhill, finns platser som man tror har använts för en längre tid, genom C14 
analyser tror man att de använts någon gång under det sena åttonde årtusendet till tidiga 
sjunde årtusendet före Kristus (a.a:23). 
I Roughridge Hill, ca 5,5 km sydväst om Avebury, fann man på 1960- talet gropar under två 
tidiga bronsåldershögar där bl. a djurben, bearbetad flinta och keramik påträffades. I två av 
groparna framkom kremerade människoben. Man tror att denna plats använts under en tid på 
kanske ett år eller två och sedan när de lämnat platsen grävdes groparna och artefakterna 
begravdes, antagligen i samand med en ceremoni, och för att upprätta en förbindelse mellan 
människorna och platsen begravdes även mänskliga ben (a.a:27). 
 
5.2 Neolitikum 
 
Under de första århundradena på 4000-talet f. Kr ändrades den mänskliga aktivitetens karaktär 
i området. Mer omfattande boplatser anläggs nu och dessa användes antagligen under en 
längre tid än tidigare. Människorna använde keramik, polerad flinta och stenyxor, de hade 
domesticerade djur och odlade grödor. Man började även nu konstruera monument av jord, 
kalk, timmer och sten. Den framväxande monumentalismen visar på en ny attityd till en plats i 
landskapet och den naturliga världen. Man började nu påverka landskapet, något som var 
väldigt ovanligt att man gjorde tidigare under mesolitikum. Man skapade permanenta 
landskapsbilder som markerade socialt och mystiskt viktiga platser, monumenten var kanske 



även ett sätt att ära minnet av byggarnas ekonomiska framgång, en sorts hyllning till det 
neolitiska livet (Pollard & Reynolds 2002:27f). 
 
De första bönderna i området använde sig av polerade stenyxor, keramik och nya tekniker 
jämfört med de äldre jägar-samlar grupperna, vilket gör att man kan skilja dem åt i ett 
arkeologiskt material. Djur och grödor domesticerades, de använde andra resurser än jägar-
samlargrupperna, t.ex. hade de höga platåer som inte användes av jägarna och samlarna fertil 
jord som var lämpad för odling. Dessa människor som hade denna nya livsstil kan vara 
invandrade från andra delar av Europa och kontinenten, man tror att dessa nya domesticerade 
grödor måste ha tagits med över havet till Storbritannien, det kan även vara så att de tidigare 
jägar och samlargrupperna rest själva och tagit med grödor hem (Parker, Pearson 1993:18ff).  
På många platser ser man nu att skogen drar sig tillbaka vilket kan ha olika orsaker. Under 
tidiga neolitikum skedde miljömässiga förändringar som inte hade att göra med mänsklig 
aktivitet, skogsbränder, sjukdomar, djurpåverkan mm kan ha skapat det hål i skogslandskapet 
man nu ser. Skogen kan även i mindre utsträckning ha exploaterats av neolitiska grupper men 
det behöver inte vara direkta spår efter odling som man ser (Pollard & Reynolds 2002:30). 
 
Under perioden ca 4300- 3500 f. Kr ser man i pollendiagrammen spår efter den s.k. 
�almsjukan�, där en ganska drastisk nedgång i almbeståndet syns. Detta kan ha olika orsaker, 
det kan bero på de tidiga böndernas samlande av almlöv som vinterfoder till sina djur gjorde 
att almarna inte spred sig som tidigare, eller så kan dessa områden som bestod av rik jord 
blivit röjd för odlingar. Idag har man dock hittat lämningar av en sorts skalbagge som dödar 
almträd, dvs. almsjukan, som kan ha orsakat almbortfallet. Dessa kan ha kommit med de nya 
människogrupperna som kom till Storbritannien eller följt med de ursprungliga grupperna 
hem, möjligtvis kan de nya bönderna ha använt sig av skalbaggarna till hjälp för röjning. 
Även andra trädsorter minskade i antal under samma tid men dessa återkom dock senare 
(Parker- Pearson 1993:21f). Det var antagligen olika grödor som var den viktigaste matkällan 
och allteftersom man utarmade jordarna fick man flytta, skogsröjningen ökade och man 
använde allt större områden till odling, man stallade fler och fler djur och jakten fick en allt 
mindre betydelse (Burl 1979:79). 
 
Spåren efter de tidigneolitiska människornas boplatser är ofta inte lätta att se, de lämnar inte 
mycket arkeologiska spår efter sig, det som återfinns mest är de fasta lämningarna t.ex. gravar 
och monument och lämningar av bearbetad flinta. Detta tyder ju på en viss mobilitet och 
förflyttning under neolitikum och även i tidig bronsålders samhällen, boplatserna användes 
inte lång tid nog att sätta permanenta spår. Som mest har det antagligen bott ett par år på 
samma plats och på många platser har antagligen en säsongmässig flyttning gjorts (Pollard & 
Reynolds 2002:31). 
 
De neolitiska lämningarna idag i landskapet runt Avebury är till största del inte synliga. De 
som märks är de monumentala byggnaderna i krita och sten. Monumenten tros ha fungerat 
som en mellanhand i kommunikationen mellan de levande och andar och de döda, de har 
antagligen varit konstruktioner för de döda snarare än de levande. Monumenten är det som 
definierar denna period och är den första stora modifikationen i landskapet som människan 
gjort (a.a:45). 
 
Monumenten som byggdes i landskapet konstruerades för att finnas till länge, hågkomsten av 
dessa monument och dess mening har antagligen funnits kvar i det kollektiva minnet, de har 
använts genom tiderna och inte bara av några få generationer. Den ursprungliga meningen har 
säkert oftast glömt bort men modifikationer i användningen av monumenten har också gjorts 



och deras mening återskapas och omskapas, landskapet och dess monument blir alltså en länk 
mellan dåtid och nutid (Pollard & Reynolds 2002:75). 
 
Återanvändningen och återkommande användning av landskapet i Avebury är mer markerad 
här än i många andra områden, tidigneolitiska monument och anspråkstagande av områden 
följdes av senare aktivitet av både rutinmässig och speciell karaktär. I områden runt Avebury 
som t.ex. Overton Hill, Waden Hill och Windmill Hill har man hittat tidigneolitisk keramik 
och peterboroughwares från mellanneolitium och dessutom bearbetad flinta och djurben. 
Även s.k. �middens� formades och blev landmärken och symboler för tillhörighet och 
rättighet över vissa områden och resurser, vissa av dessa platser var de om senare blev 
monumentaliserade (Pollard & Reynolds 2002:75). 
 
Bradley menar att under 4000-talet f. Kr så ändrade de ceremoniella aktiviteterna fokus i 
många områden och ägde nu rum i låglänta sänkor eller liknande där man från en central 
punkt kan se runt, s.k. �cirkulära landskap�, och här började man uppföra cirkulära 
monument. Ett bra sådant exempel är området kring Avebury. En del av dessa monument 
glömdes bort eller slutade användas efter en tid men i t.ex. Avebury, Beckhampton och 
Sillbury Hill har olika faser konstaterats och en lång användning av monumenten. Vissa 
platsers betydelse fortsatte längre in i tiden, och var även fortsättningsvis viktiga element i 
utvecklingen av landskapet (Bradley 1998:122). Megalitiska avenyer länkade senare 
monumentet med andra konstruktioner, t.ex. går en aveny från ingången till Avebury till 
Beckhampton. Detta skapade en enad monumentalitet i landskapet och ceremoniella 
aktiviteter utfördes och en identitet hos människorna skapades (a.a:81). 
 
Från tiden när Aveburymonumentet slutade att användas och aktiviteterna upphörde hittar 
man få fynd, det enda som indikerar en senare användning är två stycken C 14 dateringar till 
järnålder vid hålen efter stenar nummer 8 och 44 i den yttre cirkeln. Dessa dateringar har 
utförts på aska och kol och det verkar som om man eldat här på järnåldern, frågan är om detta 
varit en sorts rituell handling av något slag och av någon speciell anledning eller om det 
kanske bara varit tillfälliga besökare? (Gillings & Pollard 2004:88). 
 
5.3 Aveburys konstruktion 
 
Det cirkulära hengemonumentet i Avebury är ca 420 m i diameter, ca 11,5 ha, och som de 
flesta hengemonumenten består Avebury av en jordbank utanför ett grävt dike. Det finns fyra 
ingångar till monumentet, på den syd-sydvästra, väst-sydvästra, nord-nordvästra och öst-
nordöstra sidan, och dessa delar upp hengen i fyra ojämna bågar. Idag är jordbanken ca 4-5 
meter hög och diket är ca 4-5 meter djupt, dessa har slitits ned med tidens gång och antagligen 
har banken varit högre och diket djupare och skapat ett ännu mer imponerande inslag i 
landskapet än idag (se Fig. 1). Vid utgrävningar som utfördes i början av 1900-talet visade det 
sig att diket ursprungligen kan ha varit ca 10-14 meter djupt och sluttat brant rakt ned. Att 
utföra jobbet med att uppföra hengen har antagligen tagit åtskilliga timmar, endast enkla 
verktyg som t.ex. hornyxor och hävstänger av trä användes för att arbeta sig ner i de mellersta 
och lägsta lagren av krita. Jag själv har arbetat och grävt i området runt Stonehenge som också 
består av krita, vi använde hackor och släggor och det tog tid och var riktigt jobbigt ibland, så 
jag kan förstå den enorma arbetskraft som måste ha krävts för denna konstruktion. Vid de fyra 
ingångarna ser dikena ut att djupna ytterligare och jordbanken verkar även vara högre vilket 
då borde ha gett en ännu mer imponerande syn vid ingång i hengen (Pollard & Reynolds 
2002:83ff).  



 
Fig. 1. Banken och diket idag. Eget foto. 
 
Eventuellt kan banken vara ett resultat av mer än en konstruktion, en utgrävning 1894 av 
Henry Meux och en annan 1969 visade båda att en mindre, tidigare bank funnits inuti den 
senare banken, den första ska ha varit ca 9 meter bred och 2,5 meter hög och bestått av torv 
med ett lager av klappersten och krita (Gillings & Pollard 2004:8). 
 
Det finns olika stensättningar inom hengen, jordcirkeln. Den yttersta stensättningen är cirkulär 
och det är även den största stencirkeln i Storbritannien med sina ca 95-100 Sarsenstenar (se 
Fig. 2). Stenarna är inte likadana utan varierar i utseende och storlek, några av de största 
stenblocken flankerar den södra och norra ingången och skapar monumentala fasader längs 
med den yttre stencirkeln. Dessa stenar står så de delvis borde ha blockerat ingångarna men 
antagligen var de inte för att hindra ingång utan snarare för att få människorna att ta en viss 
väg in i hengen. 



 
Fig.2. Del av yttre cirkeln. Eget foto. 
 
 Det finns tre ingångsstenar kvar idag och de är mellan 4-4, 4 meter höga, stenarna i den yttre 
cirkeln är mellan 2-3, 9 meter höga, antagligen har man medvetet använt olika storlekar på 
stenarna i de olika momenten för att skapa olika visuella effekter och olika betydelser i de 
olika mönstren i monumentet, t.ex. i den sydvästra kvadraten är stenarna ca 0,5 meter högre 
än de i den nordvästra kvadraten (Pollard & Reynolds 2002:83ff). Stenarna i Avebury är 
ganska ojämna och skrovliga, inte som stenarna i Stonehenge som verkar ha blivit tillhuggna 
innan de restes, vilket kan vara en av förklaringarna varför detta monument inte har ansetts 
vara lika �viktigt� som Stonehenge (se Fig. 3). 



 
Fig. 3. Författaren vid en av stenarna, lägg märk till den skrovliga ytan. Eget foto. 
 
Innanför den yttre stencirkeln finns två mindre megalitiska cirklar, som rätt och slätt kallas 
den norra och den södra inre cirkeln. Dessa består av ca 25-30 sarsenstenar, båda är ca 100 
meter i diameter och den södra cirkeln är en nästintill perfekt cirkel medan den norra är mer 
ovalt formad. Sarsenstenarna i de inre cirklarna är större och bredare än de i den yttre cirkeln 
med undantag för ingångsstenarna. Sarsenstenarna i de inre cirklarna är ca 3,4 meter höga i 
genomsnitt, men också mindre regelbundna och ytorna är mer ojämna än de i den yttre 
stencirkeln (Pollard & Reynolds 2002:83ff). Dateringen av stensättningarna är ett problem, 
genom att datera stenhålen tror man att den yttre cirkeln är från ca 2700-1700 f. Kr men 
kronologin över de inre cirklarna är fortfarande oklar (a.a:90).  
 
I mitten av de innersta cirklarna stod den mest monumentala stensättningen, Obelisken och 
The Cove. Obelisken, som var den största stenen i monumentet och vägde ca 80 ton, hade 
fallit redan innan 1720-talet, men Stukeley beskrev den som en pelare på ca 2,5 meter i 
diameter och ca 5,5-6 meter hög. Ca 11 meter till söder om Obelisken fanns en mindre sten 
och ca 15 meter väst om Obelisken fanns en linjär stensättning som bestod av nio små 
rödaktiga sarsenstenar. Denna stenrad var ca 32 meter lång och kan ha fungerat som en fasad 
eller fokuseringspunkt som �ramade in� Obelisken. 
 
I den norra inre cirkeln finns The Cove, en lådliknande tresidig stensättning av stora 
sarsenblock som antagligen hade öppningen mot nordöst. Antagligen har denna stensättning 
anlagts innan stencirklarna. En av stenarna som utgjorde The Cove forslades bort redan 1719 
men de som finns idag är 4,4 respektive 4,9 meter höga, geofysiska undersökningar visar att 
det eventuellt även här kan ha funnits en fasad av mindre stenar framför The Cove.   
 



Det finns även en del andra stenar inom monumentet, men de är svåra att tolka och passa in i 
sättningen, de olika stensättningarna visar den komplexa inre strukturen som vi inte förstår 
helt, ett exempel är den s.k. �ringstenen�, ett naturligt perforerat stenblock som står i mitten 
av den södra inre cirkeln och den yttre cirkeln, ungefär vid den södra ingången. De olika 
stenarna har antagligen inte varit resta på samma gång utan i de olika faserna som 
monumentet genomgått. 
 
Undersökningar och utgrävningar i monumentet visar även på andra inslag bl. a av jord och 
trä, som kan ha varit samtida som hengen och stensättningarna. På 1980-talet visade 
geofysiska undersökningar att det kan ha funnits en timmercirkel i den nordöstra kvadraten, 
ca 40 meter i diameter, som kan jämföras med timmercirklarna vid Durrington Walls och 
Mount Pleasant i Dorset (Pollard & Reynolds 2002:83ff). 
 
Monumentet och vallen tros ha byggts i minst två olika omgångar, komplexiteten av den inre 
stensättningen pekar på att de var konstruerade under en längre tid och man ska inte se 
monumenten som bestående av en enda arkitektonisk design utan snarare ett pågående projekt 
som omarbetades, omformades och återanvändes. Man tror att det även pågått viss aktivitet 
innan det stora monumentet uppfördes, man har ju bl. a, som tidigare sagt, hittat spår av en 
tidigare jordbank av krita och torv, dateringen är aningen osäker men man har hittat 
tidigneolitisk keramik vilket placerar den tidiga konstruktionen i samma tidsperiod som den 
första fasen vid Stonehenge (a.a:89f). Monumentet har då antagligen, liksom Stonehenge, 
byggts i olika faser, varav den tidigaste fasen kan dateras till ca 2800 f. Kr. I samband med 
denna första fas anser man att den norra och den södra ringen anlades tillsammans med the 
Cove och Obelisken. Ca 1500 meter väst på Beckhampton finns också en Cove konstruktion 
som kan ha uppförts under samma tid (Meaden 1999:11). 
 
Monumentet har alltså antagligen förändrats med tiden, kanske har då även aktiviteterna vid 
Avebury ändrats likaså. Pollard och Reynolds menar att ceremonier och ritualer kan vara 
konservativa och finnas till länge även vid andra sociala förändringar. De fysiska ändringarna 
hade antagligen dåtiden, det förgångna, som en referenskälla, monumentet var inte för 
framtiden utan snarare för det förgångna och förfäderna. Olika bevis som kan karaktärisera 
aktiviteterna i Avebury är t. ex depositionerna som hittat i hengen, bl. a har man från den 
premonumentala tiden hittat djurben, bearbetad flinta och keramik, men man tror inte att man 
lade ner sådana föremål under den tid som Avebury var ett stort monument, vilket kan tyda på 
att detta sågs som en helig plats där man inte utförde rutinmässiga handlingar. Det tycks vara 
en viss fyndfattighet av vardagliga föremål under denna tid, liksom vid Stonehenge, detta 
pekar på det speciella med platserna (Pollard & Reynolds 2002:91f). 
 
Att bygga själva monumentet hade antagligen även en viktig innebörd, att gräva dikena, skapa 
bankerna, resa stenarna mm var nog viktiga handlingar i sig. Vid byggandet av monumentet 
har man deponerat redskap och andra artefakter för att skapa en symbolisk förbindelse med 
platsen, bl. a har hornyxor hittats i hengebankerna och djurben har påträffats vid basen av 
diket. Depositioner i stenhål och runt de resta stenarna har även påträffats, bl. a bearbetad 
flinta, och då speciellt runt Obelisken. Även �gamla� föremål har hittats, som flintyxor och 
två stenredskap från tidigneolitikum som kan visa på den länk till dåtiden och förfäderna som 
monumentet i sig också refererar till (Pollard & Reynolds 2002:93f). 
 
Man tror inte att byggandet av monumentet styrts av någon sorts elit eller överklass.  Man ser 
inte några tydliga sådana indikationer i det arkeologiska materialet. En social uppdelning av 
samhället berodde vid denna tid antagligen inte på födslorätt utan snarare var det ålder och 



kön som hade betydelse. Att bygga monumentet måste ha drivits av starka motivationer, tro, 
respekt för förfäder, respekt för heliga traditioner kan vara förklaringar (Pollard & Reynolds 
2002:121). Både Avebury och Stonehenge hade sin glansperiod ungefär samtidigt och ligger 
endast ca 30 km från varandra de uppfördes antagligen inte av samma människor utan snarare 
av olika stammar som fanns i området (Meaden 1999:1). 
 
En viss konkurrens mellan de olika regionerna och stammarna har säkert tagits vid vilket 
också kan ha ökat motivationen att bygga monumenten (Pollard & Reynolds 2002:121). 
 
5.3.1 Aveburys omkringliggande landskap 
Det finns flera olika monument i närheten av Avebury, ursprungligen uppförda var för sig 
men vissa av dem sammanfogades till ett monumentalt landskap under sena neolitikum och 
tidig bronsåldern. Tre stycken tidigneolitiska enclosures finns i Aveburys närhet, Windmill 
Hill, Knap Hill och Rybury (Pollard & Reynolds 2002:48). Den äldsta boplatsen man påträffat 
i Avebury distriktet är vid Golden Ball Hill där man bl. a påträffat husgolv och härdar. Platsen 
är daterad till ca 4500 f. Kr d.v.s. när jägar-samlar samhället började upphöra (Meaden 
1999:10). 
 
Windmill Hill är ett enclosure ca 2 km nord-väst om Avebury, detta började konstrueras under 
den tidiga delen av neolitikum men täcktes senare av ett gravfält under bronsåldern. Windmill 
Hills enclosure mäter ca 360 m i diameter och är på ca 8,5 ha. Inuti inhägnaden finns två 
dikeskonstruktioner varav den innerst är på ca 0,5 ha. Man tror att detta enclosure har en 
långlivad tradition och kan eventuellt ha sina rötter i linjebandskulturen (Pollard & Reynolds 
2002:46ff). Knap Hill och Rybury är båda mindre än Windmill Hill, ca 1-1,5 ha, de har 
liknande konstruktion men anlades antagligen tidigare (a.a:55). 
 
Beckhampton enclosure ligger 1,3 km syd-väst om Avebury, detta monument är typiskt 
tidigneolitiskt i konstruktionen men anlades inte förrän i slutet av neolitikum, så det är 
antagligen ett monument som länkar till de tidigare monumenten och förfäderna (a.a:99).  
 
Beckhampton och West Kennetavenyerna går/till från den södra och västra ingången från 
Aveburys henge. De är båda ca 15 meter breda och har sarsenstenar som kantar avenyerna 
med ca 20-30 meters mellanrum. West Kennetavenyn är ca 2,4 km lång och går till/från The 
Sanctuary på Overton Hill, Beckhampton avenyn är fortfarande idag inte helt undersökt men 
liknande konstruktion på avenyerna kan skönjas (a.a:100) (se Fig. 4). 



 
Fig.4. West Kennet avenyn. Eget foto. 
 
The Sanctuary är ett monument av timmer och sten, härifrån har man en bra utsikt över 
Kennet Valley till väst, och man ser även West och East Kennet longbarrows och även 
Windmill Hill. En neolitisk tradition finns på platsen och platsen har antagligen återanvänts 
(Pollard & Reynolds 2002:106). Sillbury Hill och West Kennet palisade enclosures är 
monument som ligger på botten av dalen mellan Beckhampton och The Sanctuary. 
Konstruktionen liknar andra monument men platsen som de ligger på är inte, vad vi vet idag, 
ett område där tidigare monument eller aktivitet funnits. Pollard och Reynolds menar att det 
kan vara så att denna placerig kan vara avsiktlig för att bryta helt med det förflutna (a.a:112). 
West Kennet enclosure består av två stycken angränsande enclosures med några cirkulära 
timmerstrukturer och innanför dessa har några radiala palissadlinjer anlagts (a.a:113). 
 
Sillbury Hill ligger ca 700 meter väst om West Kennet enclosure, detta är en stor rundhög, 
den största förhistoriska rundhögen i västra Europa. Den reser sig ca 37 m över marken och på 
toppen finns en plattform som har en diameter på ca 30 m (Pollard & Reynolds 2002:118). 
 
5.4 Aveburys betydelse 
 
Att förstå vad Avebury betytt och vad människorna egentligen utförde där är svårt att svara 
på, det finns ingen universell eller generell tolkning av monumentet. Avebury är ju inte heller 
helt undersökt och utgrävt vilket gör att viss viktig information om detta monument och de 
människor som använt det kanske inte kommit i dager än. Vi vet fortfarande inte speciellt 
mycket om de ritualer och handlingar som utspelade sig i själva monumentet, sådana 



handlingar lämnar ofta inte några arkeologiska bevis efter sig. Avenyerna som tillkom under 
senneolitikum tyder på att en form av processionsväg kan ha lett till/från Avebury, och inuti 
själva monumentet finns indikationer på en eventuell timmercirkel vilket kan ha varit en del 
av ritualutövande. Deponeringar av artefakter, ben mm ger oss lite mer information och pekar 
också på en rituell utövning i monumentet. Jämfört med andra monument är dock Avebury 
relativt fattigt på sådana föremål (Gillings & Pollard 2004:70ff). 
 
I Avebury ändrades typen av deponeringar med tiden, vilket också pekar på förändringar i 
betydelsen av monumentet och de handlingar som utspelade sig där. Under den tidiga 
bronsåldern ökade antalet mänskliga oartikulerade ben i diket i Avebury, och eventuellt kan 
de ha varit reliker från förfäder. Människorna som använde Avebury var ganska �sena� i sitt 
handlande, det är relativt ovanligt att hitta separata grupperingar av olika sorters ben under 
tidig bronsålder som man hittat här, det är mer en neolitisk praktik. Gillings och Pollard tar 
upp möjligheten med benens betydelse, benen kanske ansågs hålla själva essensen av den 
döde, om de då deponerat benen i diket blir den ancestrala agencyn fysiskt inkorporerad i 
monumentet. Människorna måste ha klättrat ned i diket och deponerat benen under 
specialiserade ritualer och aktiviteter, att på detta sätt ta hand om mänskliga ben kanske var 
ett försök att kommunicera med andar och förfäder? Under den tidiga bronsåldern började 
även begravningar anläggas vid några av stenarna i West Kennet avenyn, The Sanctuary och 
The Cove. Senare depositioner innehåller mindre mänskliga ben men innehåller dessutom 
skärvor av urnor och olika kärl. En av de sista handlingarna är en begravning i den östra delen 
av diket, en kvinna har blivit kremerad och lagts ned tillsammans med flinta, krukrester mm. 
Detta menar Gillings och Pollard kan vara en sorts avslutande handling som markerar en 
kritisk punkt och förändring i monumentets betydelse (a.a:70ff). 
 
Pollard och Reynolds skriver att under neolitisk tid besöktes detta monument förmodligen av 
många olika människor av olika åldrar, kön och bakgrund, antagligen var det även då att vissa 
inte helt förstod vad platsen och konstruktionen betydde, andra med mer insyn och mer 
kunskap i bl. a kosmologins värld kanske förstod monumentet mer. 
 
Pollard och Reynolds menar också att Avebury i sig representerar en komplex syn på den 
rumsliga aspekten, monumentet markerade en del i landskapet som var annorlunda, heligt. De 
menar att monumentet bestått av olika uppdelningar, denna gradering av rummet och de olika 
delarna menar de kan ha varit ett sätt att framhäva hierarkier i sociala och spirituella riken 
(Pollard & Reynolds 2002:95f). Aveburys kosmologi är en synbar ordning av den naturliga 
och mänskliga världen som definierar de kulturella värderingarna, de symboliska 
klassifikationerna reproduceras genom rutinmässiga aktioner. Gillings och Pollard pekar på 
homologins betydelse, hur formen på monumenten reflekterar och inkapslar formen och 
själva innebörden av det omliggande landskapet. Aveburys kosmologi bygger mycket på 
cirkelns betydelse, både jordkonstruktionerna och stensättningarna har ordnats i någorlunda 
cirkulära mönster. Själva cirkeln verkar ha haft en speciell betydelse i förhistorien, Gillings 
och Pollard menar att cirkeln är en metafor för det eviga, återkommande, upprepande som 
årstider, reproduktion, fertilitetscykler etc. Cirkeln tillåter människor att placera sig själva i en 
värld som går tillbaka till horisonten och sträcker sig mot himlen. Deras tolkning av 
cirkuläriteten stärks av de många neolitiska och bronsåldersmonument som placerats i 
områden av landskapet som i sig kan påvisa en viss cirkuläritet, som t.ex. landskapet runt 
Avebury. Sten och träcirklarna, menar de, ska då vara uttryck av en liknande kosmisk ordning 
i de olika monumenten, och istället för att se monumenten som vissa distinkta typer ska man 
se till den kosmologiska betydelsen av dem (Gillings & Pollard 2004:64f). Nästan alla 



ceremoniella monument i Storbritannien som anlades mellan 3000-1500 f. Kr var cirkulära av 
något slag (Bradley 1998:137). 
 
Själva stenarna som monumentet består av måste ha spelat en stor roll menar Gilling och 
Pollard också, de har valts ut pga. sin färg, form, yta, biografier eller naturliga drag, som t.ex. 
ringstenen och sten nummer 34 som bär naturliga s.k. �cup marks�, dessa märken liknar de 
megalitiska stenristningarna och kan ha valts ut pga. av den likheten. Det finns även en liten 
röd sarsensten i den södra cirkeln som måste ha valts ut pga. dess egenskaper. (Gillings & 
Pollard 2004:68).  
 
Monumentet är en plats för ritualer, ett sätt att stärka, reflektera och föra vidare sociala 
värderingar genom att agera och tolka. Olika delar av monumentet har antagligen haft olika 
betydelser vilket kan förklara de olika utseendena på stenarna t.ex. Avebury kan ha varit en 
liknelse av det omliggande landskapet, en sorts värld i miniatyr. Jordbankarna kan ha 
representerat de omliggande kullarna och stensättningarna kan ha representerat de naturliga 
sarsenstenarna i landskapet (Pollard & Reynolds 2002:95f). Avenyerna som leder till/från 
Avebury fungerar som länkar och refererar till andra platser i landskapet, frågan är om dessa 
avenyer användes åt ett håll eller åt båda? Avenyerna ordnar in de olika komponenterna i 
monumentet och det omliggande landskapet i en sekvens som kan upplevas och bemötas på 
olika sätt (Gillings & Pollard 2004: 77). 
 
Många neolitiska och bronsåldersmonument relateras till den astronomiska kalendern, där 
Stonehenge är ett av de mest diskuterade. I samband med detta monument hävdar man att 
vissa dagar, t.ex. midvinterdagens och midsommardagens soluppgång och nedgång legat till 
grund för monumentets konstruktion.  På en del platser stämmer detta bra, men i Avebury 
finns inte någon tillfredsställande teori om en sådan konstruktion. Burl anser att många som 
aktivt letar efter sådana kopplingar förvandlar den animistiska och levande världen hos dessa 
människor till ett sorts sterilt laboratorium där man noga studerat monumenten, han menar 
också att den astronomiska aspekten visserligen existerar i vissa monument men är inte ett 
gemensamt drag vilket alla monuments konstruktion utgått ifrån (Burl 1979:152). Det har 
hävdats att bl. a Obelisken i Aveburymonumentet ska ha varit utlagd i linje med solens eller 
månens rörelse men detta har dock inte kunnat påvisas tillfredsställande (a.a:154).  
Burl menar att landskapet runt Avebury såg, för ca 2000 år sedan, ut ungefär som det gjorde 
när det konstruerades, det är mest sedan dess som förstörelse och ändringar av monumentet 
och landskapet ägt rum, bl. a användes Avebury som skydd i kriget mellan britterna och 
saxarna då banken och diket måste ha utgjort ett bra skydd mot fienden (a.a:30f). 
 
Under den sena neolitiska perioden och tidig bronsålder skedde flera sociala och ideologiska 
förändringar och det verkar uppstå fler konflikter mellan olika religionssystem och sekulära 
auktoriteter. Konstruktioner av stora monument upphörde i flera regioner, en ny 
begravningstradition togs i bruk, enmansgravar med gravgods som ligger under rundhögar 
dyker nu upp allt mer. Även den materiella kulturen ändrades, beakerpottery hittas nu och de 
först metallarbetena dyker upp. 
 
I Avebury har ändringarna kommit gradvisa. Monumentet hade fortfarande en fysisk närvaro i 
landskapet och människor kom fortfarande hit. Man kan dock även här se en ändring i 
utförandet av användningen av Avebury, man har hittat depositioner som man tror är från 
denna tid som skiljer sig en del från tidigare. Bl. a har mänskliga kvarlevor från minst tre 
personer hittats i diket vid den södra ingången. Pollard och Reynolds menar att detta kan vara 
ett tecken på en ännu mer ancestral anknytning till monumentet, att man etablerat en koppling 



till förfäderna runt gränserna av monumentet, hengen blir en länk till dessa förfäder och tillhör 
dåtiden (Pollard & Reynolds 2002:136ff). 
 
 
6. AVEBURY I FÖRÄNDRING 
 
Under senneolitikum och tidig bronsålder började landskapet runt Avebury ändras, stora 
områden omformades och fick ett nytt utseende genom att fältsystem och odlingsområden 
upprättades och även större och mer permanenta boplatser anlades. Man började arbeta i och 
med landskapet på ett nytt sätt, och även uppfattningen om landskapet verkar ha ändrats. Mer 
definierade och mer intensifierade skördar anlades och man började använda sig av kortare 
perioder av träda i odlingen som ett resultat av mer kunskap om hur man odlade på bästa sätt 
för mesta möjliga avkastning. Man började använda sig av inhägnader både runt boplatser och 
odlingar och skapade fler dragna gränser genom bl. a diken, de s.k. �fieldsystems� kan också 
ha fungerat som territoriemarkörer. Alla dessa förändringar gjorde att man inte längre kunde 
röra sig i landskapet som förut, de gamla typerna av äganderätt som baserades på ett 
gemensamt ägande och en allmän rätt till landskapet ersattes av en mer individuell och 
gruppvis kontroll över vissa delar i landskapet. Dessa förändringar har antagligen skett stegvis 
och över flera generationer och sträckt sig ganska långt in i bronsåldern, men måste ändå ha 
varit en revolutionär händelse (Pollard & Reynolds 2002:137).  
 
De fältsystem som skapades under denna tid är fortfarande synliga idag i Aveburylandskapet, 
de har bl. a lämnat årderspår och s.k. �Celtic fields� dvs. individuella fyrkantiga eller 
rektangulära odlingsfält. Odlingssystemen verkar dock inte vara speciellt långlivade, 
krukskärvor som man associerar med den mellersta bronsåldern har hittats i ytan av fälten i bl. 
a Marlborough Downs vilket antyder att odlingssystemen då slutat användas (a.a:139). Dessa 
�Celtic Fields� syns tydligt uppifrån luften tack vare att de anlades på en mjuk torv som låg på 
en relativt torr jord ovanpå kritan, odlingen har senare förflyttats till mer givande jordar i 
dalar men spår av fälten går ännu att ses idag (Hoskins 1955:24f). 
Man övergick från storskaliga, allmänna samhällen till mindre familjebaserade, den 
kommunala känslan av ett stort gemensamt samhälle som tidigare uttryckts genom 
gemensamma ritualpraktiker minskade (Pollard & Reynolds 2002:139). 
 
Det har inte påträffats särskilt många fynd från monumentala platser som Avebury som skulle 
kunna härstamma från brons och järnåldern vilket tyder på att människor inte längre använde 
sig av dessa platser, inga begravningar eller deponeringar har påträffats. Avebury har dock 
antagligen inte glömts bort eller ignorerats menar Pollard och Reynolds, i och med att 
odlingssystemen och boplatserna som inrättades inte anlades på dessa platser kan man anta att 
man hade en viss respekt för dessa områden. Med tiden har monumenten antagligen blivit 
alltmer distanserade från det dagliga livet, Avebury kan ha blivit en sorts �tabuplats�, ett 
område som dominerades av starka och farliga spirituella krafter (a.a:139). 
 
 
6.1 Förändring i Storbritannien 
 
Monumenten användes alltså inte lika mycket nu som tidigare, den gamla användningen av de 
heliga landskapen med sina monument förändrades eller omordnades och man lade istället ner 
mer arbete på att ordna odlingssystem. Det nya sättet att använda landskapet, menar Mike 
Parker-Pearson, var en sorts monumentaliserande i sig, gränser och hinder i landskapet 
skapade ett nytt synsätt och landskapet gick nu från att vara ett �landscape of the dead� till ett 



�landscape of the living�. De döda och förfäderna var inte längre i fokus i landskapet eller i 
det sociala livet (Parker-Pearson 1993:101ff). Monumenten fungerade nu mer som en 
påminnelse av tidigare liv och utföranden, ceremonier och praktiker runt monumenten blev nu 
alltmer fokuserade på tidigare traditioner (Pollard & Reynolds 2002:127). Under sena 
neolitikum utvecklades det monumentala landskapet till att vara ett mer sammanlänkat helt 
monument. Avebury, The Sanctuary och Beckhampton enclosure blev sammanlänkade genom 
de megalitiska avenyerna och blev ett enat monumentkomplex (a.a:112). Det enskilda 
monumentet fick nog en mindre betydelse och större mening och metaforer användes 
antagligen. Parker Pearson och Ramilisonina menar att de olika domänerna, levande/döda, 
manifesteras genom användandet av olika material. Sten ska då ha symboliserat de döda och 
förfäderna och trä symboliserade de levande (Parker-Pearson & Ramilisonina 1998:308ff). 
Avebury och andra monument av sten var alltså för de döda medan andra monument, t.ex. 
West Kennet palisades och Woodhenge nära Stonehenge som var av trä, var för de levande. 
De tar även upp den denna distinktion i keramiktillverkningen, då dess material det var gjort 
av ska ha speglat dess användning, t.ex. så ska då peterboroughware keramiken som användes 
under mellanneolitikum och innehöll �dött� material som flinta, sandsten, kvarts mm, varit till 
speciellt för interagerande med förfäderna. Medan groovedware keramiken som innehöll bl. a 
skal och andra �levande� material ska ha varit till för de levande. De styrker detta med att 
påvisa att groovedware keramik har få begravningsanknytningar eller associationer med 
förfäderna, vilket peterboroughware i större utsträckning har, den senare Beakerkeramiken 
innehöll även den mer levande än dött material (Barber 2003:172). 
 
Förändringen i Storbritannien skedde parallellt med liknande förändringar på kontinenten men 
den skedde antagligen mer stegvis här än på fastlandet, plogen är det som definierar 
senneolitikum i Storbritannien och man anlade större och mer domesticerade boplatser 
(Sherratt 1981:261ff). Förändringarna av ideologin var dock antagligen inte lika radikal som 
förändringarna i boplatsmönstret, menar Andrew Sherratt (Sherratt 1994:193). Förändringarna 
av den materiella kulturen menar han visar på en ny attityd till det sociala livet och den 
materiella produktionen. Det nya begravningsmönstret visar en mer personlig livsstil och 
istället för allmänna användandet av megaliter och kultcentran sker förändringar i kulturella 
traditioner och sociala strukturer till det mer individuella. Han menar också att de fina 
metallföremål som nu hittas tillhörde de framgångsrika som nått en viss social status genom 
sin försörjning, då främst kreaturshållning, vilket kan vara en av anledningarna till att man 
ofta anlägger boplatser på samma platser som tidigare siter som redan var röjda. En ökad 
stratifiering växte så antagligen fram under denna tid (a.a:254). 
 
Klockbägarkeramik eller Beakerpottery börjar nu dyka upp ungefär samtidigt som den nya 
livsstilen. Dessa dekorerade handtagslösa dryckesbägare ansågs länge representera en 
invandrande folkgrupp och dessa sattes ofta i samband med de nya förändringarna. Teorierna 
om det invandrande beakerfolket menar att de skulle ha beblandat sig bra med de ursprungliga 
invånarna, de antogs ha fortsatt att använda monumenten en tid men skulle även ha gett 
upphov till nya moment i landskapet, som t.ex. rundhögarna. Dessa invandrande folk skulle 
bl. a ha gett upphov till Wessexkulturen som fått namn efter ett antal rika gravar placerade 
under rundhögar i södra Storbritannien. Man trodde att det var dem som påverkade jordbruket 
och ökade arealen för odlingsmark och indirekt var anledningen till att monumenten slutade 
användas (www.bbc.co.uk/history/ancient/british_prehistory/bronzeageman_02.shtml).  
 
De invandrande människorna ansågs även ha blivit någon slags aristokrati i Storbritannien, 
vilket då den nya keramiken skulle ha varit ett tecken på, de skulle ha fungerat som 



prestigegods, och deras samhälle skulle vara mer patriarkaliskt vilket skiljde sig från det 
inhemska (www.britainexpress.com/History/Bronze_Agr.htm). 
 
 Sherratt är en av dem som menar att beakers kan ha kommit till Storbritannien genom en mer 
eller mindre fredlig invasion från kontinenten till de brittiska öarna. Klockbägarkulturens 
sociala traditioner skulle ha brutit ihop i norra Europa efter 3000 f. Kr och en mer mobil 
livsstil anammats av dessa människor, de sökte sig till mer avskilda områden, t.ex. då västra 
Europa. De skulle då ha påverkat de människor som redan bodde i Storbritannien med 
jordbruk och nya seder. En annan av hans teorier är att beakerkeramikens traditioner kommit 
som ett resultat av de alltmer ökade internationella kontakterna och maritima länkarna och 
blivit kvar, det kan även vara så att även människor från Storbritannien själva seglat ut och 
anammat influenser om de senare tagit med hem igen (Sherratt 1994: 250f). Mike Parker- 
Pearson menar att själva innehållet i dessa beakerbägare kan ha varit viktigt, man har hittat 
spår efter en alkoholliknande dryck baserad på honung, vilket då borde vara den första 
alkoholdrycken som framställts i stora mängder, och kan då ha blivit en eftertraktad vara 
(Parker- Pearson 1993:84).  
 
På senare tid har de gamla teorierna alltmer ifrågasatts och nya förklaringar dykt upp. De 
äldre teorier som finns om ägarna och producenterna till dessa bägare härstammar från slutet 
av 1800- talet då man pratade om �Beakerproblemet�, d.v.s. problemet med att bestämma var 
dessa bägare härstammade ifrån. Man utgick från att dessa bägare tillhörde och producerades 
av en viss grupp människor som sedan spridit sig utöver Europa och på så sätt skulle 
beakerkeramiken ha spridit sig, detta är den s.k. kulturhistoriska approachen (Thomas 
1991:121). Det var främst Clarke som på 1970-talet ifrågasatte de tidiga Beakerteorierna och 
började dela upp beakerkeramiken i olika klasser och stilar. Han föreslog istället en teori av 
ett �Beakernätverk�, där lokala variationer av beakers förekom och var en följd av ett 
produktions och utbytessystem som byggde på den begränsade tillgången på fullgoda lerkällor 
(Barrett 1994:92). De nya teorierna har helt andra förklaringar till Beakerkeramikens 
spridning runtom Europa, man tror inte längre speciellt mycket på en enskild process där en 
kulturell migration skulle ha ägt rum. Genom en tolkande syn på arkeologin tar man hänsyn 
till relationen mellan det materiella mönstret och sociala processer i Europa. Antagligen har 
denna spridning av beakerkeramik inte alls varit en homogen händelse utan snarare bestått av 
olika processer och de liknande dragen i dessa kan förklaras på andra sätt (Barrett 1994:90).  
 
Nya dateringar av Beakerkontexter i Stonehenge pekar på att den äldsta fasen skall dateras till 
mellan 2475-2315 BC (Parker-Pearson m.fl. 2007:634). Det finns dock belägg från t.ex. West 
Kennet att Beakers kan vara äldre; före 2400 f. Kr (a.a. 635).  
 
Nya studier har visat att det inte finns någon substantiell grund för en uniform kultur eller ett 
speciellt folk legat bakom Beakerkeramiken, snarare verkar denna keramik ha tagits upp i 
olika sekvenser av lokala keramikutvecklingar i olika områden, där den även påträffas i olika 
antal (Barrett 1994:91). Barrett menar att man ska studera denna keramik i en lokal kontext av 
utförande och tradition, vilket då visar en vid variation mellan olika platser av denna keramik, 
och inte alls är så homogen och lika som man tidigare trodde (a.a:98). Man försökte även 
tidigare påvisa att ett annat folk invandrat till Storbritannien genom att göra undersökningar 
på dem som hittades i de nya begravningarna, alltså rundhögarna, man gjorde bl. a 
kraniologiska undersökningar och påstod att vissa distinktioner mellan dessa �nya� människor 
och de neolitiska inhemska människorna kunde göras, de skulle även ha varit längre. Senare 
analyser visar dock att det inte finns någon signifikant skillnad mellan dem (Barber 2003:22). 
Thomas är också en av dem som har uppfattningen att beakerkeramiken inte alls utvecklats 



som ett enda fenomen utan utvecklats olika i olika regioner, han menar att det finns bevis på 
att beakerkeramik, liksom groovedware keramiken, har utvecklats utanför Storbritannien men 
sedan introducerats och upptagits i olika lokala traditioner. Även han menar att genom utbyte 
och interagerande mellan olika samhällen och grupper inom en stor geografisk zon skett och 
på så sätt har denna keramikstil spridit sig. Han menar att vissa aspekter liknar varandra, som 
t.ex. Beakerbehållarnas likhet i utseendet, men pekar även på att dessa har olika drag som 
varierar emellan olika regioner. De har inte använts lika heller, i t.ex. Ungern hittas de i 
många fall tillsammans med kremeringar, vilket de inte gör i Storbritannien. I Holland och 
Storbritannien användes dessa behållare i flera generationer medan öst om Rhenfloden slutade 
de användas rätt så snabbt. Det finns, enligt Thomas, inget enskilt �beakerfenomen� och inte 
heller en enda lösning på problemet (Thomas 1991:122). Beakerkeramiken var materiella 
symboler som stod i kontrast mot den tidigare använda keramiska stilen. Den nya stilen 
anammades av olika lokala samhällen och grupper av skäl som rörde deras interna relationer, i 
många fall inkorporerades den nya stilen i de gamla praktikerna. Thomas menar att 
beakerkeramiken var individuellt viktiga som exempel på en stark kulturell kategori snarare 
än att det var prestigegods, han menar att denna keramik kan ha haft samma sociala betydelse 
som metallurgin senare skulle komma få (a.a:125). Även Bradley stämmer in i dessa 
argument och pekar på Beakerkeramikens olika användningsområden. En äldre uppfattning är 
att Beakerkeramiken var prestigegods som användes i samband med de nya begravningarna 
under denna tid, men Bradley pekar på det faktum att denna keramik förekommer i både 
speciella kontexter och även i den domesticerade sfären. Han pekar även på relationen mellan 
denna och förekomsten av metallarbeten, såsom vapen och personliga utsmyckningar 
(Bradley 2007:143).  
 
Tidigare teorier var att föremål nedlagda i begravningar representerade den dödes status, men 
som Bradley påpekar och visar med exemplet �The Amesbury Archer�, där flera olika objekt 
var nedlagda som t.ex. jägarutrustning, krigarutrustning, smedsrelaterade ting etc., så pekar 
dessa gravgåvor snarare på hur viktig utbytet och handeln var mellan olika områden 
(a.a:159f). Skillnaderna i gravgåvor, mängd och variation, anser han visar på en utveckling 
snarare än att det skulle betyda olika social status på de begravda.  
 
De första rundhögarna som associeras med Beakers, ca 2150- 1850 f. Kr, var relativt simpla 
men blev med tiden alltmer varierande. En större mängd depositioner gjordes och en större 
variation av människor lades ner, fler kvinnor och barn återfinns nu. Ca 1850- 1500 f. Kr 
börjar stora begravningsplatser anläggas och större högar. Även en större variation i hur man 
behandlar kroppen syns också allteftersom tiden fortskrider (a.a:160f). Keramiken kan alltså 
ha spelat samma roll som metallen senare skulle göra. Både keramiktillverkningen och 
metallurgin går genom transformationsstadier som kan kopplas till människornas livscykel. 
Transformationerna genom eld, krossande och malande tar dem från en fas till en annan, och 
blir metaforer för produktionen av jaget och bildar en komplex symbolisk diskurs där 
materialen och människorna båda genomgår rites de passage i kritiska stadier (Barber 
2003:167). 
 
De tidigare gemensamma gravarna slutade att användas, enmansgravar i rundhögar blir 
vanligare och kremering är det dominerande sättet att behandla sina döda (Pollard & Reynolds 
2002:130). Från början anlades det mest enstaka högar men allteftersom tiden gick anlades 
gravfält med flera högar, en ny sorts monumentaliserande av landskapet. Högarna stod som 
minne över speciella personer, oftast hade man individuella begravningar men även 
familjebegravningar verkar ha utförts. Högarna fixerade minnet av vissa människor, släkter 
och relationer i landskapet, i Aveburyregionen finns stora begravningsplatser i bl. a Overton 



Hill och Windmill Hill (Pollard & Reynolds 2002:130). Högarna ordnas ofta i en sorts 
cirkuläritet runt och skapade symboliska barriärer runt tidigare heliga platser och områden, 
vilket visar att de gamla monumenten fortfarande respekterades och användes i landskapet 
(a.a:131).  
 
Gravgåvor är ofta nedlagda, antagligen är det personliga ägodelar som läggs ner vilket Burl då 
menar visar på en mer individuell människosyn, även gåvornas karaktär, guldringar, knappar 
mm kan visa på en viss social hierarki (Burl 1979:230). Men som sagt tidigare anser man idag 
snarare att dessa gravgåvor visar mer på den viktiga handeln och utbytet med långväga platser 
än den dödes sociala status (Bradley 2007:159f). I de rikaste begravningarna ser man en större 
mängd och större variation i gravgodsen än de mer �vanliga�. Artefakterna deponerades 
tillsammans med de döda och man ser influenser i materialet från det kontinentala Europa 
(Bradley 1998:146). En ny tradition att deponera mänskliga kvarlevor i och omkring 
monumenten uppkom under denna förändringarnas tid. 
 
Bradley menar att valet av platsen för begravningarna blev viktigt nu på ett nytt sätt och man 
ser en ganska komplex organisation av tidiga bronsålderns begravningar, olika gravar och 
högar placeras ofta avsiktligt i relation till varandra och de äldre, redan existerande 
monumenten. Många av de rikaste gravarna och största begravningsplatser man hittat ligger 
nära de äldre monumenten, Bradley menar då att de gamla monumenten kan ha varit en källa 
till legitimitet i området och gav en sorts stabilitet som inte annars fanns i bronsålderns 
samhälle (a.a:146). Ross Cleal anser att tidigare, runt 3000 f. Kr, såg man på döden på ett 
annat sätt, människorna blev till ben som sedan inlemmades i den kollektiva �kroppen� 
tillsammans med förfäderna, begravningar av individer med eller utan gravgods förekom men 
var ovanligt innan 2500 f. Kr i Storbritannien och representerar en förändring i människornas 
syn på döden (Cleal 2005:116). 
 
Bradley menar vidare att mer arbete lades ner på andra sorters monument nu, gravskicket 
ändrades, man anlade högar som monument, och det som tidigare varit öppna �enclosures� i 
ett cirkulärt landskap blev gravmonument. Begravningarna som man nu ser börjar läggas i 
och vid monumenten associeras ofta med Beakerpottery vilket tyder på att denna 
keramikanvändning kan sättas i samband med de nya förändringarna, de återfinns inte i 
sådana deponeringar som tidigare utfördes (Bradley 1998:136ff). De öppna monumenten 
stängdes, men den heliga platsen, det heliga området runt om användes. Bradley pekar på det 
faktum att man nu även började använda en annorlunda topografi till sina monument, många 
högar som anlades ligger på en höjd ovanför monumenten. I en henge ser man inte ut, bara 
inåt, interiören stänger effektivt möjligheten att se ut och man kan inte relatera till den yttre 
världen. Detta skulle kunna stärka teorin om att monumenten reflekterade en värld i sig själv. 
Bradley menar att man började använda mer höglänta platser för sina nya anläggningar, när 
man då använde dessa platser fick man en ny synvinkel både utifrån och inifrån monumenten. 
Utifrån kunde nu människor iaktta vad som skedde i hengen och de som var inuti fick en 
relation till den yttre världen genom de synliga högarna (a.a:145). Detta är fallet i Avebury 
som är omringat av högre liggande områden där gravhögar har placerats. Rundhögarna som 
anlades ligger på platser runt monumentet som syns väl mot horisonten från monumentet, 
högarna kan ha placerats just där för att få en effekt både inifrån och utifrån monumenten 
(Bradley 1998:127). En process av stängning av de gamla monumenten tog vid, men man 
försökte fånga det speciella med själva platserna, fånga �det heliga�. Istället för monumenten 
blev det nu människor som associerades med vissa platser i landskapet (a.a:145). 
 



Under bronsåldern började man då alltså anlägga rundhögar runt de megalitiska monumenten, 
men man började alltmer undvika de gamla konstruktionerna och senare, under järnåldern, 
verkar det som om man avsiktligt undvikit dessa platser. De första bevisen från en senare 
bosättning kommer inte förrän under tidig saxisk tid, ca 600 e. Kr (www.avebury-
web.co.uk/chronology.html). I slutet av bronsåldern skedde även en del klimatförändringar, 
eventuellt kan ett vulkanutbrott på Island ha orsakat en temperatur sjunkning som kan ha 
bidragit en del till förändringar. Man slutade anlägga field systems, och det verkar som om en 
mer krigisk tid inleddes och man slogs om landområden. De s.k �hillforts� som anlades under 
järnåldern styrker detta, dessa ses som försvarsanläggningar och de anlades på höglänta 
platser (www.britainexpress.com/History/prehistoric_monuments.htm). 
 
 
7.  FÖRESTÄLLNINGAR KRING LANDSKAP OCH MONUMENT 
 
De förändringar som skedde i Storbritannien under främst senneolitikum till sen bronsålder 
diskuteras fortfarande, den traditionella arkeologin menar att en ändring i den sociala 
organisationen måste ha skett och har tillskrivit många förändringar att vara ett resultat av 
inkommande folks påverkan, speciellt det s.k. �Beakerfolket�. Alltfler teorier och förklaringar 
framträder dock, speciellt har fler förklaringar som tar mer hänsyn till ideologiska och 
kosmologiska tolkningar. Inte minst har �ett ritualiserat landskap� diskuterats. I följande 
avsnitt kommer jag att diskutera några av dessa uppfattningar och på vilka teoretiska grunder 
dessa vilar på. 
 
 7.1 Bourdieu och Giddens 
 
De nyare diskussionerna bygger mycket på Bourdieu och Giddens arbeten inom det 
sociologiska fältet. Bourdieus habitus formulering förklarar varför människor har handlat och 
handlar som de gör, beroende på den miljö vars kultur den människan internaliserat. Detta 
medför, enligt Bourdieu, specifika handlingsmönster och skapar olika livsstilsval och är 
grunden till reproduktionen av kulturella praktiker som förmedlas vidare till den sociala 
reproduktionen. Människan ärver alltså anlaget att agera på ett visst sätt. Bourdieu delar in det 
sociala rummet i olika fält som är kodade med specifika regler och värderingar där det är 
möjligt att urskilja agenternas sociala position. Agenterna är positionerade inom det sociala 
fältet utefter dras ställning i förhållande till olika differentieringsprinciper och detta 
tillsammans bildar då habitus. Habitus skulle då kunna förklara hur gamla värderingar 
inlemmas när nya intryck och mänskliga uppföranden skedde, och hur nya kollektiva 
värderingar rekonstruerades (Robbins 2000:26ff).   
 
Giddens agencyteorier menar att det är individerna som producerar ett samhälle, och att de 
gör det som historiskt lokaliserade agenter, de kan alltså inte välja de villkor och förhållande 
de levde i, men de kunde påverka sin omgivning. Agenterna reproducerar det sociala livet 
som leder till sociala förändringar, trots detta menar Giddens att agenterna är inte helt fria att 
välja hur de ska agera utan är också begränsade av sina handlingar, vilket han då kallar 
strukturteorin. Han menar att struktur och aktion är en dualitet som inte kan uppnås ifrån 
varandra, och man kan enligt honom inte analysera aktion och struktur separat eftersom 
struktur skapas, underhålls och förändras genom agerande, medan agenter får mening till sina 
handlingar genom strukturen. Det är omöjligt, menar han att, urskilja vad som egentligen 
ändrar vad (www.theory.org.co.uk/giddens2.htm) 
 
 



7.2 Burl 
 
Burl menar att en av anledningarna till att monumenten nu användes allt mindre går att sätta i 
samband med det nya sociala livet. Han menar att de nya gravarna med sina rika gåvor visar 
på att människorna nu delades in på olika sätt, ett mer hierarkiskt samhälle uppstod. De som 
var rikast, dvs. mest jord etc. hade mest makt och agerade som ledare i samhället. Tidigare 
hade samhället mer varit baserat på ett allmänt härskande men detta ändrades nu. Denna nya 
ledarstil passade inte de gamla monumenten, det vidsträckta, stora Avebury gav inte en 
iögonfallande plats för en ensam ledare att agera på. Han menar att även kultutövandet 
ändrades, de folk som kommit med beakerkulturen var nu dominerade i området och ändrade 
även kultutövandet. Som bevis på detta pekar Burl på exempel i Marlborough Downs och 
Beckhampton där den tidigare kulten baserad på hjorten ersattes av björnkulten som i sig 
förknippas med beakerfolket. Den tidigare tron och de tidigare sociala rollerna var inte starka 
nog för att monumenten skulle leva kvar som platser för den nya livsstilen. Burl menar att det 
var beakerfolket som reste de två stora stenarna utanför West Kennet long Barrow och de 
markerade då slutet på en megalitisk gravsed och slutet på den äldre tron och en viss ancestral 
kult (Burl 1979:230ff).   
 
7.3 Bradley 
 
Den förändring som skedde i landskapet ägde främst rum under bronsåldern, Bradley pekar på 
olika orsaker men empatiserar att mer arbete nu lades ner på att konstruera högar istället för 
stenmonument (Bradley 1998:145f). Vissa gamla platser förstördes under denna tid, medan 
andra övergavs. Landarealer delades upp och åkersystem anlades. Under den tidiga 
bronsåldern var det främst gravhögarna som var de nya inslagen i landskapet och under senare 
bronsåldern kom odlingen att slå igenom stort. Man gick från ett landskap av monument till 
ett landskap av odlingsfält. Boplatslämningarna blir nu alltmer synliga i form av stolphål, 
avfallsgropar, vattenhål och ibland enclosures, de hus som byggdes har ibland förväxlats med 
begravningsmonument, men idag anser de flesta att dessa lämningar faktiskt är ifrån 
bostadshus (a.a:148). De nya hus som anlades var s.k. rundhus som efter rundhögarna började 
dominera landskapet (a.a:150). 
 
I begravningarna lades allt rikare gåvor ned, vilket Bradley menar kan visa på den dödes 
position men också de efterlevandes förväntningar. Under den tidiga bronsåldern verkar det 
som om en mer komplex organisation av begravningar tog vid, vilket man enligt Bradley ser 
genom gravarnas och högarnas placering i relation till varandra. Många av de nya gravarna 
som hade de rikaste gravgåvorna ligger i anslutning till de gamla monumenten, något som kan 
tyda på en sorts legitimitets anspråk (a.a:145f). Under den mellersta bronsåldern börjar även 
begravningsplatser anläggas relativt nära boplatser vilket de inte gjort förut, de döda och de 
levande integreras mer med varandra vilket man bl. a kan se genom att samma sorters 
keramik nu dyker upp både på boplatsområden och i gravar (a.a:150). 
 
Bradley pekar på de karakteristiska dragen i de nya inslagen i landskapet, han menar att 
cirkeln, det cirkulära, går igen. Hengemonumenten, stencirklar, rundhögar och rundhus som 
nu anlades är alla cirkulära konstruktioner vilket Bradley då menar har samma symboliska 
innebörd, och de karakteristiska dragen i de tidiga monumenten även går igen i rundhögar och 
rundhus och att förändringen i ideologin som formade landskapet och de konstruktioner i det 
inte var så abrupt ändå som kan tyckas (Bradley 1998:150). 
 



Ett alltmer �stängt� landskap uppträder, tidigare öppna arealer gjordes otillgängliga och kan 
ha varit platser där endast vissa människor fick vistas. De platser som tidigare ansetts som 
heliga användes men identifierades mer med människor än med monument (Bradley 
1998:145f). Arkeologer har ofta skiljt mellan domesticerat och rituellt landskap, vilket gjort 
att vi fått den uppdelning som vi tänker oss idag, Bradley menar att vi borde se på saken 
annorlunda, landskapet innehöll olika sorters konstruktioner i olika tider men de byggdes av 
samma element och av samma orsaker menar han, och påpekar det viktiga att se till den 
kosmologiska innebörden i landskapet. Boplatserna och rundhusen kan relateras till 
rundhögarna och dessa kan i sin tur relateras till de tidigare anlagda monumenten (Bradley 
1998:150). Bradley menar att vi inte ska skilja på det rituella landskapet i den tidiga 
förhistorien och åkersystemen som det ersattes med, även de praktiska utförandena som t.ex. 
att bygga ett hus eller en boplats, eller anlägga odlingar kan ha en symbolisk innebörd. Han 
menar att man kan se en utveckling från de neolitiska monumenten till de domesticerade 
områdena, förändringarna som skedde uttrycktes genom en modifikation av en etablerad 
kosmologi som gjorde det möjligt att överväga nya utvecklingar i boplatsmönstret och 
försörjning. Landskapet organiserades utifrån samma principer som tidigare vilket gjorde att 
dessa förändringar, som kan ses som snabba och abrupta till en början, faktiskt kunde ske 
ganska snabbt och smärtfritt. Tack vare att man höll fast vid vissa moment, som då t.ex. 
cirkuläriteten, försvann inte den själva symboliska innebörden i landskapet, utan det var de 
fysiska inslagen som ändrades. Man gick från ett system till ett annat, olika uttryck för samma 
idéer. De rituella aktionerna flyttades från monumenten till den domesticerade sfären och det 
domesticerade livet blev fokus för en symbolisk utarbetning (a.a:158ff). Den monumentala 
arkitekturen ändrade alltså karaktär, från strukturer utanför det domesticerade livet till 
gravhögar, gravplatser, hägnader mm som var mer integrerade i det vardagliga livet. 
Behandlingen av de döda var nu också mer integrerad i den cykliska produktionen, mänskliga 
kvarlevor hittas i depositioner tillsammans med djurben och artefakter relaterade till den 
domesticerade världen. Detta ser Bradley som en länk mellan död, regeneration och fertilitet 
symboliserat av dessa deponeringar och odlandet av grödor (a.a:159f). 
 
7.4 Barrett 
 
Barrett menar att utveckling är olika processer som vi måste identifiera för att förklara hur 
forntiden formades, det han kallar för en �representations� modell är hur man avslöjar och 
konstruerar en bild av det förflutna (Barrett 2004:92). Vår förståelse av Avebury och andra 
hengemonument beror på vår egen förmåga att skapa en bild av det sociala utförandet där 
dessa monument passar in. Dessa utföranden menar Barrett skrivs av historiker som 
förutsätter att monumenten underlättade en viss ordning i distributionen av mänskliga 
relationer (a.a:110). 
 
Han menar, liksom många andra idag, att den agrikulturella revolutionen som man tidigare 
pratade om faktiskt pågick under en längre tid än vad som tidigare ansetts, och egentligen inte 
kan beskrivas som en �revolution�. Monumenten hade tidigare varit referenspunkter i 
landskapet och människan plats i detta landskap definierades utifrån dessa. Monumenten 
levde kvar i ett alltmer slutet landskap, den ändring som skedde menar han kan ha berott på en 
ändring i den tolkning som människan identifierar sig själva med inom vissa föreställda 
samhällen. Människor tillhör ett samhälle vars välfärd beror på den egna handlingen, agency. 
Agenterna drar sig en viss tid till platser eller regioner som ett sätt lokalisera sina egna liv 
inom de större samhällena, kontrollera resurser och kontrollera samhället (Barrett 2004:92f).  
 



När monumenten användes hade människor en sorts �togetherness�, samhörighet, genom 
dessa, denna samhörighet tog sedan en annan form. Att en social hierarki skulle ha utvecklats 
ifrågasätts av Barrett. Han anser att gåvorna, val av plats, markering och placering intill 
tidigare gravar snarare var de efterlevandes inblandning; en linjär relation mellan de döda, där 
de levande drogs in. Han menar att det inte är själva platsen som de döda lades ner på som är 
viktigast att se till, utan man ska snarare se till systemet, det fixerade och bestämda med detta 
förehavande. Begravningsplatsen utformade relationer mellan de döda vilket även 
inkorporerade de levande. Nya biografier uppstod och en mer komplex identitet för agenterna 
etablerades vilket kan ha medfört både status och förpliktelser. De nya biografierna var 
fragment av det tidigare samhället, nya ägandemönster uppstod när det gällde arealer och 
jordyta (Barrett 2004:94). De tidigare biografiska systemen skapade en agent som tillhörde ett 
brett och öppet samhälle där kontinuiteten bestämdes av fixeringen vid förfädernas närvaro, 
när detta synsätt föll samman så fragmenterades även landskapet. Landskapet var inte längre 
en konstellation av heliga platser som sammanlänkades av vägar och avenyer, det stängdes på 
sätt och vis av med stängda ytor, odlad jord och betesområden. Kontinuiteten i samhället 
reproducerades genom äganderätt till landområden, mindre och annorlunda bosättningar växte 
fram. Kontinuiteten i samhället gick alltså från att vara beroende av förfäderna till att vara 
beroende av jordbruk, ägande och arv. Äganderätten över landområden gick från en 
generation till en annan. Det nya uttrycket för �togetherness� var mer rutinmässigt, uttryckt 
genom den säsongsmässiga odlingen. Det nya jordbruket krävde en ny organisation av arbete, 
man investerade mer i teknologi och rutinmässiga aktioner för att behålla sina resurser och 
satsade på långsiktiga investeringar (a.a:95).  
 
Byggandet och användandet av monumenten involverar återupptäckande och ihågkommande 
där traditioner av kunskap och en generell ordning blev ihågkommen (Barrett 1994:110). 
Avebury ska inte ses som ett planerat monument, eller en del av en ursprunglig plan. Avebury 
är ett resultat av ett antal övergivna projekt och inte kulminationen av ett antal planerade faser 
(a.a:13). Barrett pekar på att någon gång måste dessa traditioner och minnen fallit i glömska 
och slutat existera. Processioner och ritualer vid monumenten blev efter hand alltmer sällsynta 
och antalet deltagare minskade. Ritualer är fixerade till en tid och ett socialt nätverk, de utförs 
på vissa platser och under vissa tider, förändringar av användandet av monumenten reflekterar 
en förändring i dessa nätverk. Barrett menar att ändringar i det dagliga livets rutiner, som bl. a 
det nya odlingssättet medförde, ändrade människornas perspektiv. Ritualerna i och kring 
monumenten var inte lika viktiga längre, andra rutiner och ritualer blev viktigare och mer 
relevanta. De tidigare uttrycken kan ha utmanats av ny kunskap eller andra synsätt på världen. 
Det som då sågs som irrelevant, dvs. utförandena i bl.a. hengemonumenten upphörde helt 
enkelt och mycket av de äldre ritualernas betydelse �glömdes� bort (a.a:110f).  
 
I den senare brittiska förhistorien förskjuts ritualerna till vad som skulle kunna betecknas som 
den domesticerade sfären dvs. hus och boplatser, och i detta ligger en viktig förändring i 
landskapets ideologiska och symboliska natur (Barrett 2004:96). 
 
7.5 Crumley 
 
Crumley beskriver människans manipulation av sin omgivning som ett bevis på hur 
människan ser och förstår sin omvärld och menar att inte ens i de mest homogena och 
harmoniska grupper är denna förståelse och reflektion likadan hos alla människor. Crumley 
menar att när man studerar hur ett heligt landskap har använts och tolkats så är minnet och 
kultur viktiga komponenter, kulturen överför information genom tid och rum även när minne 
och mening går isär, dvs. när ritualer utförs men meningen är glömd. Information om 



samhälle, tro och traditioner överförs så till framtida generationer. De mest effektiva bärarna 
av det sociala minnet är element i landskapet som både får en praktisk och kosmologisk 
mening. Crumley anser att vid förändringar i landskapet kanske man inte automatiskt ska sätta 
fysiska och kognitiva ändringar i samband med varandra, hon menar att när element i 
landskapet ändras påverkar detta kommande generationers perception, hon tar upp Barretts 
förklaring när hon menar att själva den fysiska förändringen kom först men den största 
förändringen i uppfattningen och det kognitiva användandet av monumenten ändrades främst 
efter en viss tid då själva den fysiska förändringen skett (Crumley 1999:271). De förändringar 
som till stor del skedde under bronsåldern i Aveburylandskapet menar hon gick från att under 
senneolitikum/tidig bronsålder ha varit knuten till individer och själva �heligheten� i 
landskapet var diffus. Under den senare bronsåldern, i och med förändringarna i bl. a 
försörjning, kom dess betydelse att vara mer specifik och mer politisk. Det förgångna var nu 
inte längre inlemmat i det nutida på samma sätt (a.a:272).  
  
7.6 Gillings & Pollard 
 
Den förändring som skedde i Avebury ska enligt Gillings och Pollard sättas i samband med 
sociala, ekonomiska och ideologiska förändringar. De menar att en förändring i de basala 
värderingarna skett och etableringen av fältsystem och jordbruk medförde att människorna 
själva identifierades mer med vissa delar av landskapet än monumenten. De rituella 
aktiviteterna tog nu plats i den domesticerade sfären. Små samhällen med mindre grupper, 
säkerligen familjer och släkter, gav upphov till nya identiteter och en högre grad av 
självständighet och det tidigare gemensamma strävandet efter att uppnå kollektiva mål 
upphörde. Monumenten fanns ju kvar, de var fysiskt närvarande, de var för stora 
konstruktioner för att ignoreras. Gillings och Pollard menar att monumenten fortfarande måste 
ha haft en viss påverkan på människorna eftersom de bör ha passerat dem vid t.ex. vandringar 
till grannar, på väg till fälten och när de vallade sina djur. Myter och historier om dessa platser 
skapades och som ett resultat av det inlemmades monumenten i den samtida uppfattningen av 
landskapet. Området runt Avebury och själva monumentet kan ha blivit en tabuplats och 
kanske gick rykten om spöken och andar runt monumentet som gjorde att människorna 
undvek monumentet. 
 
Gillings och Pollard menar att även vi idag ska vara försiktiga med att ha för många 
förutfattade meningar kring den sena förhistoriens attityd mot de tidiga monumenten, de 
menar att det kan ha varit själva stenarna i sig som varit den springande punkten, att det var 
stenarna och deras egenskaper som undveks och inte själva monumenten i sig (Gillings & 
Pollard 2004:85f). Stenarnas betydelse kan ha förbisetts menar de, en del av de äldre 
monumenten som konstruerats av andra material, som jordkonstruktioner etc., inlemmades i 
större grad i det samtida landskapet eller t.o.m. förstördes ibland. De megalitiska 
konstruktionerna däremot behandlades annorlunda, de förstördes eller revs sällan och undveks 
som det verkar. De menar också att en distinktion mellan olika stenar nu gjordes, tidigare 
hade vissa stenar, som t.ex. sarsenstenar, betraktats som �heliga� även när de låg naturligt ute 
i landskapet, nu inkorporerads de i fältsystemen och användes bl. a som gränsmarkeringar och 
vid byggande av olika konstruktioner. De stående stenarna i och vid monumenten var ett 
mäktigt belägg för ett avlägset förflutet medan det som inte tidigare använts eller förändrats i 
landskapet nu blev en del av den nya landskapsbilden (a.a:87). 
Den individuella megalitens identitet minskade i betydelse, istället var det stenarnas 
kollektiva betydelse som t.ex. stencirkeln, avenyerna och The Cove som blev meningsfulla. 
Från att vara en länk till förfäderna blev de megalitiska konstruktionerna tillskrivna en form 



av agency av en tvetydig eller oförutsägbar sort, en sorts respekt på avstånd eller undvikande 
av megaliterna (Gillings & Pollard 2004:87). 
 
 
8. CLAVA CAIRNS OCH STANTON DREW. TVÅ MONUMENT, TVÅ 
BETYDELSER. 
 
Jag tänker i detta kapitel ta upp två andra monument som funnits under ungefär samma tid 
som Avebury i Storbritannien och jämföra dem för att se skillnader och likheter mellan dem 
och Avebury och diskutera liknande drag och mönster. Jag gör detta för att påvisa att den 
förändring som skedde vid Aveburymonumentet även tog plats över större delen av det 
nuvarande Storbritannien. Exemplen har jag valt för att visa både den lokala förändringen och 
se till den större bilden. Stanton Drew är ett monument som har många likheter med Avebury 
medan Clava Cairns avviker en del. 
 
8.1 Clava Cairns 
 
Clava Cairns är en grupp monument som finns i Strathnairn, Skottland. Clava Cairns består av 
ca 50 stycken stenbyggda strukturer, dock inte monument av samma typ som Avebury eller 
Stonehenge. De ligger alla runt Maray Firth och namnet �Clava� betyder på engelska �The 
good stones�. De monument som finns här är av två distinkta typer med vissa gemensamma 
attribut; gånggrifter och ringrösen (Bradley 2000:5). Tre stycken strukturer finns i de centrala 
delarna av området, två gånggrifter och ett ringröse, tillsammans med 45 andra rösen utgör de 
The Clava Cairns (www.undiscoveredscotland.co.uk/inverness/clavacairns/index.html). Större 
neolitiska monument verkar inte ha funnit på platsen men en bit väst om Clava Cairns finns 
megalitiska gravar som daterats till ca 3500 f. Kr (Bradley 2000:205). Undersökningar av 
Clava Cairns började under 1850 talet och olika undersökningar tog plats under 1800-talet 
men tyvärr blev mycket lite av dessa undersökningar nedtecknade. 
 
Gånggrifterna är cirkulära rösen med en kammare i mitten och med en överliggare som tak, 
några få begravningar finns inuti och de som existerar är kremeringar eller 
skelettbegravningar, inga artefakter har påträffats (a.a:5f). Den inre kammaren i dessa är 
länkad till utsidan genom en passage och är inringad av stående stenar 
(www.undiscoveredscotland.co.uk/inverness/clavacairns/index.html). 
 
Ringrösena som finns är idag stängda strukturer men de kan ha varit öppna tidigare, inget tak 
har anlagts. Kol och kremeringar har hittats inuti rösena men det var antagligen även här 
ganska få som begravdes, vid senare tillfälle fylldes interiören med en grusliknande fyllning 
(Bradley 2000:5f). När interiören i dessa monument stängts har antagligen exteriören blivit 
allt viktigare (a.a:166). Rösenas konstruktion med en s.k. �kerb�, dvs. en ring av stora stenar, 
gör dem speciella (www.undiscoveredscotland.co.uk/inverness/clavacairns/index.html) 
 
Utgrävningarna av de tre rösena som finns i den centrala delen av området visar på en 
liknande konstruktion och en enhetlig tanke bakom anläggandet. Det centrala ringröset är 
anlagt så att det är placerat i en rät linje från dess centrum till den yttre ringen av monoliter 
(Bradley 2000:81). Det centrala ringröset har ingen passage som går från kammaren till 
utsidan men har en stencirkel runt sig och är länkad till tre av de omringande stenarna genom 
linjer av torvklädda stenar, detta är något ovanligt som inte brukar förekomma 
(www.undiscoveredscotland.co.uk/inverness/clavacairns/index.html). Gånggrifterna, den syd-



västra och nord-östra, har konstruerats av samma råmaterial som rösena och samma teknik har 
använts och samma inkorporering av stenar (Bradley 2000:81).  
 
Det är svårt att datera Clava Cairns, inga neolitiska monument har hittats, ingen 
klockbägarkeramik eller metallarbeten som kopplas ihop med tidig bronsålder vilket gör 
platsen annorlunda jämfört med andra platser i Storbritannien (Bradley 2000:227). Man har 
ändå försökt jämföra det med andra strukturer i närheten såsom t.ex. stencirkeln vid 
gånggriften i Newgrange på Irland eller timmercirkeln inuti hengen i Balforg som daterats till 
neolitikum eller bronsålder. Denna datering är baserad på jämförelser vilket gör att dateringen 
av Clava Cairns kan bli fel, som man senare skulle inse så passar inte dessa monument in på 
de övriga neolitiska konstruktionerna (a.a:6). 
 
Man har kunnat konstatera några få faser av aktivitet vid ringrösena (a.a:59). 
Konstruktionerna har förmodligen återanvänts och t.ex. de utsträckande sten �armarna� från 
det centrala ringröset och även en mindre ring av stenbumlingar nordöst om plasten tros vara 
ett senare tillägg (www.undiscoveredscotland.co.uk/inverness/clavacairns/index.html). Man 
skulle kunna tro att Clava Cairns är exempel på de neolitiska gånggrifter som undersökts i 
övriga England och på Irland, vilket även var de första tolkningarna av platsen, men efter 
undersökningar hade man inte fått fram några neolitiska dateringar utan istället fick man 
dateringar från tidig bronsålder (Bradley 2000:214). Den nord-östra gånggriften har t.ex. 
daterats till denna tid. I och med detta började man att närmare studera själva monumentens 
konstruktion och insåg att denna var olik den byggnadstradition som användes på andra 
platser under neolitikum (a.a:214). Man har här byggt sina egna monument med egna 
byggtraditioner som kombinerats med den traditionella arkitekturen och en symbolisk 
innebörd som refererade till den rådande ideologin (a.a.:231). Man har återanvänt rösena och 
gravarna och aktivt använt sin materiella kultur. Den tro och praktik som utförts stämmer 
överens med den ideologi som rådde i hela det kontinentala Europa, man har följt 
konventioner och traditioner som rådde men använt ett lämpligt material, en passande 
materiell kultur för att utrycka detta, vilket gör att vissa uttryck blir annorlunda jämfört med 
andra platser. Själva innebörden och meningen har nog ändå varit snarlik (a.a:230). Platsen 
verkar inte ha använts under en lång period den sträcker sig inte som Avebury från neolitikum 
in i bronsåldern, inte heller verkar det ha varit för ett stort samhälle 
(www.mysteriousbritain.co.uk/majorsites/clava_cairns.html). 
 
Vissa drag är gemensamma som t.ex. att både Avebury och Clava Cairns är omgärdade av 
stencirklar av ca 10-12 monoliter, även på vissa stenar i den nord-östra passagegraven i Clava 
Cairns finns �cupmarks� (Bradley 2000:6). Här liksom i många monument har olika stentyper 
använts som troligen valts för deras symboliska egenskaper som färg, textur, form etc. Rösena 
och gravarna är främst konstruerade av tre distinkta element; stora, ojämna, frostiga stenar, 
runda stenar och röd sandsten som har hämtats från andra platser (a.a:82). Bradley menar att 
genom att se till dessa stenars placering kan förstå att de valts ut på en ideologisk grund, de 
har t.ex. placerats på platser där de egentligen inte �passar�, vissa sköra stensorter ingår i 
konstruktioner där andra bättre sorter borde ha använts om man enbart ser till 
konstruktionsmässiga detaljer, t.ex. finns en röd hopgyttrad, skör sten i konstruktionen där 
t.ex. sandsten skulle ha varit ett bättre val om man tänker rent byggnadsmässigt vad som 
skulle hålla bäst (a.a:167). Detta menar Bradley kan vara en indikation på att dessa 
konstruktioner i första hand inte var menade att stå i all evighet, när de byggdes var antagligen 
konstruktörerna medvetna om stenarnas egenskaper men den ideologiska innebörden måste ha 
varit viktigare än tanken på ett långlivat monument. Dessa konstruktioner uppfördes inte 
under den tidsperiod som förknippas med förfädersdyrkan, kanske ansåg man att den rituella 



cykeln stängdes när man dog och de döda var inte en del av de levandes sfär (Bradley 
2000:167). 
 
Det något förvirrande konstruktionen på monumenten förklaras med att olika kulturella 
traditioner slogs samman vid Clava Cairns. Området där Clava Cairns ligger har en central 
plats i landskapet, och var något av en centralpunkt mellan olika traditioner. I norr, vid 
Orkney området, återfinns Cromaty gravar, i öst finns halvliggande/tillbakalutade stencirklar, 
Clava Cairns ligger i mitten av dessa zoner och har då skapat en egen tradition med inslag av 
olika andra influenser (Bradley 2000:229f).  
 
De två gånggrifterna verkar vara placerade i linje med midvinterdagens solnedgång 
(www.mysteriousbritain.co.uk/majorsites/clava_cairns.html). Ingångarna fångar då 
solstrålarna och solen pekar då rakt mot passagerna 
(www.archaeology.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&idltemid=30). 
 
8.2 Stanton Drew 
 
Stanton Drew är ett monument som är avsides beläget och har därför inte fått så mycket 
uppmärksamhet det kanske skulle förtjäna. Monumentet ligger inte långt ifrån Bristol och 
består av tre stycken stencirklar; den stora, den sydvästra och den nordöstra cirkeln. Man vet 
ganska lite om dessa cirklar och megaliter som utgör dem, inga utgrävningar är antecknade 
förrän nyligen. Det var John Aubrey som 1664 noterade denna plats och William Stukeley 
publicerade skrifter om platsen 1776. 
 
Man kan närma sig den stora och den nordöstra cirkeln från nordostlig riktning genom korta 
avenyer som kantats av stående stenar, varav de flesta idag har ramlat omkull. En bit ifrån 
själva monumentet, vid den lokala puben �Druid´s Arms�, finns tre stycken stora stenar som 
anses vara en del av monumentkomplexet, varav två är en del av The Cove och den tredje 
kallas Hauteville´s Quoit (www.eng-h.gov.uk/archaeometry/StantonDrew/). 
 
Liksom i Avebury finns här ett inhägnande dike, ca 135 m i yttre diameter, utanför den större 
stencirkeln. En ingång finns i nordöst. Geofysiska undersökningar som gjorts på platsen visar 
att det nuvarande Stanton Drew bara är ruinerna av vad det en gång varit, det har varit större 
och mer komplext än vad man först trodde. Under betesmarken inuti den större cirkeln har 
man hittat spår efter begravningsgropar som legat i ett mönster av nio ringar som varit 
koncentriska med stencirkeln. I den nordöstra cirkelns centrum har också gropar hittats som 
ligger i linje med de åtta stenar som utgör cirkeln (www.eng-
h.gov.uk/archaeometry/StantonDrew/).  Den ena avenyn ligger söder om den nordöstra och 
stora cirkeln och är placerade så att de inte skymmer midsommarsolens nedgång. Avenyn 
består av tretton stycken stenar, antagligen har det tidigare varit fler, och är ca 7,5 meter bred. 
Den andra avenyn går från den nordöstra cirkeln i riktning ost-nordost och pekar upp mot de 
högre markerna omkring. Legg menar att det eventuellt kan ha funnits en �horisont� sten där 
himlen och marken möts (Legg 1998:24f). 
 
Stanton Drew ses som ett resultat av en kontinuerlig utveckling under tiden ca. 3000-2500 f. 
Kr fanns här en neolitiskt jordhenge, runt 2500 f. Kr ändrades interiören och en komplex 
henge av trä byggdes istället. Runt 2100-1500 uppfördes stencirklarna som syns idag (a.a:9). 
 
De flesta stenar som använts i monumentet är s.k. �hard reddish� som finns lokalt på platsen, 
det finns även en handfull av en viss sort kalksten som antagligen kommer från Dundry. 



Hauteville´s Quiot är en sarsen sten som kan komma från Marlborough Downs (Legg 
1998:20). Det finns, vad man vet idag, inga begravningar i det närliggande området, vilket gör 
att man kanske ska tolka detta monument som en plats för de levande snarare än för de döda 
som så många andra neolitiska monument har uppfattats som (a.a:11). 
 
Den stora och den sydvästra cirkeln ligger på en linje som stämmer överens med 
midsommardagens soluppgång, vid solnedgång samma dag ligger den nordöstra cirkeln i linje 
med den stora cirkeln och fångar då strålarna vid solnedgången. The Cove anser Legg 
markerar midvinterdagens solnedgång den 21 december, och Hauteville´s Quoit står i linje 
med den sydvästra och stora cirkeln, och han tolkar monumentet som en sorts astronomiska 
kalender (Legg 1998:13f). 
 
 
9. DISKUSSION OCH ANALYS 
 
Från senneolitisk tid började området runt Avebury förändras, detta skedde pga. av 
människans egen påverkan på landskapet och omgivningarna. Tillsammans med denna 
förändring av den fysiska omgivningen sker även en omdaning av gamla ideologier och 
rituella handlingar. Fältsystem, odlingsområden och mer permanenta boplatser anlades 
runtom i Aveburyområdet, liksom i större delarna av Storbritannien, och även på många 
platser runt om i Europa. S.k. �encloures�, inhägnader, upprättades runt de nya 
konstruktionerna i landskapet och fungerade antagligen både som gränsdragare och 
territoriemarkörer. Befolkningsmängden i samhällena ser ut att ha sjunkit vilket antagligen 
beror på en ny, mer småskalig, familje och släktbaserad försörjning där områden ärvdes från 
generation till generation. Man påträffar allt färre fynd i monumenten från denna tid och 
framåt jämfört med tidigare, de deponeringar som tidigare gjorts i och runt 
Aveburymonumentet tycks ha minskat i antal, dock kan en viss ökning av deponeringar av 
mänskliga ben skönjas. Detta pekar på antingen en alltmindre traditionell användning av 
monumentet och/eller en ny sorts användning av dessa konstruktioner. Mike Parker- Pearson 
menar att man använde landskapet på ett nytt sätt nu, själva landskapet var ett monument i sig 
(Parker- Pearson 1993:10ff), vilket kan ha att göra med landskapets allt viktigare betydelse 
för försörjning. Han menar, vilket jag kan hålla med om, att landskapet nu verkar ha blivit en 
plats för de levande snarare än för de döda. 
 
Avebury var ju i ständig utveckling och gick igenom olika faser av bebyggelse, en av de sista 
faserna var att sammanlänka Aveburymonumentet med The Sanctuary och Beckhampton 
genom de megalitiska avenyerna, jag menar att detta kan ha varit ett sätt att försöka inlemma 
monumentet i en ny syn på landskapet. Jag tror att de enskilda monumenten och 
konstruktionerna som tidigare anlagts fick allt mindre betydelse som enskilda enheter, och 
genom att länka samman de olika platserna och relatera till landskapet runt om försökte man 
inkorporera det �gamla� i den �nya� synen på landskapet, den gamla tron och handlingar har 
förts vidare och beblandat sig med de nya inslagen. De högar som placerats runt om 
monumentet, och som man ser mot horisonten, är också en del av detta. Bradley menar att 
genom att anlägga högarna på höglänta platser blev de synliga från monumentet vilket även 
var meningen. Detta kan också ha varit ett försök att införliva monumentet med omgivningen 
och de nya konstruktionerna som uppfördes i landskapet (Bradley 1998:145f).  
 
Min uppfattning är att människorna utvecklade sin omgivning så att till slut �passade� helt 
enkelt inte monumenten in i den rådande ideologin och de �stängdes� genom att t.ex. placera 



stora stenar framför dem eller utföra en sorts slutaktion, t.ex. genom begravning som i 
Avebury, vilket då kan förklara den ökade antalet bendeponeringar som nu syns. 
 
Det är intressant att se den förändring som verkar ha tagit vid i nästan hela nuvarande 
Storbritannien, t.ex. Clava Cairns är ju ett mycket yngre monument än Avebury och borde 
kanske ha använts under en längre tid framåt, men även det genomgår stadier av stängning vid 
samma tid som Avebury, t.ex. som att ringrösena stängdes och fylldes igen, för att senare 
sluta att användas. Vid Clava Cairns kan man se att exteriören blir allt viktigare mot slutet av 
användningstiden, liksom Aveburys omkringliggande omgivning verkar bli (Bradley 2000:5f, 
231). Om högarna vid Avebury anlades på de platser de gjorde för att relatera till monumentet 
blir ju det man ser utifrån, exteriören av Avebury, allt viktigare. Vid Clava Cairns 
konstruerade man monumentet utifrån sin egen byggnadstradition men utvecklingen och 
övergivandet av monumentet liknar de stadier som syns även vid Avebury och Stanton Drew, 
vilket tyder på en mer djupgående förändring i de basala värderingarna och ideologierna i ett 
stort geografiskt område. Det verkar som om en ny uppfattning om främst de dödas plats i 
världen har varit en viktig orsak till förändringarna, de döda var inte längre en del av de 
levandes sfär och detta ser ut att ha påverkat alla de platser som anammade den nya 
försörjningen, jordbruket.   
 
De olika regionala uttrycken i byggnadstradition och utförande är inte så konstigt anser jag, 
många likheter finns också, t.ex. verkar det ju som att vid många monument, bl.a. de tre jag 
tagit upp, så har vissa stenar haft en sorts speciell betydelse och använts för vissa ändamål. 
Stanton Drew ligger ju nära Avebury och det är därför inte så konstigt att de har liknande 
byggnadstradition, även här har det skett en ganska så kontinuerlig utveckling från ca 3000 f. 
Kr till ca 1500 f. Kr och dessutom minskar de äldre deponeringarna även vid Stanton Drew. 
Det som skiljer Stanton Drew från Avebury är dock att här finns inga begravningar i området, 
vilket Legg menar kan bero på att detta inte var en plats för de döda utan ett monument för de 
levande (Legg 1998:11). Detta ställer då Mike Parker-Pearsons teori på sin spets, eftersom 
Stanton Drew uppenbarligen är byggt av sten och är väldigt likt både Avebury och 
Stonehenge, som Parker-Pearson då menar varit monument för de döda. Jag själv anser att det 
dock finns mer belägg för hans teori om stenarnas och träets olika betydelser (Parker- Pearson 
& Ramilisonina 1998:8ff) än Leggs teori, som mest baserar sig på ett monument (Legg 
1998:11). Det är även så att området runt Stanton Drew inte är så väl undersökt vilket betyder 
att det eventuellt kan finnas lämningar som inte påträffats. En annan tanke är ju att även detta 
monument faktiskt övergavs helt och området inte utnyttjades efter det att man slutat använda 
detta. Något kan ha medfört att man gjort detta till en plats där man inte ville vara, 
monumentet ligger på en mycket mer skymd plats än Avebury, vilket kanske gjorde att detta 
område inte var speciellt populärt när de nya indelningarna och äganderätterna började 
anammas. Det kan också vara så att det har varit något med platsen och omgivningen, någon 
anledning som för oss gått förlorad, som gjorde att man ville undvika området helt och hela 
monumentet med sitt omgivande landskap blivit en tabuplats. Man ser även att olika 
strukturer av trä och sten använts under olika faser av Avebury, detta borde då spegla olika 
betydelser och olika användning och en viss uppdelning av monumentet i olika �rum�. Om 
jag åter knyter an till Mike Parker-Pearsons teori om sten och trä kanske de strukturer av trä 
som verkar ha funnits en gång visar på de platser där ritualer etc. utfördes av de levande, 
kanske har monumentet i sig varit uppdelat i de dödas �område� och de levandes �område�, 
där olika utförande tagit plats. Det skulle ha varit intressant att se till var olika deponeringar i 
monumentet påträffats men i en uppsats av denna omfattning skulle detta ha varit en för stor 
uppgift.  
 



9.1 Hur var det möjligt? 
 
De förändringar som skedde i Avebury tror jag inte skedde snabbt eller plötsligt, jag tror att 
idéer och tankar om förändring föddes ganska långt innan själva den fysiska förändringen 
ägde rum, vilket gör att förändringarna kommit stegvisa och odramatiska. Förändringarna i 
användandet och övergivandet av monumentet i Avebury och andra monument i 
Storbritannien tror jag kommer ifrån en förändrad ideologi och förändrad tolkning av sin 
omgivning. Människan anpassar sig efter och anpassar sin omgivning efter sig själva, de 
fysiska förändringarna, naturliga och de av mänsklig kraft, och detta föder även en ideologisk 
förändring. Vi kan själva förändra vår omgivning och på så sätt förändrar och utvecklar vi 
även vår ideologi. Giddens menar ju att människan är �fångar� i sin egen tid, agenterna är fast 
i ett historiskt skede som de inte kan ändra på, men de kan påverka sin omgivning. Som jag 
själv också menar, anser han att det inte går att urskilja struktur från agerande, strukturen runt 
oss underhålls pga. av våra handlingar och ageranden men det är ju dessa strukturer som även 
ger oss en mening med det vi gör. Den struktur som fanns under sten/bronsåldern byggde 
mycket på den ideologiska grunden som verkar ha varit en fast punkt i människornas liv och i 
deras utföranden. De har skapat monument och andra fysiska uttryck baserade på denna 
ideologi och deras handlingar har fått mening genom dessa konstruktioner och den struktur 
som ideologin medförde. Genom anpassningen och anpassandet av strukturen och 
handlingarna utvecklas denna �dualitet�, som Giddens menar, i korrelation med varandra, och 
kan inte skiljas åt (www.theory.org.co.uk/giddens2.htm).  När så modifikationer i ideologin 
utvecklades, t.ex. att de levande nu var i centrum, anpassades de nya uttrycken, de nya 
monumenten, efter detta. 
 
Jag tror liksom Crumley att man inte automatiskt ska sätta de fysiska förändringarna i 
samband med de samtida ideologiska förändringarna (Crumley 1999:271), och jag ansluter 
mig till Barrett uppfattning när han talar om olika processer som leder till utveckling (Barrett 
2004:9), även om jag tycker detta är ett dåligt ord som gör att människorna verkar vara helt 
autonomiska varelser. Men jag tror att innan jordbruket utvecklades måste en förändring av 
ideologin och tankar skett för att frammana denna förändring, en utveckling av förfädernas 
ideologi som baserades på deras syn på sitt omgivande landskap. Nu menar jag inte en 
revolutionerande förändring men något har ändå lett fram till att människorna anser att odling 
är en passande försörjning, något bra som passar in i deras världsbild liksom deras fysiska 
möjligheter. Denna nya idé kan härledas till människans eviga strävan efter något bättre, ett 
bättre liv än det jägar och samlarbaserade. När dessa nya tankar kommit igång och man börjat 
med odling föder detta nya levnadssätt nya tankar vilket medför en förändring av ideologin, 
en förändring och anpassning, men själva de grundläggande idéerna i ideologin, i strukturen, 
finns kvar. De fundamentala värderingarna i kosmologi och ritualer finns fortfarande kvar 
men de anpassas efter det nya levnadssättet. Så detta skulle innebära att en ändring i 
försörjning föder en ändring av ideologi och tankar vilket i sin tur ger förändringar i det 
sociala livet och den materiella kulturen. Redskap mm anpassas efter de nya villkoren men 
även annan materiell kultur förändras genom att ideologin utvecklas. Dessa utvecklingar i 
människans olika sfärer hänger ihop och är beroende av varandra för att utvecklas trots att de 
inte sker samtidigt utan de föder varandra, så frågan är ju vad som kom först? En hönan/ägget 
fråga. Det intressanta i utvecklingen av ideologi, försörjning och utförande etc. tycker jag är 
dessa �processer�, en ideologi kommer från människans syn på sin omgivning och är ett sätt 
att förstå och hantera sin omvärld, dessa idéer gör att utvecklingen av materiell kultur och 
uttryck för ideologin uppstår, vilket i sig ger upphov till nya idéer och tankar som gör att 
förändringar i omgivningen är möjliga.  
 



Giddens strukturteori (www.theory.org.co.uk/giddens2.htm) behandlar detta och även han 
menar att det inte går att se till de olika komponenterna var för sig utan de ska ses 
tillsammans, för man kan inte urskilja vad som föder vad. Monumentens olika faser tror jag är 
en del av denna utveckling, de har byggts om och använts på olika sätt i olika tider vilket 
speglar den samtida ideologiska uppfattningen och utvecklingen, men antagligen haft samma 
grundläggande idé. Övergivandet av monumenten hänger alltså ihop med en förändrad 
ideologi där monumenten spelat ut sin roll men har antagligen ändå haft någon sorts 
betydelse. Som tidigare sagt kan ihopslagningen av olika monumentala komponenter i 
landskapet ses som ett sätt att försöka anpassa monumentet i det förändrade synsättet. Jag 
tycker att Giddens och Bourdieus sociologiska teorier är en bra grund till att försöka förstå 
våra egna och de förhistoriska människornas handlingar, men samtidigt kan dessa förklaringar 
till hur och varför människor handlar på ett visst sätt göra att vi tänker �för snävt� när vi 
forskar om forntiden. Visst finns mönster och strukturer runt människans handlande som man 
kan se till men risken är att vi avskärmar och objektifierar de forntida människorna och 
behandlar dem som föremål, nästan som man tidigare gjorde inom arkeologin, när man 
snarare beskrev folk genom deras materiella kultur än dem själva. Nu beskriver vi gärna de 
forntida människorna genom strukturer och mönster av deras handlande och glömmer lätt att 
det är en gång levande människor vi pratar om som inte alltid handlar rationellt eller som vi 
tror de borde ha gjort. Giddens och Bourdieus teorier går även att applicera på dagens 
samhällen och det är deras huvudskaliga användningsområden men inom dagens arkeologi 
anser jag att vi borde försöka tolka forntida samhällen och människor genom vårt eget, 
mycket kunskap och tankesätt från det förflutna existerar naturligtvis inte nu och gör att vi 
idag faktiskt inte kan �räkna ut� precis vad det var som drev människorna att agera som de 
gjorde. 
 
Hos de tidiga, mesolitiska, människogrupperna utgick nog ideologin från det naturliga 
landskapet runtomkring dem, när de började påverka och ändra landskapet runt dem 
påverkade de även sin egen och kommande generationers ideologi. När de utvecklade sin 
omgivning och ideologi alltmer föder detta nya uttryck i den materiella kulturen, som då t.ex. 
anläggandet av monumenten, och de genomgår sedan olika faser i takt med att människan och 
dess ideologi utvecklas. Jag tror definitivt inte att Aveburymonumentets olika faser var 
uttänkta på förhand, utan dessa olika skeenden visar på den samtida ideologin, som tar uttryck 
i den materiella kulturen. När monumenten sedan slutar användas är detta en del av den 
ideologiska utvecklingen, inte slutet på den. 
 
Under mesolitikum flyttade människor runt, rörde sig mycket i landskapet och levde 
antagligen mer i nuet än vad man kunde göra senare. Jag tror det var svårare att planera för 
framtiden och framtida generationer när man förflyttade sig, än vad det var senare med 
jordbrukets cykliska gång då man kunde lagra mat och stalla djur på ett helt annorlunda vis. 
Med detta relativt osäkra levnadssätt är det inte konstigt att deras döda var mer inkorporerade 
i det dagliga livet, de döda och de ritualer och handlingar runt döden var antagligen en av de 
få fasta punkter människorna hade, vilket gav upphov till monumenten över dem, och de blev 
så en fast punkt även i landskapet. Eftersom den rörliga livsstilen var så annorlunda jämfört 
med de stillastående monumenten kan man förstå att de ansågs viktiga och säkerligen var 
platser man återkom till med jämna intervaller. Själva stenarna i sig var säkerligen också 
viktiga, även de var ju något som var fast i landskapet, vilket även kan styrkas av att det 
verkar som att även naturliga stenar i landskapet haft viss betydelse. Monumenten som 
uppfördes under neolitisk tid kanske även var symboler för ett fortsatt liv efter döden, de hade 
ju uppenbarligen stor betydelse för människorna och de kanske även sågs som monument för 
att bli ihågkommen även efter döden och även då vara en del i samhället? Detta kan vara en 



orsak till varför monumenten ansågs vara så viktiga, inte enbart respekt för de redan döda 
utan även för sin egen skull. De såg kanske monumenten som en så pass stor och viktig del av 
livet att de även stod som fysiska manifestationer och innehöll essensen av de döda, vilket kan 
förklara bendeponeringarna och även att man senare lät monumenten stå, även om man inte 
längre utnyttjade dem kanske man fortfarande trodde att monumenten �innehöll� andar och de 
innersta väsen av de döda förfäderna. När sedan jordbruket inrättades såg man kanske de 
döda, och även sig själv, som en del av det cykliska kretsloppet snarare än en fortsättning 
efter döden? 
 
När jordbruket växte fram kunde man som sagt bl. a lagra mat på ett nytt sätt vilket gav en 
större säkerhet. Jag tror att man i och med detta kunde börja planera längre för framtiden även 
för sig själv och kommande generationer, inte bara odlingen. Landskapet sågs nog som det 
viktigaste både fysiskt och ideologiskt eftersom det gav mat men också fortfarande tror jag att 
det äldre synsättet på landskapet, som att det bestod av heliga platser, fanns kvar och 
inlemmades i den nya användningen och utvecklingen av landskapet. Detta kan visas bl.a. 
genom att man tagit hänsyn till områden runt de gamla monumenten och inte utnyttjat den 
marken till odling eller bosättning. De döda var inte längre den fasta punkten i ett samhälle, 
jordbruket och den cykliska produktionen blev det istället, det levande och växande blev 
viktigare, vilket kan ha gjort att monumenten, som var för de döda, helt enkelt inte längre 
�passade in�. Man skulle då kunna undra över varför man inte anpassade monumenten till det 
nya synsättet, varför inte göra om dem eller även inlemma dem på något sätt? Antagligen var 
det både för att dessa monument använts så pass länge för med samma betydelse, de hade ju 
uppförts långt tidigare och antagligen har de hela tiden i någon sorts form varit till för de 
döda, vilket kan ha gjort att en så pass stor omdaning i monumentens betydelse helt enkelt 
inte fungerade. Dessutom levde ju vissa delar av den gamla ideologin kvar, så respekten för 
de gamla monumenten och de förfäder de stod som minne över var nog fortfarande påtaglig 
även om fokus nu ändrades till de levande. Om det varit så att de inte alls skulle ha brytt sig 
om monumenten som stod, skulle de kunnat antingen riva ner dem och använda materialet 
och området till jordbruk, eller använda monumenten till något annat, men respekten för sina 
förfäder och historia var nog för stor. 
 
9.2 Vad låg bakom?  
 
Förändringarna i Avebury var alltså ett resultat av människans egna handlingar i relation med 
sin omgivning. Människorna har agerat utefter sin syn på sin omvärld och sin ideologi, men 
också då varit begränsade av sin fördisponerade kontext. Människorna har varit fria att välja 
en viss livsstil men också varit förhindrade av den kontext, den historiska omgivning, de 
befunnit sig i, så de har utvecklat en viss tro och livsstil baserat på sin omvärld som de inte 
kunnat påverka, men även så har deras fria vilja och deras interaktion med sin omgivning 
utvecklat ideologin och dess uttryck. Människans fria vilja, deras egna val och deras bestämda 
disposition korrelerar och är det som skapar utveckling. Förändringarna som skedde var 
resultatet av den ideologiska och försörjningsmässiga utvecklingen som pågått sedan 
mesolitisk tid. Människorna har agerat i korrelation med sin omgivning och utvecklats, deras 
handlingar får konsekvenser för de framtida generationerna. Frågan är hur medvetna de var 
om vad deras handlingar skulle medföra. Jag tror att de förstod att de framtida generationerna 
påverkades av vad de gjorde, jordbruksverksamheten är ett exempel på detta, men jag tror inte 
att de utförde rituella handlingar med tanken på att dessa skulle förändras i framtiden, snarare 
för att föra dem vidare som de var. Bourdieus habitus teori betyder att människan ärver sitt 
sätt att agera, vilket då förklara hur de gamla symboliska meningarna i landskapet och 
monumenten fortsatt att reproducerats och uttryckts i de nya monumenten och det nya 



användningssättet av landskapet. Han menar även att människorna delats upp i olika 
differentieringsprinciper i ett socialt rum (Robbins 2000:26ff), denna differentiering tror jag 
har ändrats med tiden. Jag tror att människorna tidigare inte var uppdelade pga. rikedom och 
ägodelar etc. som bestämde deras status, utan snarare var det kön och ålder som spelade in 
och som utgjorde habitus. Senare förändrades detta, och status kom att bero på rikedomar och 
ägodelar, vilket kan ha sin begynnelse i jordbrukslandskapet där större gårdar, mer jord etc. 
betydde en större chans att överleva och försörja sig och sin familj. Man ser även att senare 
under brons och järnåldern blir samhället alltmer krigiskt och osäkert, strider om områden är 
inte ovanliga och makt och inflytande beror då mycket på rikedomar. Detta kan vara 
upprinnelsen till kapitalismen och när handel och utbyte mellan olika världsdelar och 
områden ökade, lades mer värderingar på ägodelar och rikedomar än de gamla värderingarna. 
 
Jordbruket gav en mer fast punkt, en cyklisk och återkommande syn på sin omgivning, och 
människorna förstod nog att det de utförde då återskapades för deras barn och framtida 
generationer, så i den mer försörjningsmässiga sfären tror jag de var mer medvetna om sin 
egen roll som kulturbärare än i den ideologiska sfären som utvecklas i korrelation med 
jordbruket. Landskapet var inte längre en plats där man kunde röra sig fritt utan det delades 
upp i fält och odlingsområden, jordbruket kan ha medfört en mer markant uppdelning av 
samhället likaså genom det återkommande, planerade arbete som krävs för jordbruk. 
Förändringarna som skedde tror jag inte skedde helt abrupt, den elementära ideologin fanns 
kvar vilket gjorde de fysiska förändringarna lättare, man övergav alltså inte sin ideologi eller 
tro utan man använde nya uttryck för den vilket gör att dessa förändringar inte var så svåra att 
anpassa sig till eller främmande att genomföra. 
 
9.3 Vad ledde fram till Aveburys övergivande? 
 
Det finns olika teorier om vad som gjorde att dessa förändringar skedde, den äldre teorin som 
bl. a Burl tar upp anger främst Beakerfolket som en orsak, de skulle ha fört med sig jordbruket 
till Storbritannien och tagit över och blivit en sorts överhöghet eller aristokrati (Burl 
1979:230ff). Som jag tidigare nämnt tror jag inte på den förklaringen, främst för att om det 
skulle vara på detta sätt så tror jag att vi skulle se ett abrupt avbrott den ideologiska 
utformningen av t.ex. gravhögarna som relateras till beakerfolket. Jag tror inte att om det vore 
så att ett folk invandrat och tagit över helt att de skulle anamma den inhemska ideologin på 
samma sätt, utan snarare skapa helt nytt, eller inrätta sin medtagna ideologi. Till saken hör 
dock att de teorier om cirkuläritetens betydelse, att se en fortsättning av den ideologiska 
innebörden i bl.a. rundhögarna och rundhusen och att se till landskapets korrelation de �nya� 
monumenten, rundhögarna, är en relativt ny teoretisk inriktning som inte anammats när 
teorierna om beakerfolket först utarbetades.  
 
Det är mycket tack vare Julian Thomas och John Barrett som cirkuläriteten och landskapets 
betydelse i detta område uppmärksammats. De teorier jag tagit upp av Burl kommer från hans 
tidigare verk och baseras på att det främst var Beakers som kom med förändringarna och 
påverkade jordbruket, han har dock något modifierat sina teorier i sina senare alster, men jag 
tyckte det var intressant att ta upp hans tidigare åsikter för att visa på ett bredare perspektiv på 
de teorier som funnits och hur de utvecklats. Burl menar att det förmodade Beakerfolket 
förändrade kultutövandet och tar upp förändringen ifrån hjortkulten till björnkulten (Burl 
1979:230ff), men att en sådan förändring skett måste ju inte betyda att en ny grupp människor 
förändrat utövandet, samma ideologi verkar ju ligga till grund för kulten och ritualerna, den 
förändras och anpassas. Jag tycker att Burl inte sett till landskapets betydelse och det faktum 
att många platser återanvändes vilket borde vara ett tecken på en grundläggande tro och 



ideologi, om det skulle ha ändrats totalt i och med Beakerfolkets inflyttning borde de väl ha 
undvikit dessa områden helt? Kanske till och med förstört monumenten? De skulle ju i så fall 
inte haft några speciella relationer till dessa monument och borde då inte ha varit rädda för att 
förarga andar, förfäder etc. Burl menar att när Beakerfolket kom, monumenten stängdes och 
nya gravseder infördes, så var detta slutet på en ancestral kult, må så vara att denna ancestrala 
kulten minskade, men det betyder ju inte att de grundläggande ideologiska tankarna inte fanns 
kvar. När man ser till denna aspekt, att den grundläggande ideologin och meningen i 
landskapet och utförandet verkar fortsätta i andra former blir det alltmer otroligt att ett nytt 
folk skulle ha kommit och tagit över.  
 
Beakerkeramiken har blivit en stötesten i diskussionen om huruvida de förändringar som 
skedde i Storbritannien var ett resultat av påverkan från utlandet, i form av immigration av det 
förmodade �Beakerfolket�, eller en inhemsk utveckling. Som jag påvisat tidigare verkar det ju 
troligare att denna keramikstil spridit sig genom långväga handel och utbyte, och som bl.a. 
Bradley och Thomas visar så finns skillnader i både utformning och användningen av 
keramiken på olika platser, vilket visar att de inte varit en homogen stil som spritts utan 
beakerkeramiken har använts och utformats olika beroende på de lokala traditionerna 
(Bradley 2007:143, Thomas 1991:122; Parker-Pearson m.fl. 2007). Habitus begreppet 
kommer till användning här, då människan handlat utifrån och tillsammans med sin miljö, de 
olika variationerna i Beakers kommer från de olika lokala anpassningarna av keramiken och 
människornas handlande utifrån sin omgivning, sina traditioner och lokala uttryck. De 
anpassade sin keramik till sin livsstil och sin omgivning vilket är varför olika variationer av 
beakers förekommer. Själva �Beakerproblemet� som diskuterades i slutet av 1800-talet och 
1900-talets början är ett resultat av dåtidens kulturhistoriska forskning som ansåg att denna 
keramik representerade en folkgrupp som utvandrat och spritt sig. Detta tillsammans med de 
förändringar som skedde under neolitisk tid och bronsåldern gjorde att man satte dessa 
aspekter i samband med varandra och drog slutsatsen att denna keramikstil representerar ett 
invandrande folk som påverkade de platser de kom till och på så sätt skulle bl. a jordbruket ha 
utvecklats, gravformen ändrats, monumenten slutat användas etc. Dessa förändringar kan nu 
förklaras på andra sätt, i både den monumentala utvecklingen och gravutvecklingen, vilka 
hänger ihop eftersom det ser ut som om gravhögarna blir de nya monumenten i landskapet, 
syns en ideologisk och symbolisk utveckling som inte borde finnas där om det ändrats 
plötsligt eller av invandrande människor med en ny tradition. Den förändrade gravseden visar 
även på den sociala omvandlingen som antagligen skedde i samband med de nya arbets och 
livsvillkoren i och med jordbrukets allt viktigare betydelse. En mer individuell livsstil, mindre 
gårdar, uppdelningar etc. uppträder så att en mer individuell gravsed även anammas är ju inte 
så konstigt, och som sagt så går ju den symboliska meningen i dessa rundhögar att känna igen 
sedan tidigare. Den gamla synen på denna utveckling har hängt kvar länge, men om man ser 
till de nya teorierna om landskapets betydelse och dess ideologiska innehåll som fortsätter att 
spela en stor roll men byter skepnad, är det troligare att dessa förändringar skett som ett 
långtgående resultat av tidigare utvecklingar, traditioner och minnen som fortsatte 
reproduceras men som anpassade och anpassades efter de nya livsvillkoren. De tidigare 
teorierna byggde på en annorlunda syn på människan och arkeologin varför det inte är svårt 
att se hur de kommit fram till sina slutsatser, t.ex. att man mätte skallar på �beakerfolket� låg 
ju i tiden eftersom klassifikationer för ras och etnicitet var en stor fråga just då. Det handlar 
helt enkelt mycket om hur man ser på saken, vilken approach man använder sig av.  
 
Det som jag tyckte var en av de intressantaste delarna av denna diskussion var Mike Parker- 
Pearsons teori om att även beståndsdelarna i keramikens magring kan ha representerat olika 
användningsområden och betydelser när han påvisar den magring som använts, de olika 



materialen i dem (Parker-Pearson & Ramilisonina 1998:308ff). Kanske är precis den teori han 
använder, dvs. död vs. levande material som då ska visa att de användes för olika ändamål, 
t.ex. för de döda eller levande, aningen �för� bra, vad jag märkt så verkar dessa teorier inte 
alltid stämma på alla platser, men det utesluter inte att det kan ha varit på detta sätt i vissa 
områden. Det kan finnas en viktig signifikans i hur och varför olika material använts vid 
keramiktillverkningen och så då såklart även vid monumenten. Kanske skulle man här också 
kunna undersöka olika beståndsmaterial i en mindre skala, enbart beakerkeramiken? Om 
beakers använts till inom olika områden på olika platser kanske även deras beståndsdelar 
skiljer sig, de beakers som använts vid gravläggning borde ju i så fall, enligt Parker-Pearsons 
teori, innehålla andra beståndsdelar än den keramik son endast användes vid hushållen. 
 
Bradley diskuterar rundhögarnas betydelse, och menar att de uppförts med samma ideologiska 
grundtankar som monumenten vilket han visar genom dess fortsatta cirkuläritet och dess 
placering i relation till varandra. Han tar upp de senare rundhusen som ett ytterligare bevis på 
att cirkuläriteten fortsätter vilket jag tycker låter rimligt med tanke på att det nya odlingssättet 
inte höll i sig särkilt länge, och när man senare förflyttade och förändrade sina jordbruk 
utvecklades säkert de ideologiska tankarna med. Bradley anser att rundhögarna kan ha 
fungerat som någon sorts legitimitetsanpråk över vissa områden vilket kan stämma med tanke 
på de nya samhällskonstellationerna med familjbaserade gårdar och det alltmer uppdelade 
landskapet. Det blev antagligen viktigare nu att hålla reda på vilken mark som var vems. 
Genom att då visa att man tillhörde platsen genom gravar och även relatera dem till de gamla 
monumenten, som kunde visa en lång kontinuitet, hade man kanske rätt till en viss mark. 
Detta stämmer bra in med det Bradley också påpekar att platser nu snarare identifierades med 
vissa människor, vissa släkter och gårdar än med monument (Bradley 1998:150). Han menar 
vidare att vi inte ska skilja på den s.k. domesticerade sfären och den rituella vilket han har en 
poäng i, jag anser att samhället visserligen blev mer uppdelat även i den ideologiska synen på 
landskapet men landskapet sågs nog nu som ännu viktigare och mer heligt när man anlade fält 
och jordbruk. Det som jag kan tycka är viktigast när han säger så är att vi idag inte ska skilja 
för mycket på dessa två, det är lätt att göra det för att försöka få en djupare insyn i de olika 
delarna av människornas omgivning, men jag tror att viktig information om hela samhällets 
och ideologins betydelse och korrelation då kan gå förlorad. Han menar, precis som jag tror, 
att ideologin och kosmologin inte förändrades utan utvecklades och anpassade efter de nya 
livsvillkoren. Bradley anser att samma symboliska element jämt funnits i landskapet men de 
har uttryckts genom olika konstruktioner, den monumentala arkitekturen menar han gick från 
stenmonumenten till gravhögar och gravplatser. Han menar att de döda nu inte var inlemmade 
i de levandes liv på samma sätt utan tillhörde mer den cykliska produktionen vilket han 
påvisar när han tar upp att människoben påträffats tillsammans med djurben och artefakter 
tillhörande den domesticerade sfären, och att samma keramik nu förekommer i både boplatser 
och gravar (a.a 159f). Detta kan stämma men jag tycker att han ibland förbiser monumentens 
fortsatta betydelse, om inte annat borde de varit för stora för att missa, de måste ha funnits 
med åtminstone i den fysiska världen. 
 
Barrett menar att olika processer genom tiden frammanar utveckling vilket jag själv beskrivit 
en aning tidigare. Han anser att tidigare användes monumenten som referenspunkter både i 
landskapet och människornas liv och de anpassade sig efter dem. Men i och med 
förändringarna menar han att biografi och släkt blev allt viktigare och man relaterade sitt liv 
efter sin släkt och sin mark snarare än monumenten (Barrett 2004:92ff). Han är liksom 
Bradley inne på att den grundläggande ideologin fanns kvar men han menar att det främst var 
släktbanden som var viktiga nu. Den sociala hierarki som nu ev. ska ha uppstått menar han 
snarare berodde på släktskap och biografi vilket medförde förpliktelser och status, än 



ägodelar. Detta anser jag kan stämma, biografier kan ha blivit viktiga aspekter i och med att 
släktband och legitimitet medförde äganderätt till ett specifikt område. Detta förhållande 
skapade i sig mer rikedomar och ägodelar, något jag tror senare blir allt viktigare allteftersom 
handeln med andra mer avlägsna platser utvecklas. När han menar att det dock inte främst var 
platserna som t.ex. rundhögarnas lokalisering som var viktigt, utan snarare det fasta och 
förbestämda i detta, så håller jag inte med. Med tanke på monumentens tidigare betydelse och 
gravhögarnas placering i närheten av dem tror jag att platsens betydelse är viktigare än själva 
�systemet�. Han menar att det inte var det heliga i landskapet som gjorde att gravplatser 
anlades där de gjorde utan att det var pga. biografins arverätts och legitimitetsanspråkens 
betydelse som gjorde att dessa anlades i relation till monumenten. Men jag tror han tar för lite 
hänsyn till den äldre ideologin där det verkar ganska klart att landskapet bestod av olika 
heliga områden, detta tror jag fanns kvar och man placerade högarna med detta i tankarna. Jag 
anser att Barrett är för mycket inne på att systematisera sina teorier och förklara människans 
handlande genom modeller, vilket jag anser inte alltid fungerar för människan är ingen 
maskin, människan handlar inte alltid rationellt eller som de �borde� göra. Jag tror inte att 
man anlade gravhögarna enbart för att påvisa sin legitimitetsrätt utan att även de äldre 
tankarna om heliga platser i landskapet spelade in. 
 
Crumley menar att ideologi och fysisk utveckling inte automatiskt ska sättas samman 
(Crumley 1999:271) vilket även jag anser. De tankemässiga och fysiska förändringarna sker 
inte samtidigt utan de föder varandra. Även hon menar att det är inslag i landskapet som bär 
med sig det kulturella och sociala minnet. Hon anser att tidigare var det �heliga� diffust men i 
och med jordbrukets anrättande blev detta mer klart och politiskt vilket jag inte tror, det är 
svårare för oss idag att förstå det heliga i det tidigare samhället för det är mer annorlunda från 
vårt eget än det som baserades på jordbruk, plus att vi inte har lika många lämningar och fynd 
från den tiden heller. Men jag tror inte vi ska applicera vår egen osäkerhet på det tidigare 
samhället genom att säga att deras ideologi var diffus för dem som levde då, om den varit det 
tror jag inte att den skulle överlevt och fortsatt vara grunden till de kommande 
konstruktionerna som rundhögarna och rundhusen.  
 
Att sätta olika förändringar i samhället i samband med varandra är oundvikligt i detta fall. 
Gillings och Pollard empatiserar även de detta men pekar mycket på människornas egen roll. 
De menar att människan som agent själv identifierar sig med vissa delar av landskapet 
(Gillings & Pollard 2004:85f). De menar, viket jag håller med om, att monumenten 
fortfarande måste ha spelat en roll och haft påverkan även när de slutat användas. De tar upp 
stenarnas egenskaper i monumenten och menar att de flesta stenmonument stått orörda medan 
andra av t.ex. jord förstörts eller använts till annat. Jag tror att man här kanske ska se till de 
olika byggmaterialen snarare än till bara stenarna. Om man skulle försöka applicera Mike 
Parker Pearsons teori här (Pollard & Reynolds 2000:122), med skillnader mellan levande och 
dött material, så borde ju jord även vara ett levande material? Monument av jord ansågs 
kanske inte lika �farliga� som de av sten, utan ansågs tillhöra de levandes värld och de 
monument av sten tillhörde de dödas sfär, vilket kan ha gjort dem till skrämmande eller 
tabuplatser. Jag tror att stenarnas individuella betydelse glömdes bort och att det var hela 
stenmonumentet, alla stenar tillsammans, som sågs som något som tillhörde det förflutna och 
de döda och förfäderna. Så att monumenten övergavs och undveks tror jag inte berodde på 
stenarnas betydelse i sig utan snarare hela monumentets betydelse. 
 
 
 
 



9.4 Landskapets betydelse 
 
Landskapet har alltid varit en länk mellan nu och dåtid, landskapet återskapar betydelser och 
en ny och annorlunda användning av landskapet föder nya synsätt, ny ideologi och ny 
materiell kultur. Landskapet var fortfarande väldigt viktig, tidigare hade landskapet varit den 
naturliga plats man fått en del av sin försörjning från, men nu förändrade man landskapet 
aktivt till ett jordbrukslandskap. Jag tror på det som Bradley menar med poängen att inte dela 
upp landskapet i en helig och en domesticerad sfär (Bradley 1998:150).  Jordbruksområdena 
kan även de ha setts som heliga, och det arbete som utfördes kan ha varit till viss del 
ritualiserat. Jag tror dock att vissa platser, som då vid de gamla monumenten och där de nya 
begravningarna lades, hade en annan �sorts� helig betydelse, men jordbruksområdena var nog 
inte mindre viktiga eller heliga. Det heliga i landskapet fanns alltså fortfarande kvar som en 
del av ideologin, monumenten fick allt mindre betydelse men själva platsen där de stod 
förlorade nog inte sin mening, vilket man som sagt kan anta eftersom gravhögar anlades i 
relation till monumenten. Ideologin i själva landskapet fanns fortfarande men utnyttjades på 
nya sätt, att monumenten växer ihop och relaterar till omgivningen alltmer tror jag kan vara 
ett tecken på själva landskapets allt större betydelse över monumenten. Jordbruket var ju 
fysiskt beroende av vissa delar av landskapet, något som monumenten i sig aldrig varit, vilket 
kan ha gjort att landskapet sågs som ännu viktigare nu och både försörjningsområden och de 
rituella områdena ansågs vara ett enda stort sammanfogat heligt landskap. 
 
9.5 Samband med andra förändringar  
 
Så olika förändringar i samhället kan sättas i samband med varandra, men de förändringar 
som sker samtidigt bör inte automatiskt användas för samtida analys, istället borde man se 
tillbaka och se vad som skett innan förändringarna och så att säga �spåra� orsakerna. 
Förändringar i och med olika samhällssfärer, sociala, religiösa och ekonomiska föder varandra 
och driver på utveckling hos de andra sfärerna. Strukturen och handlingarna driver på 
varandra och ge varandra mening. Förändringar som sker i naturen, med mänsklig påverkan 
eller som har naturliga orsaker, gör att den materiella kulturen förändras och ideologin 
utvecklas. Den materiella kulturen är också viktig för ideologin och utförandena. Förändringar 
som sker påverkar det sociala livet och då även ritualer och utföranden inom både det dagliga 
livet och i rituella sammanhang, vilket i sin tur leder till förändring och utveckling av 
uttrycken för dessa tankar och idéer som t.ex. att sluta använda monumenten. När vår 
omgivning förändras strävar vi efter att förstå den såsom vi alltid gjort, vilket gör att 
ursprungliga religiösa och ideologiska idéer inte alltid passar in och skall nya anpassas tar 
detta en ganska lång tid så jag tror inte detta upplevdes som en stor förändring då. Den 
materiella kulturen förändras, både för den praktiska delen vid en ändring av t.ex. försörjning, 
och även den materiella kulturen som används i samband med ritualer av olika slag. Den 
materiella kulturen speglar den samtida ideologin, och när förändringar sker i samhället 
förändras även uttrycken för detta. Aveburys olika faser kan på så sätt spegla olika 
utvecklingsstadier i ideologin och samhället. En intressant sak med Avebury och monument 
som detta är att de slutade anläggas i slutet av neolitikum, vad man vet har inga monument 
som dessa anlagt senare, men de som fanns fortsatte att användas och spela en roll in i 
bronsåldern, då de senare övergavs. Monumentens tid börjar alltså gå mot sitt slut redan i 
senneolitikum, vid samma tid som jordbruket börjar inrättas, vilket också styrker teorierna om 
att jordbruket var det som var viktigast nu och man använde landskapet för jordbruk, inte för 
monument. Men monumenten fortsätter dock att användas och spela en roll i samhället och 
förfädersdyrkan finns fortfarande kvar ett tag till, vilket också styrker teorierna om att det inte 
var frågan om ett �beakerfolks� invandring, eftersom denna förändring borde då ha gått 



fortare. Det var inget abrupt slut på Aveburys användning eller plötslig förändring, det var en 
utveckling som ledde till att ideologin tog nya uttryck, som t.ex. i rundhögarna och senare 
rundhusen, och som senare ledde till Aveburys övergivande. Under bronsåldern ser man även 
att samhället blir mer osäkert och mer krigiska situationer uppstod, vilket kan vara en 
bidragande orsak till att man höll kvar vid de gamla sederna längre, man höll fast vid det 
gamla och trygga. 
 
För att förstå något nytt runt oss identifierar vi ofta nya inslag med det redan familjära och 
kända. Förändringarna i samhället och ideologin identifierades med de gamla sederna och 
uttrycken, vilket ger en kontinuitet i uttryck för ideologiska tankar och tro. De nya sederna 
som uppkom, bl.a. den nya gravseden, uppstod som en följd av de nya tankarna, dvs. med 
fokusering på jordbruket och de levande. De nya inslagen kunde möjliggöras tack vare att en 
kontinuitet från den gamla ideologin hela tidens fanns med och reproducerades genom 
habitus. Dessa nya inslag i människornas liv identifierades och tolkades genom äldre uttryck, 
och genomfördes på ett sådant sätt att de gamla ideologiska tankarna fortfarande finns med 
och speglas. Detta kan man se t.ex. genom cirkeln och dess betydelse som fortfarande passade 
in i den förändrade ideologin. Cirkeln hade ju använts länge som symbol, i monumenten och 
även i de nya gravarna. Cirkeln kan ha funnits kvar som symbol men ändrats lite i vad den 
representerade tror jag. Tidigare när man anlade monumenten utifrån det cirkulära hade man 
nog mer den mänskliga livscykeln som grundtanke, eftersom monumenten uppfördes över de 
döda och förfäder. Senare tror jag den ideologiska grunden till denna utformning också 
utvecklades och kom att ha mer fokus på det levande, fortfarande på människans livscykel, 
men även jordbrukets odlingscykel med reproduktion och det ständigt återkommande arbetet. 
Nya sorters monument uppstod som passade bättre in i den rådande samhällssituationen. 
Genom att tolka de nya inslagen och förändringarna genom det gamla, familjära, underlättas 
förändringar och de blir inte så dramatiska att genomföra. Aveburymonumentets övergivning 
var inte slutet på ett visst samhälle och ideologi utan det var ett steg i utvecklingen, en del av 
det progressiva samhället och människorna som utgjorde det.  
 
För att kort sammanfatta min diskussion; 
� Människan var själv den som utförde och påverkade förändringarna i landskapet och 
monumentet i Avebury. Fältsystem, odlingssystem och större boplatsområden anlades, 
användningen av landskapet i sig förändrades och blev som ett monumnet i sig självt. 
Avebury utvecklades ständigt och genomgick olika faser vilket har speglat den samtida 
ideologin och de idéer som var förhärskande. Bland det sista som skedde var att Avebury 
sammanlänkades med The Sanctuary och Beckhampton genom megalitiska avenyer som ett 
sätt att försöka inlemma monumentet i den nya ideologin och den nya synen på landskapet. 
Det enskilda monumentet blev mindre viktigt. 
 
� Idéer och tankar om förändringarna i Avebury har säkerligen utvecklats under lång tid, en 
kontinuerlig utveckling utifrån människans anpassning till en skiftande omgivning. 
Människan har agerat utifrån sin syn på sin omgivning och sin ideologi, de har varit fria att 
välja sin livsstil men också varit förhindrade av sin kontext. Jordbruket gav förmodligen en 
annorlunda, mer cyklisk syn på livet, det levande kom i centrum istället för de döda. Den 
äldre ideologin finns kvar men byter skepnad och tar nya uttryck. 
 
� Landskapet är en länk mellan dåtid och nutid och återskapar betydelser. Landskapet blev allt 
viktigare i och med att man började odla, och har säkerligen fått olika sorters betydelse, enligt 
mig. De områden som odlades kan säkerligen ha setts som viktiga och heliga, medan mer 



rituella platser, t.ex. monumenten, har haft en annan sorts �helighet�. Ideologin finns kvar i 
landskapet men tar nya uttryck genom bl. a rundhögarna.  
 
� Olika förändringar ska sättas i samband för att förstå förändringar som sker. De följer, 
utvecklar och driver på varandra. Struktur och handling ger varandra mening och utvecklas 
genom varandra. När omgivningen förändras söker människan förståelse för detta, vilket gör 
att tankar, idéer och ideologier utvecklas för att �passa in�. Den materielle kulturen utvecklas 
också då utefter den rådande ideologin och speglar den, därav menar jag att Aveburys olika 
faser speglar den rådande ideologin, och genom studier av dessa kan man få förståelse för de 
människor som levde då. Jag tror att de tidiga människorna utvecklade sin ideologi utifrån sin 
omgivning, när de sedan kom på nya och fler sätt att försörja sig på och använda landskapet 
utvecklades även deras tolkning av detta landskap vilket i sin tur föder en utveckling av 
ideologin och den materielle kulturen. Så människan är den som själv, både medvetet och 
omedvetet, föder och driver på sin egen utveckling, de står inte som marionettdockor inför 
den föränderliga omgivningen utan människorna verkar i korrelation med sin omgivning och 
sin utveckling.  
 
 
10. SAMMANFATTNING 
 
Jag har med denna uppsats försökt att få en klarare bild av vad som skedde när de neolitiska 
monumenten slutade att användas, vilka orsaker som låg bakom, vad ledde fram till dessa 
förändringar, hur förändringarna skedde och hur man använde det �nya� landskapet.  
 
Att de neolitiska monumenten övergavs var på grund av att de idéer som de representerade 
inte längre var aktuella i det förändrade samhället, och det var en del av en förändring och 
utveckling i det ideologiska uttrycket som härstammade ifrån tidigare förändringar och 
progressioner i samhället. Med jordbruket och förändrade livsvillkor förändrades även tro och 
ideologi vilket gav upphov till förändrade materiella uttryck. De förändringar som sker anser 
jag vara ett resultat av en långgående utveckling från de tidigare mesolitiska människorna och 
deras progression. Dessa människor utvecklade en ideologi utifrån och i korrelation med sin 
naturliga omgivning som de senare anpassade allteftersom de utvecklade nya möjligheter för 
försörjning och annorlunda levnadssätt. De uppförde monumenten över sina döda, sina 
förfäder, och dessa var nog den fasta punkten i deras tillvaro. De olika faserna som man ser i 
de flesta monument representerar antagligen olika utvecklinggstadier av de ideologiska 
tankarna och övergivandet av monumenten ska ses som en del av denna utveckling, inte som 
ett avslut eller början på något nytt. Nya utryck kom att användas istället, men som hade 
samma fundamentala ideologiska mening. 
 
De förändringar som skedde i människornas omgivning berodde på deras eget samspel med 
sin omgivning som medförde att de fick en ny syn på landskapet. Det var nu en levande plats, 
ideologin anpassades efter de levande och inte efter de döda, vilket gjorde att de gamla 
monumenten inte längre passade in i den rådande ideologin. Dock hade man fortfarande 
respekt för sina förfäder, kanske fanns även en viss rädsla för andrar och spöken.  
Monumenten stod kvar och man anlade inte fält och andra konstruktioner alltför nära. De 
gamla monumenten fanns kvar som en manifestation över den gamla tron och förfädernas 
handlingar, men användes inte aktivt. Människorna anpassade och anpassades så efter sin 
omgivning i en fortgående utveckling där de strävar efter att leva det bästa möjliga liv. 
Ideologier kan inte vara de samma hela tiden utan utvecklas med människan och dess 
omgivning, och på så sätt utvecklas även människornas omgivning på grund av förändrad 



ideologi, de går hand i hand. Den struktur människorna omger sig med måste underhålla och 
underhållas av människornas handlingar och ageranden, och den struktur som utvecklades 
efter monumentalismens storhetstid hade inte �plats� för de gamla monumenten utan nya 
uttryck, nya monument, som visade den förändrade strukturen anlades och gav mening åt 
människornas agerande. 
 
När människorna fick en alltmer fast försörjning, i och med att jordbruket kom igång på 
allvar, förändrades även deras ideologi utifrån detta nya levnadssätt. De döda var inte längre 
den fasta punkten att relatera sig ifrån, istället flyttades fokus nu till de levande människorna 
och den cykliska produktionen. Ideologin genomgick inte en total förändring, utan liksom 
tidigare modifierades den för att passa in i det nya livets utföranden, rituella handlingar 
förflyttades till de domesticerade platserna, de levande platserna, och de gamla monumenten 
hade spelat ut sin roll. Istället uppkom nya monument, rundhögarna då speciellt, och senare 
följde rundhusen, den ideologiska tanken finns kvar i dessa men tar annorlunda uttryck, 
människorna förändrade sin omgivning efter sina ideologiska tankar och idéer som då sprang 
ur en lång tradition. Att överge monumenten skedde inte på en dag, de slutade antagligen 
gradvis att användas, alltmindre folk måste ha kommit till träffar och alltfler började se till 
andra uttryck för sin tro som bättre passade in i deras sätt att leva. Genom detta inlemmande 
av nya inslag var nog inte övergången särskilt dramatisk utan skedde under många 
generationer. 
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