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obearbetade massorna av tyska, vikingatida präglingar i de ur STeriges jord 
uppgrävda mer än 700 skatterna skall användandet av denna metod bli av 
stort vetenskapligt värde. Det är att hoppas, att detta nu i Stockholm på
började arbete skall kunna bedrivas i nära kontakt med den återuppblomst-
rande tyska forskningen på samma område till ömsesidigt gott utbyte. 

De övriga facksammanträdena behandlade temata ur den antika mynt-
forskningen, ur medaljens ooh det yngre myntets historia. Vid en sista för 
alla deltagare gemensam arbetssession — ca 60 numismatiker hade hörsam
mat den av direktören för »Museum fur Hamburgische Geschichte», pro
fessor Walter Hävernick utfärdade inbjudan till mötet — skisserade pro
fessor Hans Gebhart i ett synnerligen betydande föredrag de framtida arbets
uppgifterna på numismatikens och penninghistoriens område ooh fram
ställde därvid kravet på ott allt intimare samarbete med angränsande veten
skapsgrenar, arkeologien, konsthistorien ooh framför allt den ekonomiska 
vetenskapen. 

Den yttre ramen kring denna sammankomst bildades av enkla, sällskapliga 
arrangemang i det nästan återställda Museum ftir Hamburgische Geschichte, 
varvid ett av mötets viktigaste mål, den personliga kontakten mötesdelta
garna emellan, till fullo uppnåddes. Vid en avslutningsmåltid, till vilken 
sder Senat der Hansestadt Hamburg» hade inbjudit deltagarna i sitt »Gäste-
haus» i Othmarschen, hälsades meddelandet om att organisatören av mötet, 
professor Hävernick, kallats till korresponderande medlem av Svenska 
Numismatiska Föreningen med särskilt stor glädje frän tysk sida, ej blott 
såsom ett tecken på erkänsla för denne outtröttlige forskare utan också 
som on uppmuntran för don under svåra yttre betingelser arbetande veten
skapen i det blivande nya Tyskland. 

W. Schwabacher 

STENÅLDERSLANDSKAPET SÖDERMANLAND 

En kommentar till de senaste årens publicerade forskningsresultat 

När dåvarande studeranden, nuvarande docenten i geologi vid Stockholms 
Högskala Sten Florin år 1932 återupplivade en stor tradition från 1900-
talets första decennier — de av Stjerna organiserade arkeologiska land
skapsundersökningarna — ooh som sin framtida forskningsuppgift startade 
»en kombinerad arkeologisk och kvartärgeologisk utredning av Söderman
lands äldsta bebyggelsehistoria i relation till landskapets naturgeografiska 
utveckling efter istiden» (Florin 1930, s. 18), var det sannerligen ett sisyfos-
företag han i ungdomlig entusiasm gav sig i kast med, en arbetsuppgift, 
som nu har sexton mödosamma arbetsår bakom sig och trots detta ännu 
torde vara långt från slutmålet. Och detta är ingenting förvånansvärt, när 
man betänker, att förutom det rent arkeologiska genomarbetandet av tio
tusentals fornfynd och do tidsödande utgrävningarna av ett flertal, ofta 
mycket omfattande boplatser med påföljande materialbearbetning, en grund-
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lig utredning av icke allenast havskustens förskjutningar utan även de 
många forna insjöarnas, numera torvmarkernas arealförändringar ingå i 
arbetet. En modern, allsidig landskapsundersökning rörande den äldsta be
byggelsen bör ju nämligen helst arbeta på tvenne lirfjer: en arkeologisk-
kulturhistorisk och en geologisk-naturhistorisk — den mänskliga kultur
utvecklingen bör ju ses mot det naturhistoriska skeendets bakgrund. En 
dylik kombinerad regional forskningsuppgift förutsätter alltså minst tvenne 
arter av sakkunskap: den arkeologiska stenåldersspecialistens ooh den 
torvgeologiskt och betr. nivåförändringsproblemen skolade kvartärgeologens. 
Här föreligger med andra ord en typisk team-work-uppgift. Florin har 
emellertid hittills axlat minst två mäns bördor under sitt energiska arbete 
med att söka lägga grunden till en sammanställning av vegetationens, klima
tets, nivåförändringarnas och bebyggelsens historia under stenåldern i 
Södermanland. De tills dato publicerade resultaten ifråga om detta vitt-
utseendo och stort upplagda forskningsförotag skola här i allra största 
korthet kommenteras. Därvidlag kommer jag av naturliga skäl att företrä
desvis uppehålla mig vid den arkeologiska aspekten. 

Vråkulturen 

Redan sedan länge har man ju i södra ooh västra Sverige känt en snör-
keramikförandc kultur av helt annat slag och högre ålder än den grop-
keraraiska, som är företrädd av så talrika strandboplatser särskilt utefter 
Syd- och Östsveriges forna Östersjökust. Men även på mellansvenskt om
råde funnos antydningar om denna äldre stenåldersgrupp (exempelvis från 
Kils sn i Närke sedan 1919 och från Altuna i Uppland sedan 1924), och 
undor åren 1934—36 lyckados undertecknad fastställa ooh undersöka ytter
ligare några boplatser tillhörande densamma, bl. a. i Närke och Östergöt
land. Samtidigt härmed påträffade Florin under sina fältarbeten i Söder
manland de märkliga snörkeramiska bondebyarna vid ö. Vrå ooh Moge-
torp, vilka representera denna Mälardalens äldsta åkerbrukscivilisation, 
som han efter sin först påträffade lokal benämnt »Vråkulturen» (Florin 
1936, 1938). Ocli det är huvudsakligen genom Florins undersökningar av 
dessa och flera andra liknande i fortsättningen, som denna mellansvenska 
gren av vårt lands äldsta bondekultur blivit klart frampreparorad. Dennas 
ledande artefakter äro snörkeramik, tunnackiga yxor av flinta och grön
sten, mångkantiga skafthålsyxor, håleggade grönstensyxor — men även 
simplare former av skafthålslösa grönstensyxor. Avtryck i keramiken av 
vete, korn, liirs ooh vindruvskärnor visa, dels att här är fråga om en sädes
odlande kultur, dels att dåvarande klimat i Södermanland var mildare än 
nu. Nötkreatursben ango boskapsskötsel. I uppsatsen 1938 uppger Florin 
dessutom fragmenter av hästtänder bland fynden från Mogetorp — en upp
gift av största intresse, emedan därmed (tam)hästen skulle vara belagd 
redan på detta tidiga stadium (antagligen före gånggriftstid). Senare sak
kunnig granskning har emellertid fastställt, att även dessa rester tillhöra 
nötkreatur (Lundholm 1947). De fyrsidiga husgrunder, som Florin anser 
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sig ha konstaterat såväl vid Vrå som Mogetorp, förefalla av tillgängliga 
planer och avbildningar att döma skäligen diskutabla med undantag dock 
för den egendomliga, rektangulära stenramen vid Mogetorp (Florin 1938, 
fig. 13—15), som verkar mera övertygande. Dess inre »stolphål» äro dock 
säkerligen naturbildningar. Florin anser på grund av iakttagelser rörande 
svallad keramik och losfatkurvornas gång, att båda boplatserna legat intill 
den dåvarande stranden av en havsvik. Rent arkeologiskt förefaller det 
klart — vilket även är Florins åsikt — att Mogetorp är äldre än Vrå. 
Men trots att Mogetorp ligger ca 15 km nordväst om Vrå och alltså på en 
något högre isobas beträffande högsta Litorinagränsen i dessa trakter, är 
dess nuvarande höjd över havet (nedergränsen) blott 45—46 m mot Vrås 
49 m. Man hade väntat sig det motsatta — om nämligen de båda lokalerna 
verkligen varit strandbundna. Men detta är förmodligen icke fallet. Det är 
ju här fråga om bondeboplatser oeh ej fiske- ooh säljägarstationer av öst
svensk gropkeramisk typ. I vilket fall som helst tyckas mig Florins argu
ment lör antagandet av deras strandbundenhet icke fullt övertygande. 

I uppsatsen 1938 anger Florin Vråkulturens ålder helt allmänt till 
ca 3000 f. Kr. I ett föredrag på Statens historiska museum 1942 medde
lade han emellertid, att vid Mogetorp konstaterats ett sädespollenförande 
lager, vilket han via en serie pollenanalyserade torvmarker mellan Söder
manland och Ångermanland ansåg sig kunna konnektera med Fromms be
kanta pollenanalyserade älvsedimentvarv däruppe (Fromm 1938). Därige
nom skulle den svenska tidsskalans absoluta årtal kunna överföras till 
Mogetorp. Detta är ju ett uppslag1 av enastående intresse och betydelse — 
för den händelse konnoktionen kan genomföras med begränsad felmarginal. 
Det nordiska neolitikums absoluta dateringar skulle måhända på denna 
rent naturhistoriska och inhemska linje kunna klaras oberoende av de tids
bestämningar, som hittills fått sökas på långa och mödosamma vägar via 
Donauorarådet och Västeuropa ned lill den absoluta kronologiens histo
riska urkällor Mindre Asien—Mesopotamien, Kreta—Egypten. Florins tids
bestämning för Mogetorp 1942 betecknades som preliminär och rörde sig 
— om jag antecknat riktigt — med årtalen ca 3600—2600 f. Kr., under vil
ket skede boplatsen ifråga skulle ha varit bebodd. Senare har han ytter
ligare preciserat denna på pollenkonnektioner byggda geokronologiska tid
fästning, vilket framgår av det föredrag han 1943 höll i Reichsbund fiir 
Deutsche Vorgeschichte i Berlin och publicerat i Forschungen und Fort-
schritte 19, 1943, s. 89 ff. Här säges att »auf diese Weise ist os gelungen 
die Kultur- und Siedlungsgesohichte der ostmittelschwedischen Steinzeit... 
exakt dem Alter nach zu bestimmen» och att Vråkulturens äldsta boplats 
Mogetorp tillhör tiden kort efter 3700 f. Kr. 

Det är uppenbarligen detta överraskande höga årtal för Vråkulturens be
gynnelse, vilket tillkommit genom rent naturhistoriska metoder under bort
seende från alla arkeologiska indicier, som föranleder Florin till följande 

1 Ursprungligen i princip lancerat av professor L. von Post, vilket bl. a. 
föranledde Fromms nämnda arbete. 
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i sanning sensationella påståenden i nämnda publikalion. 1) Vråkulturens 
keramik är den äldsta i Norden. 2) Vråkulturen odlade säd på ett tidigare 
utvecklingsstadium »als man es sonst innerhalb des nor,disohen Kultur-
gebiets hat teststellen können» (flera hundra är tidigare än i Danmark). 
3) Den äldsta nordiska bondekulturen uppstod i den sydvästsörmländska 
skärgården vid pass år 3700 f. Kr., oeh denna nya åkerbrukscivilisation 
framväxte bland fångstkulturens stammar utan någon som helst immigra
tion av främmande folkslag. 4) Omkr. 3000 f. Kr. visa sig dessa mellan
svenska nya kulturelement även i Sydskandinavien och det kontinentala 
Europa med största sannolikhet som resultatet av en kulturström från det 
»livskraftiga svealändska» området. 

Hela denna för uppsvensk lokalpatriotism så tilltalande konstruktion i 
bästa Kossinna-stil är, som ovan antyddes, tydligen ytterst byggd på det 
geokronologiska årtalet 3700 utan att den fantasibegåvade byggmästaren 
fäster något som helst avseende vid den tryckande mängd arkeologiska 
fakta och indicier, vilka sedan gammalt tala ett helt annat språk. Om 
arkeologiens fackmän skola kunna förmås att acceptera denna djärva 
hypotes, som vill vända upp och ned på allt gammalt och fornt, så erfordras 
nog synnerligen starka bevis för att pollenkonnektionskodjan Södermanland 
—Ångermanland är tillförlitlig, eftersom det är på denna tunna navelsträng 
det hela hänger. Men är den det? Ingen kan egentligen yttra sig om den 
saken, enär Florin ännu icke lagt fram densamma i tryck till offentlig 
diskussion av torvgeologiens experter. Och så länge detta ioke är fallet, 
torde nog arkeologerna göra klokast i att taga denna uppseendeväckande 
hypotes med en stor nypa salt liksom årtalet 3700. Det är ju en ganska 
vanlig företeelse inom den vetenskapliga forskningens historia, att just del 
område, som är särskilt aktuellt för vederbörande forskare, övervärderas 
i relation till andra. Hade Florin råkat ta itu med exempelvis Uppland 
eller Närke med samma energi som nu, skulle dot rikliga fyndmaterial, 
som då alldeles säkert kommit i dagen, måhända vederfarits äran att bli 
underlaget för den nordeuropeiska bondenäringens uppkomst. 

Bortsett från dessa luftiga hypoteser om Vråkulturens ålder och ur
sprung och vad därmed sammanhänger, är ju Florins betydande insats lör 
denna Mälardalens äldsta bondecivilisations arkeologiska och naturhisto
riska utforskande i fältet värd all uppskattning. Huvudsaken är ju ändå 
till sist, att fyndmaterial och fyndomständigheter i vidasto bemärkelse finns 
ordentligt framskaffade som grundval för andra och bättre motiverade 
teorier. 

Den östmellansvenska strandförskjutningskurvan 

Florins trägna arbete med landskapets nivåförändringsproblem, vilka efter 
hand visade sig vara långt mer komplicerade ooh svårutredda än någon 
från början kunnat ana, resulterade 1944 i en intressant avhandling, vari 
han offentliggjorde en strandförskjutningskurva för Närke—Södermanland 
med därtill anknutna bebyggelseskeden, som omfattar tiden från ca 8000 
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till ca 1000 f. Kr. (omtryckt i oförändrat skick i disputationsavhandlingen 
1948). Denna östmellansvenska nivåtörändringskurva, som utan all fråga 
är don mest detaljerade och genomarbetade grafiska framställning i sitt 
slag, sora sett dagen i vårt land (och förmodligen över huvud taget), be
tecknas som preliminär. Om de ytterst komplicerade torvgeologiska och 
andra undersökningar, vilka utgöra underlaget för kurvan (vilken är kon
struerad uteslutande på naturhistoriska data), är jag icke kompetent att 
yttra mig. Jag tillåter mig blott i detta sammanhang några allmänna 
reflexioner, vilka säkerligen var och en som under de senaste decennierna 
intresserat sig för den rikt flödande litteraturen rörande våra niväför-
ändringsproblem skulle göra. 1) Detta problemkomplex, som vi för tjugu 
tir sodan nästan trodde vara tillfredsställande löst i stort sett, visar sig-
icko minst genom Florins vittomfattande och fördjupade fältarbeten och 
forskningsmetoder vara så enormt invecklat och svärutredbart, att åt
minstone den intresserade och något orienterade lekmannen stundom grips 
av tvivel på att det går att slutgiltigt klara upp. 2) Florin anger femton 
fixpunkter som kurvans ryggrad, vilka anses särskilt väl tidsbestämda och 
äro fördelade tämligen jämnt längs hela slräckan. De äldsta ha daterats 
direkt geokronologiskt inom Mellansverige, de flesta och yngre ha fått sina 
årtal via pollenkonnektioncr upp till Fromms ovannämnda geokronologiskt 
tidsbestämda älvsedimontvarv i Ångermanland. Att Florin icke i sin upp
sa u 1911 offentliggjorde dciiiin grundläggande konnektionskodjii iir jn för-
klarligt, eftersom det var fråga om en preliminär publikation, men man 
hado verkligen väntat och hoppats på att han skulle komplettera denna 
allvarliga lakun i doktorsavhandlingen 1948, vilket han emellertid av nå
gon anledning icko gjort. Konnektionskedjans material måhända ännu icke 
är i sådant skick, att den kan framläggas till offentlig granskning och be
dömande av den kvartärgeologiska expertisen? Men vad är det då för 
glädje med den publicerade kurvan, som ingen på grund av dessa luckor i 
dess motivering ändå vågar riktigt tro på? 3) Stenåldersarkeologen obser
verar, att Florin ännu 1948 låter sin Vråkultur börja ca 3500 f. Kr. Och 
detta ur arkeologisk synpunkt synnerligen diskutabla årtal får han tyd
ligen genom direkt avläsning på kurvan. Enligt alla kända data av arkeo
logisk art — och de bilda ett komplex, som svårligen går att avtärda med 
ett penndrag — måste detta antyda, antingen att kurvan åtminstone inom 
ifrågavarande parti är felkonstruerad eller att Florin felplacerat Vråkul-
turons början i förhållande till de två stora transgressionskulminationcr, 
vilka han kallar L I 3 resp. L II3. Det gäller on differens på ca 1 000 år, 
vilket även för denna avlägsna tid är väl mycket. 

Dammstugan 

Den andra delen av disputationsavhandlingen 1948 behandlar bl. a. in
gående ett boplatskomplex vid Dammstugan nära Katrineholm, vilket för 
Florin ter sig som en viktig stödjepunkt för fastställandet av en serie 
strandlinjeförskjutningar från ertebölletid under en tidig del av femte år-
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tusendel till in i döstid vid mitten av tredje årtusendet. Florin samman
fattar resultatet av sina undersökningar här sålunda (1948, s. 155). »Den 
arkeologiska undersökningen vid Dammstugan har utvisat, att en därstädes 
i olika repriser uppbyggd baltisk litoralackumulation i sitt distalparti har 
fyra till fem stratigrafiskt åtskilda, strandlinjeavgränsade kulturlager 
inom strandzonen, där de olika kulturskikten äro åtskilda av mellanlag-
rande packar av baltisk sand, synes kvarlåtenskapen i det understa skikt I 
blott bestå av rullstensyxor och primitiva, grovt tillhuggna grönstensyxor, 
som i fullbordat skick uppvisa genomförd slipning blott vid eggen. I när
mast överliggande lager II , finnas mer fullständigt slipade spets
nackiga yxor av samma material, varav några uppvisa början till smal
sidor. Do övre fyndskikten III—V slutligen uppvisa rent neolitiska vapen 
och redskap, såsom trindyxor av bredeggad typ — men ännu med spetsig 
eller spetsrund nacke — tunnackiga yxor med parallella smalsidor och tidi
gare typer av tjocknackiga yxor och mejslar av grönsten, räteggade såväl 
som tväreggade oeh svagt håleggade.» Enligt Florins mening härrör lager I 
från tidig Litorinatid före den första stora transgressionstoppen L I3, som 
han anser infalla omkr. 4000. Donna äldsta bebyggelse vid Dammstugan är 
en ren ertebölletidsbosättning, enligt kurvan begynnande ca 4700. Lager II 
tillhör tidig neolitisk tid (den spetsnackiga yxans skede), lagren III—V 
döstid och gånggriftstid. 

Här skulle alltså enligt författarens åsikt föreligga en idealisk typolo
gisk succession av yxformer, från de primitiva rullstensyxorna i botten till 
de tjocknackiga överst. Ooh de enligt klassiskt typologiskt tänkande på 
varandra följande typerna äro därtill stratigrafiskt alldeles riktigt belägna 
i de olika »kulturlagren». Bättre samspel mellan typologi och stratigrati 
kan icke tänkas, och det är naturligtvis denna omständighet som föranlett 
Florin att ägna Dammstugans utforskande i olika avseenden det myckna 
arbete, som avhandlingen 1948 vittnar om. På papperet tar det sig onek
ligen imponerande ut, men hur förhåller det sig i verkligheten? Jag näm
ner blott i förbigående, att på sakkunnigt kvartärgeologiskt håll (bl. a. 
elatsgoologen, docenten Caldenius, se härom närmare en i Sveriges geol. 
undersöknings publ. serie C utkommande uppsats) Florins tolkning av 
lagerlöljdens uppkomst starkt ifrågasattes. Eftersom sandpackarna mellan 
de olika »kulturlagren» ovan det understa lager I alla bestå av oskiktat 
material, anses de snarast vara bildade genom nedsvämning och iokc i sam
band med transgressioner och regressioner av havsytan. Att det understa 
lagret I skulle tillhöra ertebölletid betvivlas även, det anses — på geolo
giska grunder — snarare härröra från neolitisk tid. Jag för min del kan 
med anspråk på sakkunskap blott yttra mig om de arkeologiska fynden, 
varibland grönstensyxorna utgöra ledfossilen på denna lokal, som saknar 
keramik. Eftersom fyndmalerialet i sin helhet numera förvaras pä Statens 
historiska museum, har jag haft goda tillfällen att i dotalj granska det
samma under jämförelse med Florins publicerade version. Yxfynden bestå 
av två skilda grupper: 16 som tillvaratagits i lagerföljdens olika delar un
der utgrävningarna samt ett 50-tal, vilka under årens lopp vid åkerarbete 
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hittats i boplatsområdets ytlager. Det är givetvis endast den förstnämnda 
mindre gruppen, som har någon verklig betydelse för tolkningen av bo
platsens lagerföljd. Jag genomgår dessa yxor här lager för lager.- Av ut-
utrymmesskäl är jag nödsakad skriva kortfattat och kategoriskt. Numren 
hänvisa till Florins tabell s. 51 och den schematiska profilen fig. 16. 

Lager I. 23. Florin: rullstensyxa. Bagge: rullstensyxa. 24. Florin: pri
mitiv slagteknikyxa. Bagge: grovt slagen yxa. 26. Florin: limhamnsyxa, 
lager I—EI? Bagge: osäker stratigrafi, omöjlig att typbestämma, möj
ligen naturbildning, »limhamnsyxa» oriktigt. 27. Florin: limhamnsyxa, 
lager I—EI? Bagge: osäker stratigrafi, omöjlig att typbestämma, yx(?)-
ämne. »Limhamnsyxa» oriktigt. 25. Florin: primitiv slagteknikyxa, lihult
typ, lager I—EI? Bagge: osäker stratigrafi, absolut omöjlig att typbe
stämma på grund av höggradig förvittring. Lager I-—II. 10. Florin: spets
nackig yxa med en smalsida. Bagge: osäker stratigrafi, tväreggad platt yxa 
med spetsig nacke av gotländsk senneolitisk typ (som fig. 5: 19). Har ingen
ting med »spetsnackiga» yxor med spetsovalt tvärsnitt att göra. Lager II. 
20. Florin: spetsnackig yxa med en smalsida. Bagge: tvärsnittet oriktigt 
på fig. 18: 1, tväreggad yxa av obestämbar typ, Florins bestämning pressad. 
22. Florin: spetsnackig yxa med början till smalsidor. Bagge: rått till
hugget fragmentariskt yx(?)ämne, absolut omöjligt att typbestämma. 21. 
Florin: spetsnackig yxa med en smalsida. Bagge: eggpartiet av tväreggad 
yxa, svår att typbestämma, Florins bestämning pressad. 3. Florin: spets
nackig yxa med två smalsidor, lager II—C. Bagge: osäker stratigrafi, när
mast en dålig tunnackig typ. Lager III—IV. 18. Florin: fragment av tunn-
nackig yxa. Bagge: fragment av möjligen tunnackig yxa, Florins bestäm
ning pressad. 19 A. Florin: fragment av trindyxa, fragment av bultad yxa. 
Bagge: fragment av grönsten, möjligen av cn trindyxa, mera sannolikt dock 
av en helt obearbetad, naturlig rullsten, Florins bestämning pressad. 14. Flo
rin: del av tunnackig yxa. Bagge: fragment av förmodligen tunnackig yxa. 
Lager D? 6. Florin: mittdel av trindyxa. Bagge: mittdel av trindyxa med 
ovalt tvärsnitt. 7. Florin: ämne till tunnackig yxa. Bagge: sannolikt ämne 
till tunnackig yxa. Lager A. 5. Florin: tunnackig yxa. Bagge: tunn-
nackig yxa 

Nu äro ju grönstensyxor, som icke tillhöra de klassiska, distinkta typerna, 
såsom varje erfaren stenäldersarkeolog nogsamt vet, vanligen ganska svåra 
att infoga i ett typschema. Men även mod välvillig hänsyn tagen till detta 
förhållande, måste man nog säga, att Florin är påfallande otillförlitlig be
träffande typbestämmandet av Dammstugans yxor. Och där han inte ger 
direkt oriktiga bestämningar, visar han ofta en stark tendens att pressa sitt 
material. Det enda jag skulle vilja medge ur rent arkeologisk synpunkt 
är, att det understa lagret I med sina två primitiva yxor kan vara äldre 
än neolitisk tid, för såvitt geologiska skäl ej tala däremot. Alla de övriga 
»kulturlagren» äro väl sannolikt helt enkelt kolförande skikt, som vid olika 
tillfällen under neolitisk tid (genom starka regn?) nedsvämmats från en 
uppe på terrassplanet liggande boplats, vilken varit bebodd under Vråkul
turens tid — döstid (?) och gånggriftstid. Måhända låg här den närbe-
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lägna Mogetorpsbondebyns säljägar- och fiskeplats, eftersom denna by själv 
förmodligen icke låg direkt vid en strand? Detta skulle förklara närvaron 
här av Vråkulturens yxformer och frånvaron av dess keramik. , 

Ehuru de löstunna yxorna ur Sjöholmssamlingen ej kunna tillerkännas 
något bevisvärde vid tolkningen av Dammstugans stratigrafi, kan jag här i 
förbigående nämna, att enligt min uppfattning av de två rullstensyxorna 
åtminstone en är obestämbar och den andra diskutabel, av de tio s. k. lim
hamnsyxorna endast en enda möjligen kan uppfattas som en dålig sådan 
typ samt att många av de övriga måste anses vara starkt pressade till sin 
typbestämning av Florin. Större delen av yxorna tillhöra helt enkelt så
dana obestämbara typer, som snart sagt kunna härröra från vilket sten
åldersskede som helst. Den till synes så ståtliga stratigrafisk-typologiska 
byggnad Florin uppfört på Damrastugans diskutabla lagerföljd och det på
fallande magra fyndmaterialet från själva utgrävningarna (varvid lösfyn
den i mån av behov fått bidraga till murverket) visar sig vid konfronta
tion med byggnadsmaterialet mera likna ett korthus byggt på lösan sand. 
Ora Florin i sitt jättestora team-work-företag åtminstone beträffande Damm
stugan intimt samarbetat med en tränad stenåldersarkeolog, skulle han 
ganska säkert på ett relativt tidigt stadium av undersökningarna fått be
sked om, att ifrågavarande fyndbestånd var alltför odeciderat ooh torftigt 
för att med hopp om goda resultat lägga ned arbete på. Varefter Damm-
stugeyxorna lagts på den museala magasinshyllan, där de rätteligen höra 
hemma, och tid och krafter kunnat ägnas åt tacksammare forskningsupp
gifter, t. ex. färdigsmidandct av pollenkonnektionskedjan mellan Söderman
land och Ångermanland. Den kritik av Florins Dammstugepublikation, som 
här framförts, berör naturligtvis icke hans Sörmlandsarbete i och lör sig, 
vars resultat ingalunda behöva vara beroende av detta mindre lyckade av
snitt inom detsamma. 

Till slut vill jag blott framhålla en sak. Att Florin icke lyckats hålla 
sina arkeologiska forskningsmetoder i nivå med sina naturhistoriska, utan 
tvärtom stundom ifråga om de arkeologiska problemlösningarna misslyc
kats på ett för fackmännen uppenbart sätt, är väl i grunden icke så märk
värdigt. Att vara verkligt sakkunnig på såväl de kvartärgeologiska special
områden, som äro av direkt betydelse för stenåldersbebyggelsens allsidiga 
utforskande och vilka därtill för närvarande befinna sig i stark utveck
ling, som på stenäldersarkeologiens ofantliga domäner, överstiger givetvis 
mänsklig förmåga. Om man ändå vågar försöket, måste tydligen ettdera 
eller båda facken bli lidande härpå. 

Axel Bagge 
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SÄLLSYNT D E T A L J PÅ OXMULESKOR 

På kostymbilder från omkr. 1540 lägger man ibland märke till, atl de då 
förekommande oxmuleskorna äro försedda med en runt bakstycket löpande, 
spiralfjäderliknand" vulst. Den fört-faller mången kanske endast ha en deko
rativ uppgift, men ett närmare studium av tidsskedets skodon klarlägger en 
rent praktiskt betydelse hos denna detalj. Oxmuleskorna under 1500-talets 
förra hälft hade så korta ovanläder och små bakstycken, att det måste ha 
varit svårt att hålla dem kvar pfi foten. En eller annan dräkthistoriker har 

Fig. 1. Ovanläder och hälvulst lill oxmulesko från 1530—1540-lalen. Ur vallgravs-
fynden från Glimmingehus. Statens historiska museum. — Over-leather and leather-
piece to be attached över the heel of a shoe from about 1530—1540. Found in 

the moat of Glimmingehus. 
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