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OM NORDISK STENÅLDERSKRONOLOGI 
OCH GRAVAR MED SITTANDE HOCKER 

Av Otto Rydbeck 

Huvuddragen av den nordiska kronologi, som Oscar Montelius 
skapat, äga alltjämt sitt fulla berättigande som en värdefull 
stomme till vårt lands förhistoria, även om en viss förskjutning 
framåt i tiden modifierat tidsbestämningarna.1 Och den för 
närvarande något omstridda typologiska metoden skall, kritiskt 
använd, ständigt försvara sin grundläggande betydelse inom 
arkeologisk forskning, fastän den liksom pollenanalysen måste 
behandlas med en viss försiktighet. Periodindelningen uppbygg
des som en tidsbestämningarna stödjande ryggrad, avsedd att till 
åldern fixera såväl skilda redskapsformer som med dem sam
tidiga, ofta lokalt betonade kulturföreteelser. Naturligt nog har 
detta strama system trots sina många förtjänster icke alltid eller 
överallt kunnat återge utvecklingens verkliga gång. Det har 
sålunda visat sig, att de konstruerade och de reala gränserna för 
kulturer och redskapsrayoner ej sällan korsat varandra och att 
havets tidsbestämmande nivåförändringar stundom försvårat 
fastställandet av de vetenskapliga resultaten genom att skenbart 
avvika från sin lagbundenhet. De förut mera likformigt upp
dragna riktlinjerna för vår stenålders olika skeden ha numera 
på grund av nya forskningsresultat komplicerats, särskilt sedan 
det kronologiska värdet av de gamla ledartefakterna i många 
fall minskats samt invandrings- och kulturöverföringsproblemen 

1 Föreliggande uppsats utgör en omarbetning och utvidgning av förf:s 
artikel Ein Steinzeitproblem i Ur- und Frilhgeschichte als historische 
Wissenschaft, Festschrift zum 60. Geburtstag von Ernst Wahle, heraus-
geg. v. Horst Kirchner, Heidelberg 1950, s. 115 f. 

2—000131 281 



O T T O R Y D B E C K 

måst noggrant vägas mot varandra." Att helt förneka invand
ringars existens i förtröstan på det egna landets förmåga av 
autokton utveckling" förefaller lika litet välbetänkt som för
söken att förklara även mera obetydliga kulturförändringar som 
beroende på nya folkinflyttningar. 

Samtidigt har emellertid den nordiska stenålderns odlings
historia förlänats ett rikare innehåll och en naturligare utveck
ling. Så småningom framstår nämligen människan, kulturens 
skapare, icke som en maskin med bundna funktioner utan som 
en självständigt tänkande, mera nutidsbesläktad varelse, i viss 
mån oberäknelig och beroende ej blott av vanor utan också av 
skiftande impulser.4 

Enstaka förespråkare ha väl också funnits för det slags typo
logi, som, kritiskt sett, snarare kan betraktas som forskningens 
mål än som dess medel, och dessa ha genom vetenskapens land
vinningar under de senaste decennierna missräknat sig på ett 
omfattande forskningsmaterial, vilket förut ansågs fullt tids
bestämmande. De ha sålunda knappast velat böja sig för det 
faktum, att en mycket stor del av de artefakter, som här i 
Sverige tidigare ansetts tillhöra vår äldre stenålder (mesoliti-

2 Redan tidigt har förf. i Stenåldershavets nivåförändringar och Nor
dens äldsta bebyggelse, K. Humanistiska Vetenskapssamfundets årsbe
rättelse Lund 1928, s. 53, ff. framhållit som sin uppfattning, att megalit-
kulturen hitförts av invandrande folkelement. För Själlands vidkom
mande har Therkel Mathiassen uttalat cn liknande mening i uppsat
sen Havnelev-Strandegaard, Aarb. f. nordisk Oldkyndighed 1940, s. 1 
f. och s. 55 samt för Vestjyllands del i verket Studier över Vestjyllands 
Oldtidsbebyggelse, Kbhvn 1948, s. 49. Även Johannes Brendsted har vi
sat sig dela denna åsikt i Danmarks Oldtid, Kbhvn 1938, s. 311. Teorin 
om stridsyxefolkets invandring torde nu ganska allmänt ha godtagits av 
forskningen. 

3 Jfr Nils Åberg, Modeströmningar inom nordisk fornforskning, Forn
vännen 1948, s. 274 och Dens., Nordisk befolkningshistoria under stenål
dern, K. Vitterhets, Hist. och Antikv. Akademiens Handl. 70:1, Sthlm 
1949. 

4 Jfr Otto Rydbeck, Om vissa fornsakstypers och kulturperioders livs
längd i olika delar av Skandinavien, Meddel. från Lunds univ:s hist. 
museum, Lund 1940, s. 1 f. och Dens., Uber den Gebrauch von Stein-
werkzeuge während der Bronzezeit in Schweden i APAFMA Martino 
P. Nilsson A. D. IV ID. IVL. ANNO MCMXXXIX dedicatum, Lund 1939, 
s. 430 f. 
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cum), levat kvar långt in i den yngre stenåldern inom jagar- och 
fiskarfolkets fångstkulturer, till dess skillnaden mellan dessa 
och åkerbrukskulturen så småningom utjämnats. 

I denna viktiga fråga kunde emellertid John-Elof Forssander 
år 1941 göra följande uttalande: »Kronologiskt föreligga nu
mera inga hinder för ett omedelbart genetiskt sammanhang» 
(mellan Erteböllekulturen och den yngre svenska boplatskul
turen) »sedan O. Rydbeck påvisat, att den mesolitiska Ertebölle
kulturen sträcker sig ned i yngre stenålder,5 ett faktum som, 
delvis efter lång, ståndaktig tvekan, numera alla torde vara 
beredda att godtaga».0 

Det finnes emellertid inom de arkeologiska tidsbestämningar-

5 O. Rydbeck, Stenåldershavets nivåförändringar och Nordens äldsta 
bebyggelse, Lund 1927—28 samt Dens., Tho earliest Settling of Man 
in Seandinavia, K. Humanistiska Vetenskapssamf. årsberättelse, Acta 
archaeologica, Kbhvn 1930, s. 55 f. 

" J.-E. Forssander, Den sydsvenska boplatskulturen, Meddel. från 
Lunds univ:s hist. museum, Lund 1941, s. 130; jfr. A. Bagge och K. Kjell
mark, Stenåldersboplatsen vid Siretorp i Blekinge, Sthlm 1939, s. 134, 
150 och 170. 

Första inlägget i föreliggande spörsmål gjordes av förf. i »Några 
iakttagelser beträffande vissa yxtyper från stenåldern», Fornvännen 
1916, s. 119 f., varpå bl. a. följde H. Sheteligs »En landssenkning under 
yngre stenålder», Naturen 1920 och W. Ramsays utredning om en Lito-
rinatransgression under gånggriftstiden: Nivåförändringar och stenål
dersbosättning i det baltiska området», Fennia, 47, nr 4, Helsingfors, 
1926, s. 31 1. Frågan framlades därpå av förf. i ett större sammanhang 
är 1928 i »Stenåldershavets nivåförändringar och Nordens äldsta be
byggelse», ett arbete, som väckte stark opposition. Det tog sedan nio 
är, under vilka teorin ytterligare utformades, innan resultatet principi
ellt började accepteras i Danmark samt ännu ett par år, innan det god
togs i vårt eget land. Vad Norge beträffar kunde man där ganska tidigt 
fastslå, t. ex. H. Shetelig i Norges forhislorie, 1925, s. 21 f. och sedermera 
G. Gjessing i Norges stcinalder, 1945, s. 109 f., att den äldre stenålderns 
fängstkultur och redskap levde kvar långt in i yngre stenåldern. Therkel 
Mathiassen jämte J. Iversen kommo i sina undersökningar till ett lik
nande resultat år 1937 ifråga om förhållandena pä Jylland, i »Gudenaa-
kulturen», Aarb. f. nord. Oldkyndighed 1937, s. 177, liksom Mathiassen 
och J. Troels-Smith år 1943 beträffande själländska boplatser, »Stenal-
dersbopladsen i Aamossen», Kbhvn 1943, s. 139 och 163, medan Johannes 
Bröndsted år 1938 likaledes framhållit, att Erteböllekulturen fortsätter 
»långt ned i Yngre Stenålder», jfr Brendsted, Danmarks Oldtid, Kbhvn 
1938, s. 311. 
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nas område även andra faktorer att taga hänsyn till än de ovan 
berörda. Det är sålunda knappast längre möjligt att, såsom ur
sprungligen varit fallet, tillämpa en enhetlig och synkron 
period- och fornsaksindelning för stenåldern i hela det nu
varande Sverige. Ju längre man kommer mot norr, dess tyd
ligare visar det sig, att kontakten med och inflytandet från den 
sydskandinaviska samt den väst- och kontinentaleuropeiska 
kulturen avtager, och detta har naturligt nog även inverkat på 
fornsaksbeståndets karaktär. Inflytandets styrka sammanhänger 
emellertid ej blott med bygdens avstånd från den uppslags-
givande yttervärlden utan också med dess relativa bördighet. 
Sålunda ha de nordligare belägna men mera fruktbara och lät
tare tillgängliga bohuslänska samt västgöta- och östgötaslät
terna haft åtskilligt livligare beröring med kontinenten än det 
kargare, men mera sydligt belägna Småland. Först längre fram 
i tiden under stenålderns yngsta perioder börjar Gotland göra 
sig gällande och spelar sedan en viktig roll i kulturgemenska
pen under järnåldern och medeltiden. Här i Norden intar Skåne, 
naturligt nog, under både sten- och bronsåldern ifråga om han
delsförbindelser, näringsliv och rikedom platsen närmast Dan
mark, medan Mellansverige kommer efter Skåne, och utveck
lingen i Norrland, särskilt i dess nordligaste delar, går ännu 
långsammare än i Mellansverige. 

Visserligen har Sten Florin, på geologisk-arkeologiska grun
der och bl. a. med stöd av Nils Åbergs ännu fasthållna uppfatt
ning om den mångkantiga skafthålsyxans ursprung och ålder, 
ansett sig kunna fastslå förekomsten av en åkerbrukskultur i 
Mälardalen med odling av vete, korn, hirs och vindruvor jämte 
boskapsskötsel samt dessutom karakteriserad av snörkeramik 
och tunnackiga yxor m. m. under en tidpunkt, som, enligt förf :s 
åsikt, ligger omkring ett årtusende före samma kulturs upp
trädande i Sydskandinavien. Men ohållbarheten i denna strati-
grafisk-typologiska uppbyggnad, ett förhållande, som tidigare 
påtalats av förf.7 och bl. a. även av Gutorm Gjessing,8 har för 

7 O. Rydbeck, Uber die vielkantigen Streitäxte und den ältesten Ge-
treidebau in der Mälargegend in Schweden, Meddel. från Lunds univ;s 
hist. museum, Lund 1937, s. 8 f. 

8 Gutorm Gjessing yttrar i sitt uppslagsrika verk Norges stcinalder, 
Oslo 1945, s. 381: »Jeg tror derfor at Rydbeck som så ofte ellers når 
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kort tid sedan med tillfyllestgörande stringens och skärpa 
ytterligare fastslagits av Axel Bagge.0 

Det kunde kanske vara frestande att söka tabellariskt och 
kronologiskt förteckna alla till stenåldern hörande föremåls-
typer i en ny och större upplaga av Montelius klassiska »Minnen 
från vår forntid». Men ännu kvarstå tyvärr, såsom av det före
gående framgår, åtskilliga olösta frågor. Ett omdebatterat spörs
mål under det senaste årtiondet har exempelvis varit, huruvida 
gravgodset i en hockergrav i Bäckaskog (»Barumgraven»), nord
östra Skåne, tillhör gånggriftstiden eller ancylustiden. Graven 
(fig. 1) upptäcktes och undersöktes år 1939 av Folke Hansen, 
som ansåg, att den borde dateras till äldre stenåldern,10 medan 
O. Liden, den noggranne utgrävaren av Jonstorps stenålders
boplatser i Nordvästskåne,11 höll före, att gravgodset, en fågel
pil med flinteggar och ett benredskap, som bl. a. benämnts flå
kniv och barkspak, icke kunde vara yngre än ancylustiden.12 

Förf. av föreliggande artikel har emellertid gjort gällande,13 att 
graven snarare bör förläggas till senare hälften av gånggrifts
tiden, stridsyxegravarnas period, enär bukläget just var karak
teristiskt för stridsyxefolkets gravskick, och då dessutom ben

han har gått på tvers av vedtatt syn, har rett i sin tidfesting av Vräkul-
turen til ganggravstid.» 

8 A. Bagge, Stenålderslandskapet Södermanland, Fornvännen 1948, s. 
352 f. Jfr S. Florin, Stenålderslandskapet Södermanland, Svar, Fornvän
nen 1950, s. 52 f. och Axel Bagge, Några ord med anledning av Sten 
Florins inlägg rörande »Stenålderslandskapet Södermanland», Fornvän
nen 1950, s. 56 f., samt Bagge och Kjellmark, Stenäldersboplatsen vid 
Siretorp i Blekinge, Sthlm, 1939—40. 

10 F. Hansen, Fiskaren från Barum — från äldre stenåldern, Handl. 
angående Villands härad, Kristianstad 1941, s. 13 f. 

11 O. Liden, Sydsvensk stenålder I—II, Lund 1938, 1940. Att dessa bo
platsers keramik icke kunnat utvecklas utan kontakt med megalikultu-
ren har sedermera gentemot Liden framhållits av särskilt Forssander. 
Jfr J.-E. Forssander, Den sydsvenska boplatskulturen, Meddel. från 
Lunds univ:s hist. museum, Lund 1941, s. 132 f. och 138 f. samt A. Bagge 
och K. Kjellmark, Stenäldersboplatserna vid Siretorp i Blekinge, Sthlm 
1939—40, s. 176 f. 

12 O. Liden, De flinteggade benspetsarnas nordiska kulturfas, Lund 
1942 och Dens., Aktuella sydsvenska stenåldersproblem, Lund 1948, s. 71 f. 

11 O. Rydbeck, Skelettgraven i Bäckaskog (sittande bukläge) och dess 
ålder, Meddel. frän Lunds univ:s hist. museum, Lund 1945, s. 1 ff. 
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Pig, I. Ituckuskugsgruven uppmonterad uv Bita» Dahr i Slutens historiska museum. 
I förgranden nederst »flåkniven-barkspaken» och snett hukom denna fågelpilen. — 
Das Grab von Bäckaskog. Montierl im Staatlichen Historischen Museum durch Elins 
Dahr. Im Vordergrund unten Hindenschåler und schråg duhinler der Vogelpfeil. 

redskap av samma typ som gravgodset tidigare påträffats i av-
lagringar från gånggriftstiden. 

Tyvärr saknas emellertid ännu jämförande gravmaterial av 
betryggande art från äldre nordisk stenålder. Under de senaste 
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åren ha visserligen flera danska skelettfynd från äldre sten
åldern sett dagen. Men tyvärr kunna varken dessa eller våra 
svenska kranier från Stångenäs och Hylliekroken betraktas som 
direkt hörande till gravar.14 Man kan sålunda icke ur denna 
synpunkt draga några som helst jämförande slutsatser varken 
med anledning av Bäckaskogsgravgodsets befintlighet eller av 
dess beskaffenhet. 

Vad nu själva Bäckaskogsgraven beträffar, var ju bukläget 
som gravskick känt på kontinenten sedan urminnes tider. Men 
till Norden tyckes det av allt att döma ha kommit först med 
stridsyxefolkets vandringar under mitten och senare hälften av 
gånggriftstiden. I Bäckaskog rör det sig visserligen om den 
variant, som kallas sittande hocker, men det förefaller troligt, 
att denna bundna form existerat samtidigt med den liggande 
och att, vid en tidsbestämning, det karakteristiska, rituellt 
betingade gravläget bör tillmätas större betydelse än de bilagda 
fornsakerna, då dessa sakna en så fast begränsad kronologisk 
karaktär som exempelvis den båtformiga grönstensyxan eller 
den hälslipade flintyxan och då de påträffats även under gång
griftstiden. 

Måhända är det en möjlighet, att gravens form i någon mån 
skulle kunna sammanhänga med markens beskaffenhet. I löst, 
kalkfattigt grus är det lätt att anbringa en liggande hocker, men 
svårt att gräva en djup, cylindrisk grop åt en sittande, även om 
denne skulle vara bunden, enär gropen lätt flyter igen. I sådan 
kalkjord som i Bäckaskog och i Gotlands kalkrika grustag är ett 
dylikt schakt enklare att åstadkomma, liksom fallet är i en ler
haltig jordmån. 

14 Då Liden i sin senaste skrift i ämnet (1948, s. 92) omtalar fyndet av 
»ett människoskelett i nästan stående ställning», vilket upptäckts på 
1830-talet i en skalbank i Skebbevall, Bohuslän, och vill reducera detta 
stående skelett till en sittande hocker, enär det i nämnda ställning omöj
ligt kunnat inlagras i banken, så förefaller en dylik tolkning knappast 
tillfredsställande. Fyndet i fräga erinrar snarare om det stående skelettet 
i de fem s. k. vertikalgravar, vilka påträffats i det längre fram omtalade 
gravfältet på Södra Renön i Onegasjön. Bland gravgodset i en av dessa 
hittades f. ö., utom en mängd hängsmycken o. d. även en flinteggad 
bendolk, erinrande om Offerdalsdolken från Jämtland. Gravfältet tillhör 
slutet av stenåldern, jfr Arnes nedan anförda relation av Raudonikas 
utgrävning i Fornvännen 1942, s. 426 f. samt fig. 1 och 2. 
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Vi övergå emellertid till en beskrivning av den omtalade 
graven, som var belägen på egendomen Bäckaskog, l ," , Kiaby 
sn, Villands hd i Skåne. Skelettet inneslöts i ett lodrätt, cylind
riskt schakt av 0,60 ms diam. och 1,2 ms djup, vilket utgrävts i 
en strandvall ungefär 12 m från Oppmannasjöns nuvarande 
strandlinje på den smala landtungan mellan denna sjö och Ivö-
sjön. Gravgodset utgjordes, såsom redan omtalats, av en flint-
eggad fågelpil och en »flåkniv-barkspak» av ben. Det funna 
skelettet har sannolikt tillhört en kvinna, en åsikt som biträdes 
av antropologen dr Elias Dahr. Gravgodsets art behöver alldeles 
icke motsäga detta ej heller förbjuda en datering till gånggrifts
tiden. Det har redan påpekats, at t den vanliga hockergraven 
infördes till Norden av stridsyxefolket vid mit ten av gång
griftstiden, och det följande visar, att ännu en grav av Bäcka-
skogstyp synes tillhöra sistnämnda eller närmast föregående 
period. Det förefaller mindre sannolikt, att man under äldre 
stenåldern, särskilt under en så avlägsen period som ancylus
tiden, skulle ha anlagt en så komplicerad och med gravgåvor 
väl utrustad grav. För människor med de primitiva redskap, 
som kännetecknade tiden ifråga, måste det ha vari t föga till
talande att gräva ett 1,2 m djupt gravschakt, särskilt i en så 
svårhanterl ig jordmån som i Bäckaskog, där, enligt Folke Han
sens utsago, hackan måste anlitas under utgrävningen för att 
avlägsna den hårda, kalkhaltiga jorden. 

Naturligtvis föreligger en möjlighet för att en grav med 
sittande hocker skulle kunna härröra från äldre stenåldern 
(mesoliticum) även här i Sverige, då denna gravform, såsom 
redan framhållits, tidigt börjat användas på kontinenten. Men 
det synes dock a priori mera sannolikt, att den i stället tillhör 
en period, då hockern allmänt förekom i landet. Man frågar sig 
därför först, om icke de båda bilagda benredskapen, på vilka man 
grundat dateringen till äldre stenåldern, skulle kunna hänföras 
till gånggriftstiden. Det förefaller onekligen en smula egen
domligt, om man, såsom av det följande framgår, inom loppet 
av åtta år skulle ha upptäckt ej mindre än fyra gravar med 
sittande hocker, som hänföras till äldre stenåldern, en period 
från vilken inga säkra gravar hittills äro kända varken här 
i landet eller i Danmark trots dess äldre och rikare kultur. 
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Därtill kommer, som vi skola finna, att tre av gravarna på
träffats på det avlägsna Gotland. Beaktansvärt är också att 
skelettmaterialet i dessa, frånsett skador genom ras o. d., visat 
sig vara relativt väl bevarat. Även om jorden varit kalkhaltig, 
således konserverande, frågar man sig dock, huru länge skelet
ten kunnat behålla sin nuvarande konsistens. Visserligen ha de 
motstått de omkring 3700—4000 år, som förflutit sedan strids
yxeperiodens resp. början och slut, men man undrar, om alla 
skulle ha varit lika väl bevarade efter den ungefär dubbla tids
längd, som svunnit sedan ancylustiden.1'' 

Som skäl för en sen datering har förf. ifråga om gravgodset 
bl. a. hävdat, att just sådana benredskap i rikt antal förekomma 
i den av förf. och John-Elof Forssander utgrävda och till gång
griftstiden attribuerade boplatsen vid Sjöholmen invid Ringsjön 
i mellersta Skåne.10 Dateringen av dessa viktiga fynd har Liden 
sökt bortförklara. Sålunda skulle fornsakerna ha omlagrats av 
djurens tramp och vattnets inverkan m. m., medan kritiken icke 
tagit hänsyn till den ytterst noggranna kontrollen under gräv
ningarna. Dessa utfördes av förf. samt Forssander jämte ama
nuensen, numera landsantikvarien Harald Olsson. Under första 
sommaren deltogo alla ständigt i arbetet, medan under den 
andra Forssander, assisterad av Olsson, i huvudsak ledde det
samma. Därtill kommer att den geologiska kontrollen, med 
publicerad undersökning av de olika avlagringarna, utövades 
av dr Tage Nilsson, numera laborator i kvartärgeologi vid 
Lunds universitet, i samband med en större undersökning av 
Skånes sen- och postglaciala bildningar.17 

Av Nilssons undersökningar framgick bl. a., att ingen om-
lagring kunnat iakttagas. Det kulturlager, som innehöll de 

16 Klimatskillnaden gör, att en jämförelse med kontinentens paleoli
tiska fynd lätt blir missvisande. Beträffande kronologien jfr O. Ryd
beck, Aktuelle Steinzeitprobleme, Meddel. fr. Lunds univ:s hist. museum, 
Lund 1934, s. 65, och Dens., Fangkultur und Megalithkultur in der sud-
skandinav. Steinzeit, Meddel. fr. Lunds univ:s hist. museum, Lund 1938, 
s. 134. 

" O. Rydbeck, The earliest Setlling of Man in Seandinavia, Acta 
archaelogica I, 1930, s. 64 f. och J.-E. Forssander, En märklig stenålders-
boplats vid Sjöholmen, Medd. fr. Lunds univ:s hist. mus., Lund 1930, s. 25 1. 

17 Tage Nilsson, Die pollenanalytische Zonengliederung der spät- und 
postglazialen Bildungen Schonens, Sthlm 1935, s. 413 ff. 
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Fig. 2. Fragment ar lie benhiirpuner med flinleggar från Sjöholmen, i j l , jämte 
rekonstruktion uv Forssander, 1/2. — Frugmenle dreier Knochenhurpuncn mil Flinl-

schneiden aus Sjöholmen, soivie Rekonstruktion von Forssander. 
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ifrågavarande arkeologiska fynden, låg 
intakt under ett omkring halvmetertjockt 
täcke av lergyttja, som blivit avsatt un
der brons- och järnåldern. Det därunder 
befintliga fornsaksförande, sandiga kul
turlagret, som bildats helt ovan vatten, 
hade en mäktighet av 40—55 cm och före
tedde inga spår av omlagring. Tvärtom på
träffades en solid hyddbotten e. d. av ler
haltig sand om 5—8 cms tjocklek mit t i 
boplatslagret inom ett område av omkring 
tio m2s storlek. En fågelpil av 9,7 cms 
längd och en slipad, tjocknackig grönstens
yxa lågo båda inbäddade i golvets yta. 

Detta omkr. 50 cm mäktiga, med forn
saker bemängda kulturlager överlagrade 
enligt Nilsson ett skikt om ca 8 cms tjock
lek, bestående av grovsandig, svart gyttja, 
troligen från tidig (möjligen från yngre) 
litorinatid samt innehållande mikrosko
piska kol- och benpartiklar, men inga som 
helst artefakter, om man undantar en iso
lerad, i själva kontaktskiktet mot kul tur 
lagret liggande, ornerad homyxa. Under 
litorinaskiktet vidtog därpå ett omkring 
26 cm mäktigt lager Phragmitestorv från 
ancylustid, utan ringaste spår av stenar, 
kolpartiklar eller fornsaker. Detta enligt 
Tage Nilssons bestämningar. Den arkeo
logiska undersökningen omfattar dels ett 
rörledningsschakt om 24 ms längd och dels 
ett, i skikt om 10 cm, mycket minutiöst 
genomgånget parti av kulturlagret om 113 
n r s storlek. 

Dessa faktiska avlagrings- och fyndför
hållanden har Liden i sin ovan citerade 
kritik av tidsbestämningen sökt bortför
klara med den kategoriska uppgiften, att 

iH 

Fig. 3. Flinleggul trä
svärd från början av 
bronsåldern. Teckning uv 
förf. efter S. Muller. Va-
•— Holzschwert mil Flinl-
schneiden aus dem Be
ginn der Bronzezeit. 
Zeichnung des Verf. nach 

S. Miiller. 
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fågelpilar liksom flåknivar-barkspakar icke kunna vara yngre 
än ancylustid. Men på vad sätt skulle då alla dessa red
skap, minst sexton fågelpilar, ett par flåknivar-barkspakar, 
delar av tre breda flinteggade benspetsar, mikroliter m. m. 
ha förflyttats in i gånggriftstidsavlagringarna? Skulle de 
från någon plats i det underliggande, märk väl alldeles 
fyndlösa ancyluslagret ha brutit sig genom eller på annat 
sätt befriat sig från såväl detta som det överlagrande, lika
ledes fyndlösa litorinalagret? Skulle de ytterligare ha pas
serat igenom den mycket fyndfattiga nedre delen av det forn-
saksförande kulturlagret för att slutligen hamna i de mellersta 
och övre partierna av detta lager för att där noga blandas med 
ett stort antal typiska gånggriftstidsartefakter. Att på detta sätt, 
genom förnekande av fakta, söka jäva fyra samarbetande 
forskares väl dokumenterade vittnesbörd utan annan förklaring 
än översvämningar och kreaturstramp förefaller otillräckligt 
motiverat. Man får ej glömma, att här i Skåne liksom i andra 
provinser finnas lokala nyanser inom stenåldersboplatsernas 
fyndmaterial bl. a. beroende på, om fångstkulturen, stridsyxe
kulturen eller åkerbrukskulturen varit mest impulsgivande. Att 
så många skånska fågelpilar vid pollenanalys visa sig ha till
hört äldre stenåldern är ju endast helt naturligt både i och för 
sig och ur den synpunkten, att de avlagringar, vari de tidigaste 
artefakterna funnits, vanligen mossar o. d., genom sin fuktighet 
bättre bevarat de daterande pollenkornen än de yngre oftast 
torrare fyndlagren, i vilka även fågelpilar av yngre datum 
kunna förekomma. 

Beträffande åldern av de fragmentariska, bredbladiga, flint-
eggade benspetsarna i Sjöholmen (fig. 2),1S vilka erinra om den 
bekanta Offerdalsdolken från Jämtland (jfr Montelius, Minnen, 
fig. 62), kan tilläggas, att en dolk alldeles liknande de förra på
träffats i en s. k. vertikalgrav i ett gravfält från andra årtusen
det f. Kr., beläget på Renön i Onegasjön (se not 27). F. ö. ha flint-
eggade ben- och trävapen, i varje fall sporadiskt, hållit sig kvar 

18 Jfr J.-E. Forssander, En märklig stenåldersboplats vid Sjöholmen, 
Meddel. från Lunds univ:s hist. museum, Lund 1930, s. 37, fig. 16—17 
samt O. Rydbeck, The earliest Settling of Man in Seandinavia, Acta 
archaeologica I, s. 55 f., fig. 5. Dens., Skelettgraven i Bäckaskcg, s. 22 f. 
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här i Skandinavien under hela stenåldern ej blott, naturligt nog, 
i norr utan även i söder, vilket sistnämnda bl. a. tydligt fram
går av det flinteggade träsvärd från Övergången mellan sten-
och bronsåldern (fig. 3), som år 1899 påträffades så långt söder
ut som i en gravhög ovanför byn Aatte, norr om Kongeaa i 
södra Jylland.10 Dessa förhållanden framhävas redan år 1917 
av vår främste svenske arkeolog, den vidsynte Oscar Montelius 
i följande ordalag: »Idén att på detta sätt åt ett vapen av ben 
eller trä giva eggar av flinta fortlevde emellertid åtminstone 
under hela stenåldern; så har man under detta tidsskedes sista 
del gjort sig ett slags korta svärd av trä med flinteggar genom 
att sätta in flintskärvor i fåror längs kanterna.»"0 

På samma sätt som ifråga om fynden från Sjöholmen vill 
Liden avskriva de båda i Stora Karlsögrottan väster om Got
land påträffade fågelpilamas vittnesbörd. Och detta fastän inga 
ancylus- eller ens litorinaavlagringar påträffats i grottan. De 
äldsta artefaktema där tillhörde en relativt taget så pass sen 
period som döstiden och knappast ens dess början. Huvudmas
san av fynden hade avlagrats då och under den därpå följande 
gånggriftstiden, men även hällkisttiden var väl representerad. 

De båda fågelpilarna påträffades i parcell G, om vilken 
Schnittger och Rydh, som 1940 publicerat fynden, förklara, att 
»just skikten i parcell G synas varit ganska orubbade».21 Detta 
framgår också av en fotografi av parcellerna F och G (fig. 4).22 

Denna parcell G hade utgrävts i 11 skikt om 30 cms tjocklek 
vardera. Redan skikt G VII, i vilket den ena fågelpilen anträf
fades, tillhörde gånggriftstiden, och något yngre än nämnda 

19 Sophus MuUer, Nye Fund og Iakttagelser fra Sten- Bronze- og Jern
alderen, Aarb. for nordisk Oldkyndighed, 1907, s. 79 f., fig. 2. 

20 Montelius, Minnen från vår forntid, Sthlm 1917, s. 5. En liknande 
uppfattning tyckes återspeglas i Sheteligs yttrande i Norges forhislorie, 
s. 17 f. och a. 22, att i Norge liksom »i de nordligere strök af Skandina
vien harpuner og andre gamle typer möter i bruk til stenalderens slut
ning», jfr vidare s. 34 f. och S. Lindqvist, Nordens benålder, Rig 1918, 
s. 73. 

21 B. Schnittger och H. Rydh, Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö, 
Sthlm 1940, s. 65. 

22 Grottan Stora Förvar, undersökt av L. Kolmodin och Hj. Stolpe, be
skriven av B. Schnittger, Sthlm 1913, s. 26, fig. 17, samt Schnittger och 
Rydh, anf. arb., fig. 17. 
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Fig. 4. Grottan Stora Fötvar under utgrävningen. Arbetet pågår i parcell !•', stegen 
slår lutud mot parcell G. Askurna överst beteckna avlagringarnus toppnivå. Hjalmar 
Stolpe foto. — Die Höhle Stora Förvar während der Ausgrabung. In Parzelle F 
wird gearbeitet, die Leiter lehnt sich an Parzelle G. Die oben sichtbaren Kasten 

bezeichnen die Höchslgrenze der Ablagerungen. 

lager var självfallet det ovanpå detta skikt avlagrade G VI, i 
vilket den andra fågelpilen tillvaratogs.23 Tilläggas bör att ut
grävningen av just dessa skikt leddes av professor Hjalmar 

23 Schnittger och Rydh, Grottan Stora Förvar, s. 50, 51 och 65 samt 
Pl. I, fig. 1. 
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Stolpe, vårt lands dåtida (1889—93) skickligaste undersökare, 
en utmärkt tecknare och iakttagare.24 Hela jordmassan i Stora 
Förvar genomgicks med kniv, och för varje skikt upprättades 
en fyndkarta. Man kunde blott önska, att alla fågelpilar vore 
så väl daterade som dessa. 

Mänskligt att se förefaller den möjligheten sålunda utesluten, 
att dessa båda fågelpilar, vilka lågo i skilda skikt, med mer än 
metertjocka avlagringar över och under sig och som framtagits 
av en skicklig gravare, skulle såsom Henrik Munthe antagit,2'1 

ha insmugit sig dit från något u n d r e lager tillhörande äldre 
stenåldern. Det är otänkbart att så kunnat ske, då intet fynd
förande skikt i hela lagerserien blivit avsatt före döstiden, vil
ken vidtog först årtusenden efter ancylusperioden. Därtill kom
mer att den ena fågelpilen beskrives som ofullbordad, då ena 
sidans ränna endast påbörjats. Härigenom knytes den samman 
med de omgivande rika fyndlagren, där redskap av ben och 
horn spela en betydande roll. Och om nu underverket med för
flyttningen inträffat med en av pilarna, så kunde det icke gär
na ha skett med båda. Förhållandena i Sjöholmen upprepas 
här i Stora Förvar och även på andra ställen. 

Då Liden (i sin »Kulturfas» s. 88) medgiver, att den sågtan-
dade benspetsen förekommer i fynd ända från Maglemosetiden 
och in i gånggriftstiden samt att även vissa harpuner existera 
fram i hällkisttiden, så frågar man sig, varför just fågelpilen 
och flåkniven-barkspaken fullständigt undantagas från de meso
litiska redskapstyper, som fortleva under yngre stenåldern, då 
så många exempel bevisa motsatsen både här i landet och i 
Norge. Sålunda negligeras betydelsen av de viktiga fynden av 
fågelpilar från Skipshelleren i Straume, Hordaland, icke mindre 
än 12 exemplar, alla upptagna i avlagringar från gånggrifts
tiden, vidare från Vistehåla på Jaederen, Höylandsvandet i 
Rogaland och från Stangelandshidleren samt Gaasehidleren i 
Klepp, alla på Jaederen, vilka numera av norska forskare date
rats till yngre stenåldern.20 

24 Jfr Holger Arbman, Birka, I, Sthlm 1943, s. XXVII—XXVIII. 
25 H. Munthe, Om Nordens, främst Balticums senkvartära utveckling 

och stenåldersbebyggelse, Sthlm 1940, s. 159 not 1, s. 160 och 225. 
26 Gutorm Gjessing, Norges stcinalder, s. 118 f., och Johs. Böe, Boplas-

sen i Skipshelleren, Bergen 1934, s. 30 f. 
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I detta sammanhang har ej heller beaktats det faktum, att, 
såsom redan i förbigående omtalats, ett stort antal flinteggade 
benspetsar och dolkar, så sena som från andra årtusendet f. Kr., 
påträffats av Raudonikas i ett stort gravfält på Södra Renön i 
Onegasjön.27 En företeelse, som icke får glömmas och som 
visar, huru intensivt fångstkulturen ännu lever kvar under 
senare hälften av gånggriftstiden, äro de redskap av ben, djur
tänder och horn, såsom harpuner, horndolkar m. m., vilka till
varatagits från båtyxgravar och andra gravar samt boplatser 
såväl på Gotland som i olika delar av fastlandet. Även på öarna 
ösel och Moon mellan Gotland och Estland ha harpuner och 
liknande redskap påträffats i hockergravar från stridsyxetiden2S 

medan förekomsten av senneolitiska benredskap med flinteggar 
också konstaterats i skilda delar av Ryssland.20 

Påståendet att fågelpilarna försvinna, då ancylustiden slutar, 
verkar onekligen förbryllande och förefaller nästan ännu mera 
verklighetsfrämmande än exempelvis en deklaration, att den 
tunnackiga yxan upphör att tillverkas, då den första gånggriften 
bygges. T. o. m. för Danmarks vidkommande, där utvecklingen 
gått åtskilligt snabbare än här, träder Bröndsted in för den vida 
rimligare åsikten, att fågelpilen varit i bruk därstädes ännu en 
tid bortåt efter ancylustiden.30 Praktiskt taget upphör en red
skapstyp att tillverkas, först då man ej har någon användning 
för densamma eller då den blivit ersatt av något mera ända
målsenligt verktyg. De lokala förhållandena spela givetvis en 
betydande roll, och man får vara försiktig med doktrinära tids
bestämningar. Det kan finnas såväl artefaktrelikter som kultur-
och boplatsrelikter, och en sådan tyckes i viss mån Ringsjö
trakten ha varit, denna del av Skåne, som ligger i provinsens 
centrala del samt fjärran från verkliga megalitgravar. Där 
existerade, såsom redan framhållits, både fågelpilar och flint-

27 Jfr T. J. Arne, Ett neolitiskt gravfält vid Onegasjön, Fornvännen 
1942, s. 426. 

28 Jfr Richard Indreko, Bemerkungen iiber die wichtigsten steinzeit-
lichen Funde in Estland in den Jahren 1937—43, Antikv. Studier III, 
Sthlm 1948, s. 304. 

29 Indreko, Die mittlere Steinzeit in Estland, K. Vitterhetsakademiens 
Handl. 66, Uppsala 1948, s. 288 ff. 

30 Brendsted, Danmarks Oldtid I, s. 69. 
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eggade dolkar under gånggriftstiden, liksom fallet varit på 
Stora Karlsö, vidare på flera ställen på Jaederen och i Horda
land i Norge samt, beträffande den sistnämnda, länge kvar-
levande flinteggade dolktypen, på skilda orter t. ex. i öster på 
Södra Renön och, i söder, (det förut å s. 293 omtalade träsvär
det med flinteggar av tidig bronsåldersform) vid Kongeaa i 
Sydjylland. 

Man frågar sig emellertid, om inga mer eller mindre påtag
liga analogier till Bäckaskogsgraven med skelett i sittande buk
läge tidigare påträffats i vårt land. Svaret blir att så verkligen 
varit fallet. Vid Uleberg, Tossene sn, Göteborgs och Bohus län, 
har Nils Niklasson år 1929 undersökt en tyvärr skadad grav 
med rester av två skelett i sittande bukläge. Niklasson förmodar, 
att graven anlagts under yngre stenåldern.31 Fem år senare 
framtog Folke Hansen i Lilla Bedinge i Skåne en grav med tre 
skelett av vuxna, även dessa anbragta i sittande bukläge, samt 
två av helt små barn. Enda gravgodset utgjordes av en yxlik
nande tingest av ben. Hansen anser graven tillhöra övergångs
skedet mellan stenåldern och bronsåldern.32 Visserligen skilja 
sig dessa gravar från Bäckaskogsgraven därutinnan, att de om
givits av ett stenhölje och inneslutit flera skelett. Men strids
yxekulturens vanliga hockergravar ligga antingen utan om
givande stenar eller med stenram eller med ett mer eller mindre 
mäktigt stenhölje, så som fallet exempelvis varit med en grav 
i Fredriksberg strax söder om Malmö.33 Som bevis på anhop
ning av skelett i en grav kunna anföras massgraven i Vellinge, 
IV2 mil söder om Malmö (publicerad av N. G. Bruzelius i Be-

31 JV. Niklasson, Ett bidrag till kännedomen om begravningsskicket under 
stenåldern, Göteborgs och Bohusläns fornminnesför:s tidskr. 1932—33, 
s. 218, fig. 2. 

32 F. Hansen, Gravundersökningar i sydligaste Skåne, Meddel. från 
Lunds univ:s hist. museum, Lund 1934, s. 142 f. Tilläggas kan att två 
markgravar från gånggriftstiden påträffats i massgravens närhet, den 
ena med skelettet i bukläge (Lunds univ:s årsberätt. 1936, s. 48 f.), var
jämte Holger Arbman meddelat, att en dubbelgrav från hällkisttiden 
undersökts 1950 ej långt frän massgraven. Förmodligen tillhör även den 
sistnämnda samma period. 

33 O. Rydbeck, Flyttning av en 4 000-årig skelettgrav till Lunds uni
versitets historiska museum, Meddel. från Lunds univ:s hist. museum, 
Lund 1930, s. 9, fig. 1—4. 
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skrifning öfver Svenska Fornlemningar, Lund 1860, s. 7), där 
åtta skelett påträffats år 1859 i två rader inom en stenkrets, 
jämte en båtyxa, samtidig keramik och genomborrade vildsvins
tänder, eller en låg gravkulle i Tågarp, ej långt från Vellinge, 
täckt av rullstenar och med tre skelett samt, en dolk av hjort
horn.34 

Alltjämt i samma trakt, å Vellinge nr 27, har förf. undersökt 
en massgrav innehållande skelett av en man och en kvinna, 
två halvvuxna individer samt två barn. Det manliga skelettet 
intog bukläge och hade som gravgods en vacker spjutspets, me
dan vid det kvinnliga skelettet hade bilagts en pryl och en nål. 
Vi finna således här, i samma del av sydvästra Skåne, tre mass
gravar, av vilka två inneslutit skelett av både vuxna och barn. 
Ej långt från dessa gravar, å Vellinge nr 24—25, har förf. dess
utom undersökt en dolkgrav innehållande två skelett, omgivna 
av en stadig stenram och täckta av ett par hundra huvudstora 
och mindre stenar.3"' I detta sammanhang bör kanske tilläggas, 
a t t t re danska hockergravar från gånggriftstiden innehållit var
dera två skelett och från hällkisttiden äro åtskilliga markgra
var med två eller flera skelett kända.3" 

Att källorna till fullständigande av vår kunskap om det nor
diska gravskicket ännu icke äro uttömda visar emellertid ett 
skånskt fynd, som Holger Arbman och hans assistent, Bertha 
Stjernquist, nyligen undersökt i Kiaby på västra stranden av 
den där blott 4 km breda Oppmannasjön, således egendomligt 
nog nästan mitt emot och ganska nära den på östra sjöstran
den påträffade Bäckaskogsgraven. Den nyfunna unika grav
anordningen inneslöt fyra skelett sittande eller snarast liggan
de två och två i sannolikt två båtar av trä med typiska red
skap från dolktiden. Även i denna grav fanns dessutom ett 

•'* O. Rydbeck, Markgravar från stenåldern i Skåne, Fornvännen 1910, 
s. 10 f. 

'•'•' O. Rydbeck, Ett bidrag till frågan om vårt stenåldersfolks antropo
logi, Lunds univ:s årsskrift, N. F. Avd. 2. Bd 25. Nr 13, Lund 1929 — 
Jfr Carl M. Fiirst, Zur Kraniologie der schwedischen Steinzeit, Sthlm 
1912, s. 6 f., s. 40, Taf. 1—2. 

36 J. Brendsted, Danmarks Oldtid I, s. 261, och C. J. Becker, Enkelt-
gravkulturon paa de danske 0er, Aarb. f. nord. Oldkynd., Kbhvn 1936, 
s. 211 f. 
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litet bamskelett .3 7 Man frågar sig, om dessa barnskelett i mass
gravarna i Bedinge, Vellinge och Kiaby ha med farsot eller 
offer att göra. Det förstnämnda förefaller mest sannolikt och 
skulle även kunna förklara själva massgraven som sådan. 

Det har emellertid dessutom under senare tid på Gotland an
träffats flera gravar med skelett i sittande bukläge och av, som 
det förefaller, alldeles liknande typ som Bäckaskogsgraven. Den 
första av dessa upptäcktes vid Silte kyrka och beskrevs av 
Holger Arbman år 1939. Denna grav var tyvärr förstörd genom 
ras, men den döde hade »med största sannolikhet placerats i 
sit tande ställning».38 

Samma sommar kunde Mårten Stenberger påvisa förekomsten 
av en liknande gotländsk grav, belägen i ett grustag i Kams l1 3 

och 13X, Lummelunda sn. Tyvärr hade också denna grav skadats 
genom ras, men av benens läge framgick, »att den döde ej blivit 
nedlagd i jorden utan nedsatt i en grop i hockerställning». Sten
berger anser, att graven härrör från stenåldern. »Är mitt an
tagande riktigt», fortsätter han sin rapport till riksantikvarien, 
»torde emellertid graven förskriva sig från yngre stenåldern, 
kanske rent av från hällkisttid». Detta bestyrkes därav att grus
tagets omgivningar utgjordes av åkerjord, på vilken man »vid 
upprepade tillfällen funnit trindyxor, simpla skafthålsyxor och 
tunnbladiga stenyxor, vilket gör det sannolikt, att vi här ha att 
göra med en stenåldersboplats.»30 En följande undersökning 
har visat, att Stenberger haft en riktig uppfattning av tidsläget. 

På samma boplats och i samma grustag å Kams l38 i Lumme
lunda har nämligen Greta Arwidsson sommaren 1947 framtagit 
ännu en liknande grav med skelettet av en ca 163 cm lång, 
manlig individ om 30—35 års ålder (fig. 5) anbragt i typiskt 
sittande bukläge liksom kvinnan i Bäckaskoggraven.1" Av de 

37 Före tryckningen av föreliggande uppsats har en redogörelse för 
Kiabygrävningen publicerats av B. Järbe, An inbumation burial from 
the cist period at Kiaby, Meddel. fr. Lunds univ:s hist. museum, Lund 
1950, s. 1 f. Här tillägges att båtarna voro täckta av trä och att skelet
tens läge hade rubbats av trycket. 

38 O. Rydbeck, Skelettgraven i Bäckaskog, s. 40 f. 
3" Jfr O. Rydbeck, Skelettgraven i Bäckaskog, s. 40 f. 
40 Greta Arwidsson, Stenåldersfynden från Kams i Lummelunda, Got

ländskt arkiv 1948—49, s. 147 f. 
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Fig. 5. Planteckning av Kiimsgruven efter Arwidsson. Yxan synlig upptill vid S. —• 
Grundriss des Grabes von Kams noch Anvidsson. Dus Beil wird bei .5 sichlbur. 

fortsatta undersökningarna framgår dessutom, att det av 
allt at t döma funnits åtminstone tre gravar i grustaget. 
Invid skelettet till den av Stenberger år 1939 beskrivna 
Kamsgraven hade nämligen från boplatsen hopsamlats ben 
tillhörande ännu ett skelett men av »smäckrare» typ. Dessa 
tyckas, av konsistensen att döma, ha legat blottade en längre 
tid. N.-G. Gejvalls undersökning visar, att de av Stenberger 
påträffade skelettdelarna sannolikt härröra från en manlig in
divid, medan de sekundärt anbragta benen tillhört en omkring 
163 cm lång kvinna, en för tiden och könet ej obetydlig längd. 
Man vill gärna tänka sig, att även kvinnan jordats i sittande 
ställning liksom de båda männen, fastän detta icke kan bevisas. 

En mängd stenredskap av skiftande typer, i huvudsak från 
gånggriftstiden, ha påträffats i grustaget samt dessutom ett 
antal relativt små och svårdaterade krukskärvor. Arwidsson 
gör gällande att gravarna och boplatsen tillhöra t idsrummet 
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2500—2000 f. Kr., således döstid eller äldre gånggriftstid. Något 
direkt hinder för boplatsens fortlevande in i yngre gånggrifts
tid och hällkisttid torde dock knappast föreligga, då Stenbergers 
rapport och Arwidssons meddelande visa, alt även »simpla 
skafthålsyxor» tillvaratagits där. 

Vid det senast påträffade skelettets högra skuldra låg en liten 
triangulär, tunnslipad grönstensyxa med dimensionerna 
90 X 44 X 16 mm, det enda absolut säkra gravgodset (fig. 6). 
»Med stor sannolikhet» hade också fyra andra stenredskap legat 
i graven men sedan följt med de nedrasande skelettresterna. De 
utgjordes av en grönstensyxa av ungefär samma typ som den 
föregående, men åtskilligt vit trad (fig. 7),41 vidare två grön-
stensmejslar och ett yxämne av grönsten, alla mer eller mindre 
slipade (fig. 8—10). 

Till de båda förstnämnda, närmast triangulära grönstens-
yxorna, såväl den i själva graven påträffade som den därifrån 
nedrasade, har Arwidsson funnit två tidsbestämda motstycken 
inom gotländskt område, nämligen i den redan omtalade 
grottan Stora Förvar på Karlsö. Det är just i det ävenledes förut 
omnämnda lager 7 av parcell G, som dessa två likadana grön
stensyxor bragts i dagen. Vid undersökningen blev denna par
cell utgrävd i elva skikt om 30 cms tjocklek. Av de i orubbad 
följd avlagrade avfallsmassorna, i vilka även kontakt med en-
mansgravarnas kul turkrets kunnat iakttagas, ha författarna till 
utgrävningspublikationen hänfört skikt 11—8 till döstiden, skikt 
7—5 till gånggriftstiden och skikt 4 till hällkisttiden, medan 
skikten 3—1 saknade artefakter.12 Enligt ovanstående tidsbe
stämningar skulle de båda trekantiga grönstensyxorna från 
skikt G 7 tillhöra gånggriftstidens förra del. 

Det är f. ö. av stort intresse att just i skikt G 7, där de båda 
motstyckena till Kamsgravens två triangulära grönstensyxor 

41 Som prov på olikartade vittringsprocesser anför Arwidsson de yxor 
som funnits i gravarna 36 och 79 i Västerbjers, jfr M. Stenberger, Das 
Grabfeld von Västerbjers auf Gotland, Sthlm 1943, s. 48, Abb. 24, Taf. 20, 
Fig. 38: 1 och s. 63, Abb. 38. 

42 Grottan Stora Förvar pä Stora Karlsö, beskriven av Bror Schnittger 
och Hanna Rydh, Sthlm 1940, s. 78. Jfr de båda yxorna ä Pl. XIII, fig. 
2—3 samt Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö, beskriven av Bror 
Schnittger, Sthlm 1913. 
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Fig. fi. Fig. 7. 
Fig. fi. lien i själva Kamtgraven funna slipade grönstcnsyxan. — Das im Grab 
von Kams gefundene Griinsleinbeil. Fig. 7. Den starkt vittrade grönstcnsyxan nr 
2, funnen intill nedrusade delar av skelettet. — Das stark verwillerte Grunstein-

beil Nr 2, gefunden bei verrulschlen Teilen des Skelettes. 

Fig. S. Fig. »• 
Pig, 8. Den strax nedanför graven tillvaratagna grönstensmejseln nr 3, — Der diehl 
unter dem Grab gefundene Grunsteinmeissel Nr. 3. Fig. 9. Den i benens omedel
bara närhet funna grönstensmejseln nr 1. — Der in der unmillelburen Nähe der 

Knochen gefundene Grunsteinmeissel Nr. 1. 
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påträffats, har också den ena, 
förut omtalade fågelpilen 
framtagits av Stolpe. Och i 
det direkt ovanför belägna 
skikt G 6 har den andra, nå
got ofullbordade fågelpilen 
uppgrävts. Det kan i detta 
sammanhang förefalla inkon-
sekvent, att Liden, som med 
»det dubbla vittnesbördets 
säkerhet» hänfört Bäcka
skogsgraven till ancylustiden, 
fullständigt bortsett från det 
dubbla vittnesbördet i fråga 
om fågelpilarna i Stora För
var. 

Beträffande den nyutkom
na redogörelsen för stenål-
dersfynden från Kams skulle 
man kunnat önska, att skelettfyndet vid Silte kyrka, vil
ket år 1939 påträffades av Holger Arbman, fått ett utför
ligare omnämnande. I sitt av förf. (Skelettgraven i Bäcka
skog, s. 40) återgivna meddelande om fyndet omtalar Arb
man, att skelettet »med största sannolikhet placerats i sittande 
ställning». Detta angiver Kamspublikationen i förbigående i en 
not, medan en närmare undersökning på platsen hade varit av 
stort intresse. I den noggranna och objektivt hållna berättelsen 
om gravarna från Kams redogör Arwidsson för de olika syn
punkter, som kunna läggas på fynden. Sålunda medgives att 
»i den pågående diskussionen om Barumgravens» (Bäckaskog-
gravens) »datering kunna de gotländska gravarna synas giva ett 
mycket bestämt stöd åt Rydbecks uppfattning». Samtidigt fram-
hålles emellertid möjligheten av att Kamsgraven skulle kunna 
»bygga på gammal nordisk tradition».43 

Pig. io. 
ven. 

Eggslipad yxu. funnen invid gru-
lleil mil yeschliffener Schneide, 
gefunden heim Grab. 

" Visserligen förekomma gravar med sittande hocker tidigt utomlands, 
men här i landet, ja, såvitt förf. vet, här i Norden äro, om man undantar 
de båda stenomslutna gravarna med flera skelett i L. Bedinge, Skåne och 
Uleberg, Bohuslän (jfr O. Rydbeck, Skelettgravon i Bäckaskog s. 37 f.) 
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Vid bestämmandet av Kamsgravens ålder måste man räkna 
med åtskilliga svårigheter liksom alltid, då man kommer utan
för megalitkulturens område med dess distinkta, kronologiskt 
säkra redskapsformer, och särskilt då tillgång till pollenanalys 
saknas. Därtill kommer att man så mycket som, möjligt bör 
undvika att basera några fyndbestämningar på det stratigrafisk-
typologiska tidsschema, som uppgjorts av företrädarna för den 
s. k. Vråkulturen, där både fornsaksgrupper och åkerbrukskul
tur förlagts alldeles för långt tillbaka i tiden.44 

Än en gång måste man emellertid fråga sig, om det är troligt, 
att det på den isolerade, relativt sent befolkade ön Gotland skulle 
kunna finnas flera huklägegravar från äldre stenåldern, medan 
det i landets övriga delar icke påträffats en enda säker grav från 
det ta avlägsna tidsskede; såvida man icke dit vill hänföra 
Bäckaskogsgraven, vilket är obehövligt, då också dennas grav
gods på sina ställen fortlever in i gånggriftstiden. 

Om man icke blivit helt klavbunden av Lidéns tidiga datering 
av Bäckaskogsfyndet, utan objektivt skärskådar alla med huk-
lägegravarnas ålder förknippade omständigheter, så torde det 
vara svårt att i avsevärd grad frånträda den allmänna sanno
likhetskalkyl, som Arwidsson uppställt i sin datering av den se
naste Kamsgraven till döstiden eller gånggriftstiden. Vad sist
nämnda skede beträffar begränsar dock den citerade författaren 
tillkomsttiden till periodens förra hälft. Det säkra gravfyndet, 
den tunna triangulära, väl slipade grönstensyxan torde icke 
kunna hänföras till äldre stenåldern. De sannolikt från graven 
nedrasade yx- och mejselfynden, de enda som vid undersök
ningen påträffades i grustaget, tyckas, även de, falla inom rela-

endast ovan behandlade tre eller fyra gravar kända av nämnda art. 
Den vanliga hockern med det naturliga sovläget är däremot ganska all
män, medan gravar med skelettet i utsträckt ryggläge dominera. Ett grav
skick, där den dödes underben fixeras vid bålen och en mer än meter
djup grop måste grävas, förefaller ganska komplicerat och är ju också 
hittills ytterligt sällsynt i vårt land. Att Fagervikshockern i Östergöt
land skulle vara äldre än stridsyxekulturen är väl möjligt men synes 
mindre sannolikt. 

44 En god hjälp vid datering av Gotlandsfynd från yngre stenåldern 
lämnar Stenbergers förträffliga Das Grabfeld von Västerbjers auf Got
land, Sthlm 1943. 
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tivt sen stenålder. Det torde dessutom vara ganska sannolikt att 

gravarna höra samman med den boplats invid vilken de ligga. 

Detta bestyrkes ej blott av läget utan bl. a. även därav att själva 

skelettgravens yxtyp återfunnits bland boplatsens fynd. Att 

bestämma tiden för bebyggelsens början är ej lätt, men allting 

tyder på yngre stenålder. Icke minst den av metallteknikens 

formgivning påverkade, böjda »vapenyxan» skulle passa in på 

gånggriftstidens mittskede, medan de skafthålsyxor och delar 

av sådana, vilka, enligt såväl Stenbergers som Arwidssons ut

sago, påträffats, tyda på att platsen varit bebodd ända in i häll

kisttiden. I varje fall stöder Lummelundafyndet icke på något 

sätt den Lidénska dateringen.45 

45 Innan föreliggande artikel hunnit tryckas, har docenten C. A. Althin 
i uppsatsen »Bäckaskog och Lummelunda», publicerad d. 18/3 1950 i en 
festskrift till byggmästare Anders Ncvsten i Malmö, ventilerat proble
met angående hockergravarnas ålder. Under åberopande av i frågan en
gagerade forskares motivering och egna ännu icke publicerade gräv
ningar ansluter han sig i stort sett till Hansens och Lidéns resultat. 
Ifråga om lagerföljden i Sjöholmenboplatsen påstår A. bl. a., att förf. 
1945 »retuscherar fynduppgifterna i förhållande till 1930 års publikatio
ner, synbarligen utan något underlag i form av undersökningsresultat». 
A. borde ha kunnat kontrollera, att uppgiften om lager C som »svart 
gyttja, troligen från tidig (möjligen från yngre) litorinatid» icke beror 
på någon retusch utan på ett bestämt uttalande i Tage Nilssons avhand
ling, »Die pollenanalytische Zonengliederung», 1935 (s. 418 f. och s. 554), 
vilket även angivits. Denna förelåg icke vid de båda första publikatio
nernas tillkomst är 1930, dä uppgifterna om lagerföljden stammade frän 
Nilssons preliminära undersökningar. Nämnda uppgift har pä original
språket citerats i »Skelettgraven i Bäckaskog», 1945, s. 25, där även 
Sjöholmenfyndet debatteras. 

Althin påtalar vidare, att ingen som helst redogörelse skulle ha läm
nats för andra grävningsåret, då framl. professor J.-E. Forssander i hu
vudsak ledde arbetet. Till detta kan meddelas att undersökningarna 1929 
publicerats av Forssander (och Herved Berlin) i »En märklig stenälders
boplats vid Sjöholmen», Medd. fr. Lunds univ:s hist. museum, Lund 1930, 
s. 25—42, och, i korthet, av förf. i The earliest Settling of Man in Sean
dinavia, Acta archaeologica 1930, å s. 77—85, varjämte resultat frän båda 
årens grävningar framlagts av förf. i »Skelettgraven i Bäckaskog», Medd. 
fr. Lunds univ:s hist. museum, Lund 1945, å s. 21—28, där tal. a. en plan 
av båda årens grävningar återgives jämte andra teckningar från bo
platsen av Forssander och Harald Olsson 

Enligt Althins framställning skulle vidare Karlsöfynden på grund av 
rubbning (»städning») sakna kronologiskt, bevisvärde. Detta påstående 
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Man vågar emellertid hoppas, att, inom en ej alltför avlägsen 
framtid, i de gotländska grustagen, särskilt i Kams och Silte, 
eventuellt också i Skåne eller annorstädes i landet, analogt 
konstruerade skelettgravar upptäckas, vilka kunna lämna 
fastare och noggrannare underlag för tidsbestämningen än de 
hittills kända. Förf :s förmodan, att Bäckaskogsgraven bör sättas 
i förbindelse med gånggriftstiden och dennas från kontinenten 
påverkade gravskick, har emellertid genom upptäckten av de 
tre Gotlandsgravarna, särskilt den senast anträffade, med skelett 
i sittande bukläge, blivit väsentligt styrkt. 

Att de gotländska gravsedernas utformning rönt inflytande 
från kontinenten vid mitten eller under senare hälften av gång
griftstiden framgår bl. a. av den även i detta sammanhang vik
tiga avhandling om gravfältet i Västerbjers (daterat 2000—1800 
f. Kr.), i vilken Stenberger40 givit en skildring av den biand
kultur, som kännetecknar öns stenåldersbygd under gånggrifts
tiden, och samtidigt genom de avbildade gravfyndens kombina
tioner möjliggjort uppdragandet av vissa riktlinjer till bely
sande av redskapskronologin för den tidens Gotland. 

Stenberger visar bl. a. — med utgångspunkt från boplatsens 
88 gravar, av vilka någras skelett intaga ett mer eller mindre 
utpräglat bukläge, medan ett, i grav 63, intressant nog erinrar 
om en halvsittande hocker —- huru den inhemska utvecklingen 
påverkats ej blott av bondekulturen utan framför allt av det 
allmänna inflytandet från stridsyxekulturen, både den nordiska 
och den kontinentala. Detta inflytande avspeglar sig i de till 
boplatsen knutna gravarna med deras ofta rikliga gravgods av 
sten-, ben- och hornredskap samt stundom av karakteristiska 
»gördelsköldar» och klumpar av rödockra. Sistnämnda båda 
egenartade fyndkategorier förekomma också i ungefär sam

strider emot såväl grävningsrapporter och teckningar som Schnittgers 
och Rydhs utsago (jfr ovan s. 9) angående förhållandena i parcell G, var
till kommer, att bevarade fotografier (fig. 4) demonstrera den orubbade 
lagerföljden just i nämnda parcell, där såväl de båda fågelpilarna som 
de åberopade grönstensyxorna framtagits. Vad Lummelundagraven be
träffar förlägges denna av Althin, mot Arwidssons datering, till Erte-
bölletiden. Inlägget kräver knappast utförligare bemötande, föreliggande 
uppsats får utgöra svaret, och kommande fynd skola fälla utslaget. 

46 M. Stenberger, Das Grabfeld von Västerbjers auf Gotland, s. 112 f. 
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tidiga gravar söder om Östersjön samt, vad rödockra beträffar, 
i de förut, på tal om sena flinteggade benspetsar omnämnda gra
varna på Södra Renön i Onegasjön och även i andra östliga fynd. 
De tre Gotlandsgravarna med skelettet i sittande bukläge utgöra 
förmodligen, liksom Bäckaskogsgraven i Skåne, ännu ett vitt
nesbörd om denna kontinentala påverkan, som under det andra 
förkristna årtusendets första århundraden satte sin särskilda 
prägel på skandinavisk kultur. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Otto Rydbeck: Ober nordische Slcinzeitchronologie und (Irähor mil 

silzenden Hockern. 
Die Hauptziige der nordischen Chronologie, die durch Oscar Montelius 

und seine typologische Methode geschäften worden sind, haben noch 
immer ihre volle Berechtigung, selbst wenn eine gewisse Verschiebung 
nach unten die Periodenbestimmungen etwas modifiziert hat. Die iiber 
das ganze Land mehr oder weniger gleichförmig gezogenen Richtlinien 
fiir die verschiedenen Stadien unserer Steinzeit haben zudem von ihrer 
Exaktheit eingebiisst, zumal seit sich der chronologische Wert gewisser 
älterer »Leitfossilien» verminderl hat und seit die Einwanderungs- und 
Kulturubertragungsprobleme genau gegeneinander abgewogen werden 
miissen. Die Existenz von Einwanderungen ganz zu leugnen, wie das 
geschehen ist, im Vertrauen auf das Vermögen des eigenen Ländes eine 
autochthone Kultur zu entwickeln, erscheint ebensowenig wohlbedacht 
wie der Versuch, selbst unbedeutendere Kulturveränderungen mit Volk-
einwanderungen erklären zu wollen. 

Wie bekannt sind jedoch noch eine reichliche Zahl von Fragen un
gelöst. Ein umstrittenes Problem ist z. B. die Altersbestimmung eines 
im Jahre 1939 bei Bäckaskog in Schonen entdeckten Grabes mit Skelett 
in sitzender Hockerstellung mit einem Vogelpfeil und einem »Rinden-
schäler-Weidemesser» als Beigabe. Folke Hansen datierte den Hocker auf 
Grund der Beigaben in die ältere Steinzeit, während Oskar Liden an-
nahm, dass der beigegebene Vogelpfeil nicht jiinger als die Ancyluszeit 
sein könne. Der Verf. dieses Aufsatzes datiert dagegen das Grab in die 
Ganggräberzeit, näher bestimmt in deren Mitte oder zweite Hälfte. 

Diese letzte Datierung stiitzt sich auf folgende Umstände. Gewiss 
kommen Gräber mit sitzenden Hockern sehr friih auf dem Kontinent 
vor, das Bäckaskogs-Grab ist jedoch hier am nächsten mit Gräbern mit 
liegenden Hockern verwandt, die in der zweiten Hälfte der Ganggräber
zeit recht gewöhnlich sind. Einer so charakteristi schen, rituell bedingten 
Grablage sollte bei der Zeitbestimmung eine relativ grössere Bedeutung 
zugemessen werden als den Beigaben. Hinzu kommt, dass Geräte der 
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gleichen Typen wie in dem genannten Grob in recht grosser Zahl auf 
einem vom Verf. und J.-E. Forssander untersuchten Wohnplatz bei Sjö
holmen in Schonen gefunden wurden; diese Ablagerungen sind in die 
Ganggräberzeit fest datiert. Der gleichen Periode gehören auch zwei 
Vogelpfeile an, die aus der Stora Förvar-Höhle auf Stora Karlsö 
zwischen Gotland und Öland gefunden wurden. Dazu kommt, dass eine 
Menge ähnlicher Funde derselben Zeit in Norwegen gemacht worden 
sind. 

Schliesslich hat Greta Arwidsson in Kams im Kirchspiel Lummelunda 
auf der Insel Gotland im Jahre 1947 ein Skelettgrab in sitzender Hocker-
lage ausgegraben, das in die Zeit 2500—2000 v. Chr. datiert wird und 
ganz in der Nähe eines Wohnplatzes lag, der reiche Artefakte der 
jiingeren Steinzeit herab bis in die Steinkistenzeit hinein enthielt. Hierzu 
kommt, dass Holger Arbman im Jahre 1939 ein ähnliches Grab bei der 
Kirche von Silte auf der gleichen Insel konstatiert und dass Mårten 
Stenberger gleichzeitig das Vorkommen noch eines dritten sitzenden 
Hockers in derselben Sandgrube in Kams wie das von Greta Arwidsson 
untersuchte Grab festgestellt hat, das er in die jiingere Steinzeit datiert. 
Alle diese drei letztgenannten Gräber mit sitzenden Hockern sind auf 
der relativ spät bcvölkerten Insel Gotland entdeckt worden, während 
kein einziges sicheres Grab der älteren Steinzeit in unserem Lande und 
uberhaupt kaum im Norden angetroffen wurde. 
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