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Lindblom. Detsamma gäller en stor del av olika uppsatser, som härröra 
från författaren till denna artikel. 

Agnes Geijer 

Artiklar om Pietas' konserveringsarbete: 
Agnes Branting, Om vården av textil skrud, Tidskr. för hembygdsvård 

1922. 
Agnes Geijer, Pietas (med anledning av 25-årsjubileet), Sv. Dagbladet 

29. 10. 1933 (söndagsbilaga). 
— Textilkonservering. Svenska museer 1934: 1. 
—• Konservering av fanor, Svenska museer 1940, 1—2. 
— Rivna fanor —- segertecken. En översikt av trofésamlingens öden och 

behandling, Folkförsvaret 1943: 1. 
Rune Norberg, Pietas — »världens främsta textilsjukhus», Svenska Jour

nalen 1942: 17. 
»Där våra troféer konserveras.» En längre intervju med friherre Ce

derström (av Bo Stråhle) i Hemmets Journal 4. 8. 1938. 

STENÅLDERSLANDSKAPET SÖDERMANLAND 
Svar å antikvarien Axel Bagges kritik i Fornvännen 1948. 

Med anledning av dr Bagges kommentar till tidigare publicerade över
sikter över undersökningar av sörmländska jordbrukarboplatser från 
äldre neolitisk tid tackar jag dr Bagge för hans kritik. Slutgiltig bearbet
ning av dessa undersökningars material pågår för närvarande och ut-
föres av undertecknad med hjälp av följande specialister: professor 
Elisabeth Schiemann (med avseende på växtintryck i keramiken) och 
fil. lic. Maj-Britt Florin (bl. a. med avseende på boplatsernas spårande 
i den pollenfloristiska utvecklingen). Undersökningen skall framläggas, 
då den är färdig. 

Stenåldersboplatsen vid Dammstugan anser jag särskilt viktig, emedan 
den inom sin nedre del uppvisar en skiktpacke av mäktig strandsand 
med fynd till betydligt större djup under markytan än som är vanligt. 
En dylik lagerföljd kan förklara en på många stenåldersboplatser egen
domlig blandning av äldre och yngre stenyxtyper. Endast inom ett jäm
förelsevis smalt parti i själva strandzonen märks vid Dammstugan en 
uppdelning av olika fyndskikt, som mellanlagras av strandsand, medan 
över strandsluttningen de olika terrassytorna skära in i eller sammanfalla 
med varandra. Pä krönet av litoralackumulationen övergå alltså strand-
avlagringarna i ett lager av mindre tjocklek, och man gör fynd blott 
strax under den nutida markytan. 

Efter inledande kommentarer till Dammstugelagerföljdens uppkomst, 
lämnar Bagge en kritik av mina typbestämningar. Han anför, att där 
dessa ej äro direkt oriktiga visar jag ofta en stark tendens att pressa 
materialet. En kritik av mina typbestämningar bör emellertid grundas på 
vad jag anför om föremålen i texten till grävningsberättelsen, ej i tabel-
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len vid en schematisk tvärsnittsplan, med vilken avsikten är att till stöd 
vid läsningen av texten ge en översikt av föremålens läge, ej att lämna 
typbestämningar. Jag anser min invändning vara desto mer berättigad, 
då, som Bagge själv anför, grönstensyxor, som icke tillhöra de klassiska, 
distinkta typerna, vanligen äro ganska, svåra att infoga i ett typschema. 

Jag följer nedan Bagges genomgång av 16 föremål, som tillvaratagits 
under utgrävningen. (Numren hänvisa till tabellen å sid. 51 och den 
schematiska profilen fig. 16 i avhandlingen.) 

Lager I. Nr 23. Florin: rullstensyxa. Bagge: rullstensyxa. 
Nr 24. Florin: primitiv slagteknikyxa. Bagge: grovt slagen yxa. Jag 

har beträffande nr 24 å sid. 63 skrivit: »Föremålet ifråga utgör nackdelen 
av en grovt tillslagen, på vissa partier lätt överslipad diabasyxa —». 
Karakteristiken »primitiv slagteknikyxa» användes av mig enligt Ekholm 
för grovt slagna, ofullständigt slipade men färdigbearbetade yxor, vilka 
höra samman med yxor av lihult-nöstvettyp, ehuru tvärsnittet är oregel
bundet. Dä grov tillslagning är utmärkande även för vissa yngre yxtyper 
(många av Vråkulturens spets- och tunnackiga yxor och hålmejslar och 
båtyxkulturens tjocknackiga yxor och hålmejslar) kan ibland tvekan 
råda om ett fynd utgör ett fullbordat äldre föremål med primitiv form
givning eller ämne till ett yngre redskap av mer utvecklad typ. I detta 
fall ansåg jag emellertid den lätta överslipningen på vissa partier utvisa 
en yxa, »som tydligen representerar samma typ som de i fyndförteck
ningen under punkt 2 uppräknade sju exemplaren» (grov tillslagning, om
sorgsfull slipning vid eggen, i övrigt endast ofullständig överslipning). 

Nr 26. Florin: limhamnsyxa, lager I—EI? Bagge: osäker stratigrafi, 
omöjlig att typbestämma, möjligen naturbildning, »limhamnsyxa» orik
tigt. — Se under nr 27. 

Nr 27. Florin: limhamnsyxa, lager I—E I? Bagge: osäker stratigrafi, 
yx?ämne, »limhamnsyxa» oriktigt, omöjlig att typbestämma. Bagge anför 
för föremålen nr 26 och 27 att bestämningen »limhamnsyxa är oriktig, att 
föremålen äro omöjliga att typbestämma, och att. det förra möjligen är en 
naturbildning. Jag anför ej med bestämdhet »limhamnsyxa» i dessa fall. 
A sid. 63 säges beträffande dessa redskap: »In situ anträffade represen
tanter för denna grupp utgöra de å fig. 4: 15 och 18 avbildade diabasyxor 
(D.,7 o. D„26), vilkas bestående slagärr, korta jämnbreda form, mjukt av
rundade eggpartier och oregelbundet ovala tvärsnitt förläna dem vissa 
med den sydöstsvenska typen ifråga överensstämmande stildrag.» Före
målet nr 26 är höggradigt vittrat men utan tvekan en stenyxa. 

Nr 25. Florin: primitiv slagteknikyxa, lihulttyp, lager I—E I? Bagge: 
osäker stratigrafi, absolut omöjlig att typbestämma på grund av hög
gradig förvittring. Yxan är enligt Bagge absolut omöjlig att typbestämma 
pä grund av höggradig förvittring. Föremålet har emellertid bevarad 
jämn undersida och tydliga slipspår på den kullriga överdelen. Det är 
möjligen en omslagen skärva, men denna utvisar, trots att den är mycket 
liten, drag, överensstämmande med lihultyxornas. Den är icke vittrad. 
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Lager I—II. Nr 10. 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. — Denna 
yxa finns såsom påpekats pä gotländska stenäldersboplatser från senneo
litisk tid. Jag har sammanställt den med tidigneolitiska yxor, som ha 
subrektangulärt tvärsnitt. Stratigrafin är dock icke osäker (jfr sid. 
55—56), ehuru det kan diskuteras om det, såsom jag anför ä sid. 56, 
är riktigt att stenredskapet »således kvarlämnats vid en tidpunkt, lig
gande före avsättningen såväl av rostsand B, över vilken kulturskiktet 
IV befanns framgå under täckande sandmylla A, som den här intill ut-
kilande sandackumulationen C». (Såväl lager IV som lager II ha näm
ligen utkilat.) 

Lager II. Nr 20. Florin: spetsnackig yxa med en smalsida. Bagge: tvär
snittet oriktigt på fig. 18: 1, tväreggad yxa av obestämbar typ, Florins 
bestämning pressad. 

Nr 21. Florin: spetsnackig yxa med en smalsida. Bagge: eggpartiet av 
tväreggad yxa, svår att typbestämma, Florins bestämning pressad. — I 
förteckningen till tabellen anger jag för nr 20 och 21: »Eggparti av 
spetsnackig diabasyxa med en smalsida.» Bagge lägger till yxorna be
stämningen »tväreggad» och anför resp. »obestämbar typ» och »svår att 
typbestämma». Jag skriver å sid. 60: De två föremål, som in situ 
blevo tillvaratagna här, utgjordes båda av eggpartier till grönstensyxor, 
vilka visserligen här och var uppvisade tydliga slagmärken, men som 
dock mäste sägas ha blivit jämförelsevis väl överslipade. Närmast syntes 
de vara att hänföra till de i fyndförteckningen under punkt 7 upptagna 
yxorna —.» Beträffande tvärsnittet å fig. 18:1: tvärsnitten till 1 och 2 
skola byta plats. 

Nr 22. Florin: spetsnackig yxa med början till smalsidor. Bagge: rått 
tillhugget fragmentariskt yx(?)ämne, absolut omöjligt att typbestämma. 
Citatet av min bestämning fel. I förteckningen till tabellen å sid. 51 
står: »22. (D065) Del av ämne till diabasyxa med spetsoval genomskär
ning.» A sid. 60, rad 6 nedifrån står: »Ett tredje fynd föreföll att 
vara mittdelen av ett grovt tillhugget ämne till en diabasyxa med spets
oval genomskärning; —.» 

Nr 3. Florin: spetsnackig yxa med två smalsidor, lager II — C. Bagge: 
osäker stratigrafi, närmast en dålig tunnackig typ. — Bagge anför, att 
jag säger yxan vara hittad i lager II — C, och att stratigrafien är osäker. 
A sid. 51 står: »Lager C». A sid. 49, rad 13 uppifrån, står: »Den anträffades 
i rödbränd sand (lager C med kulturskikt III) icke fullt 3 dm under 
markytan och pä en nivå av 43,8 m ö. h. A sid. 61 stär, att yxan ifråga 
av mig anses förskriva sig från bildningstiden för kulturlager II (som 
överlagras av den sand C, vari yxan anträffats). Även om det på senare 
tid har framhållits, att bland flintyxorna yxor med subrektangulärt 
tvärsnitt och spetsig nacke äro likåldriga med yxor med subrektangulärt 
tvärsnitt och parallella smalsidor, är det lämpligt att skilja på yxor med 
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smalsidor och spetsig nacke å ena sidan och å den andra egentliga tunn-
nackiga yxor. 

Lager III—IV. Nr 18. Florin: fragment av tunnackig yxa. Bagge: frag
ment av möjligen tunnackig yxa. Florins bestämning pressad. — A sid. 
56 står: »ett mindre fragment av en diabasyxa med subrektangulärt tvär
snitt». 

Nr 19 A. Florin: fragment av trindyxa, fragment av bultad yxa. Bagge: 
fragment av grönsten, möjligen av en trindyxa, mera sannolikt dock av 
en helt obearbetad, naturlig rullsten, Florins bestämning pressad. Skär
van ifråga synes uppvisa spår av bearbetning och har tvärsnitt, liknande 
nr 6 (mittdel av trindyxa med ovalt tvärsnitt). 

Nr 14. Florin: del av tunnackig yxa. Bagge: fragment av förmodligen 
tunnackig yxa. A sid. 59 rad 21 uppifrån skriver jag: »en skärva från ena 
bredsidan av en tunnackig grönstensyxa (Dol 8)». 

Lager D? Nr 6. Florin: mittdel av trindyxa. Bagge: mittdel av trindyxa 
med ovalt tvärsnitt. — Enligt Bagge anföres av mig »mittdel av trind
yxa», medan Bagge önskar bestämningen »mittdel av trindyxa med ovalt 
tvärsnitt». A sid. 49 står: »mittdelen av en bultad och överslipad grön
stensyxa med bredoval genomskärning». 

Nr 7. Florin: ämne till tunnackig yxa. Bagge: sannolikt ämne till tunn-
nackig yxa. — Å sid. 51 står: »Ämne till diabasyxa med subrektangulärt 
tvärsnitt» och å sid. 52 säges dessutom: »Blott grovt tillhugget, i avsaknad 
av bultningsmärken men uppvisande spår efter en längs både smal- och 
bredsidor påbörjad avslipning ger detta föremål en tydlig anvisning om 
den teknik, som synes ha blivit tillämpad vid utformningen av Damm-
stugeområdets spetsnackiga och tunnackiga grönstensyxor av de typer, 
som fig. 5: 1—5 o. 6—10 representera.» 

Lager A. 5. Florin: Tunnackig yxa. Bagge: tunnackig yxa. Å sid. 49 
står: »representerar en mer utbildad tunnackig typ» (i förhållande till den 
vid punkt 3 omnämnda yxan med smalsidor och spetsig nacke). Jag 
skulle här vilja tillägga, att jag finner yxan stå typen med smalsidor, 
som konvergera mot nackpartiet ganska nära. Den överensstämmer med 
av Rydbeck i Fornvännen 1916, ä fig. 13 avbildade yxor, som betecknas 
som spetsnackiga med smalsidor. Tunnackiga yxor av den hos mig å 
sid. 5:6 avbildade typen synas mer avancerade. 

Det är fel att säga att Dammstugeyxorna rätteligen höra hemma på en 
museal magasinshylla. När greve Adam Lewenhaupt hopbragte sin 
Sjöholmssamling under åren 1865—1892 märktes bland de första exem
plaren stenyxor från Dammstugan. Under årens lopp fortsatte fynd att 
framkomma från ett begränsat odlat område på boplatsen. 52 exemplar 
ha noggrant beskrivits. Fyndsamlingen har forskningshistoriskt intresse. 
Vid tiden för dess tillkomst voro ej så många boplatsfynd kända frän 
Södermanland I samband med en diskussion vid Svenska fornminnes
föreningens årsmöte i Örebro 1871 yttrade Oscar Montelius, att det syntes 
ganska osäkert, om här funnits någon fast bebyggelse förrän under brons-
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åldern. Som boplatsinventarier i allmänhet omfattar Dammstugesam-
lingen flera exemplar, som äro typologiskt otydliga och ur synpunkten 
av konstslöjdskicklighet ointressanta, men den är representativ för upp
svenska akeramiska fångstboplatser. Mycket få sådana fyndställen ha 
blivit föremål för sakkunnig utgrävning. Utöver keramikförande bo
platser från. yngre skeden tror jag, att i östra Mellansverige endast 
Emtöholmsboplatserna vid sjön Em ten i Östergötland och den upp
ländska Ramsjöboplatsen samt ett par Södertörnsboplatser blivit grund
ligare undersökta. I den diskussion, som tog sin början om högsta litorina
gränsen i östra Mellansverige efter upptäckten 1913 av stenäldersboplat-
sen vid Lilla Ramsjö i Vittinge socken i nordvästra Uppland anfördes, 
att siffrorna för Uppland rätt väl överensstämma med dem, som Arne 
lämnar för den sörmländska lihultsboplatsen vid Dammstugan i ös t ra 
Vingåkers socken. Det vid Dammstugeutgrävningen 1934, iakttagna för
hållandet, att den strandavlagring, som stenåldersbefolkningen utvalt 
till boplats eller fångstläge, blir mäktigare inom den närmast havs
kustlinjen liggande delen och här är uppdelad i olika skikt, var vid 
upptäckten ensamstående för denna landsända. Oavsett tolkningen av 
sedimentationsförloppet kan en sådan lagerföljd ge arkeologen möj
lighet att studera det relativa förhållandet mellan platsens olika vapen-
och redskapstyper. Upptäckten av Dammstugelagerföljden har inspirerat 
till närmare granskning av fyndförande strandbildningar på andra bo
platser i Södermanland och på några lokaler har därvid i distaldelarna 
iakttagits uppspjälkning av kulturlagret med möjlighet till vertikal strati
grafisk undersökning. Man får här en utgångspunkt för bedömning av 
åldersföljder; uppslagen måste prövas vidare. 

Sten Florin 

NÅGRA ORD MED ANLEDNING AV STEN FLORINS 
INLÄGG RÖRANDE »STENÅLDERSLANDSKAPET 

SÖDERMANLAND» 

Till att börja med erkännes, att jag, som Florin påpekar, beklagligtvis 
rakat felaktigt referera nr 22 i hans avhandling om »Kustförskjutningen 
etc.» 1948, II, s. 51. I sak spelar emellertid mitt oriktiga citat ingen 
väsentlig roll, eftersom jag 1948 ansåg och efter förnyad granskning av 
originalet fortfarande anser, att det här är fråga om ett »rått tillhugget 
fragmentariskt yx(?)ämne, absolut omöjligt att typbestämma». Om det 
nu verkligen är ett yxämne, synes formen emellertid snarast peka mot 
en yxa med i det närmaste rektangulärt tvärsnitt, icke spetsovalt. 

Nr 26 är gjord av en dålig, lättvittrad »starkt skiffrig finkornig amfi-
bolit» (enl. statsgeologen Sundius), ett råmaterial, som är ganska olämp
ligt till yxor och som också mera sällan förekommer hos sådana. Före-
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