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SMÄRRE MEDDELANDEN 

BÄCKASKOGS- OCH LUMMELUNDAGRAVARNAS ÅLDER. 

I en uppsats »Om nordisk stenålderskronologi och gravar med sittande 
hocker» i Fv. 1950, häfte 5—-6, har O. Rydbeck riktat kritik mot min 
datering av gravarna frän Bäckaskog och Lummelunda (»Bäckaskog och 
Lummelunda. Ett bidrag till diskussionen om Nordens äldsta grav» i 
festskrift till Anders Nevsten, Malmö 1950). Då Rydbeck endast i tre 
punkter bemöter den detaljerade kritik, som jag riktat mot hans tidi
gare skrifter i ämnet, har jag ingen anledning att ingå i polemik, i syn
nerhet som den nya uppsatsen icke tillför diskussionen några nya syn
punkter. Den intresserade hänvisas därför till min ovanämnda uppsats. 

Dä emellertid Rydbecks uppsats tenderar att ånyo föra diskussionen 
på avvägar, torde det vara på sin plats att närmare precisera problem
ställningen. 

1. Bäckaskogsgravens datering är uteslutande avhängig av dateringen 
av lågelpilen och rörbensmejseln. 

2. Dessa båda artefaktformer ha belagts i säkra boreala kontexter. 
Båda tillhöra den yngre maglemosekulturen och förekomma i Skåne 
bl. a. Ageröd I. 

3. Fågelpilen kan ha tillverkats endast så länge som mikrospån slagits. 
4. Mikrospån och mikrospånblock ha utgått ur inventariet redan innan 

Erteböllekulturen nått sin fulla utveckling, vilket skett före den neoli
tiska tidens början (Mathiassen 1948, mom. 3 o. 6).i 

Dessa fakta berättiga till dateringen av Bäckaskogsgraven till tiden 
före Erteböllekulturen, en datering som stämmer helt med resultaten 
av mina nyligen avslutade undersökningar över Skånes mesolitikum, 
vilka inom kort komma att föreligga i tryck. Mot denna datering tala, 
enligt Rydbecks mening, fynden från Karlsö och Sjöholmen. Beträffande 
Karlsöfynden delar jag helt den mening, som Rydbeck uttryckte, innan 
han behövde dem för Bäckaskogsgraven: (H. Rydhs bok är) »ett mycket 
uppoffrande men på grund av lagerföljdens bristande pålitlighet och de 
skiftande undersökningarnas ålder otacksamt utgivningsarbete . . . Frap-

1 Att man använt flinteggar inom andra kulturkretsar, inom andra 
perioder och i andra sammanhang, har självfallet inte med saken att 
göra. 
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perande är den myckna typiska hällkisttidskeramiken även från de djupa 
lagren.» Utöver möjligheten av rubbningar under förhistorisk tid före
ligger — trots det av Rydbeck refererade fotot — en risk även för stör
ningen i samband med undersökningen. Denna pågick 1888—93. Tidvis 
kastades de genomgrävda jordmassorna inåt grottan, tidvis avlägsnades 
de utåt. Fågelpilarna påträffades 1892 i parcell G. I denna hade man 
tidigare grävt 1889 och 1891 (H. Rydh 1940, s. 22, 23 och 35 ff.) även ned 
i de lager, i vilka fågelpilarna senare påträffades. Grävningen genom
fördes utan de krav på noggranhet, som nu finnas. Enligt min mening 
få med anledning härav fynden icke tillmätas bevisvärde lör en teori, 
som går stick i stäv mot vad det under betryggande omständigheter till
varatagna materialet visar. 

Återstår Sjöholmen. Rydbeck hade 1928 genom interpretation av Kjell
marks utomordentliga utgrävning i Limhamn gjort sannolikt, att Erteböl
lekulturen delvis tillhört neolitisk tid. Detta var en betydelsefull ny syn 
pä stenålderskronologien, som i väsentliga punkter fortfarande äger gil
tighet, men den utlöste på sin tid en häftig polemisk strid. Det var där
för fullt naturligt, att Rydbeck sökte vidga sin teoris räckvidd, när de 
första fynden vid Sjöholmen (från rörledningsschaktet 1929) syntes ge 
stöd åt detta. Dessa fynd syntes visa en fullständig blandning av magle
mose-, ertebölle- och neolitiska typer. Sjöholmenfyndens bevisvärde 
skulle definitivt styrkas genom en större undersökning 1930. Som jag 
tidigare påtalat, ha utgrävarna aldrig redovisat materialet från denna 
undersökning annat än i flyktiga, sammanfattande omnämnanden. Detta 
har visat sig vara mycket olyckligt: materialet styrker nämligen icke 
arbetshypotesen. Min medarbetare, Stanley E. Thomas, B. A., har nu 
med hjälp av signaturerna på föremålen sorterat upp det väldiga fynd
materialet, så att utgrävningen kan rekonstrueras. Thomas kommer inom 
kort att publicera hela materialet, men ett utdrag ur hans resultat torde 
vara på sin plats redan här för styrkande av den av mig tidigare fram
förda meningen. Utgrävningen 1930 gjordes i 10-cm-skikt. Då det svarta, 
fyndförande lagret, B, varierade i tjocklek från 20 cm—60 cm, är det 
klart, att det endast är vittnesgillt i de partier, där man delat det i 6 
grävningsskikt, vilket är fallet inom 34 m2. Inom detta parti ge fynden 
icke den bild av total omblandning, som Rydbeck och Forssander med 
anledning av fynden från 1929 års rörledningsdike gjorde gällande, var
för 1930 års fynd enligt min mening borde ha föranlett ett beriktigande 
från den ansvarige undersökningsledarens sida. För att styrka detta på
stående skall jag här referera de kronologiskt viktigaste artefakttypernas 
fördelning inom de 9 m-, där det svarta lagret är delat på mitten av 
ett fyndlöst svämsandlager, av Rydbeck omnämnt som hyddbotten. Inom 
detta avsnitt har man genomgrävt det svarta lagret i 6 skikt, 1—6 upp
ifrån räknat; sandlagret, som icke var helt horisontellt, kom delvis i 
skikt 3, delvis i skikt 4. Den osäkerhet, som alltid vidlåder dedmetergräv-
ningsmetoden, gör sig alltså gällande även här, men i stort sett kan 
sägas, att skikt 1—3 representera lagrets övre hälft och 4—6 den undre. 
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Skikt 1—3 Skikt 4—6 

Kärnyxor 1 3 
Handtagskärnor 5 16 
Mikroliter — 1 
Snedpilar 4 7 
Spån 20 55 
Mikrospån 1 9 

Skivyxor 6 — 
Tvärpilar 220 (11 + ) 5 
Spånpilar 6 (1) 
Fragment av megalitiska yxor 5 — 
Krukskärvor 426 1 

Benprylar 3 10 
Fågelpilar — 6 

Man bör observera, att 11 av de 16 tvärpilarna i de undre lagren 
komma från skikt 4, i vilket också spånpilspetsen påträffades, och att 
samtliga fågelpilar hittades i de undre skikten. Viktigt är också, att 
fyndfrekvensen i skikt 1—3 resp. 4—6, om samtliga kulturrester beaktas, 
kan uttryckas i förhållandet 3: 1: de äldre typernas dominans i den 
undre hälften av lagret är alltså i själva verket tre gånger större än 
ovanstående tabell visar. 

Det torde av det sagda för varje objektiv bedömare stå fullt klart, 
att denna fyndfördelning icke, som Rydbeck och Forssander gjort, kan 
tolkas som bevis för att all bosättning vid Sjöholmen uteslutande till
hört gånggriftstiden. Fynden visa istället att det vid Sjöholmen före
kommit en bebyggelse med ett artefaktmaterial av den sammansättning, 
som är karakteristisk för den sena maglemosekulturen. Av det blandade 
fyndmaterialet från de övre lagren kan utläsas, att platsen även varit 
bebodd under erteböllekulturens tid och under mellan-neolitisk tid 
(»gånggriftstid»). Oavsett om kulturresterna inlagrats i en subaqvatisk 
formation i kanten av Rönneå, som jag menar, (enda sättet att förklara 
de organiska föremålens bevarande i denna förhållandevis mycket kalk
fattiga trakt) eller, som Rydbeck förmodar, pä torra land (en ny geolo
gisk prövning pågå f. n.), är det uppenbart, att den intensiva bebyggel
sen på platsen måste förorsaka rubbningar, som resulterat i fyndbland
ning i de övre lagren. Hur djupt denna störning verkat, varierar natur
ligtvis från punkt till punkt och kan ej begränsas till ett visst skiktdjup 
rent generellt. Som bekant vilade fyndlagret på ett torvlager från ancy
lustid och överlagrades av diatoméjord från äldre järnåldern. Det rela
tivt tunna fyndlagret var helt oskyddat under litorinatid, yngre sten
åldern och bronsåldern. 

Det i föreliggande sammanhang väsentliga kan sammanfattas så: 1. att 
Sjöholmenboplatsen icke är av sådan stratigrafisk kvalitet, att den kan 
användas som ett argument mot den stratigrafiskt säkrade kronologi, som 
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jag anslutit mig till; 2. att samtliga fågelpilar i de partier av Sjöholmen-
boplatsen, där lagret är någorlunda mäktigt och kunnat delas i sex skikt, 
kommer från de undre skikten; detta gäller icke blott de refererade 
9 m2 med 6 exemplar utan även övriga 25 m2, där 19 fågelpilar påträf
fats, under det att inga föreligga från de övre lagren. Att man får en 
helt annan bild i de partier, där lagret är tunnt, är en följd dels av de 
upprepade bosättningarna på platsen, dels av den grova grävningstekni
ken (bevarade utgrävningsfotos visa, hur man under pågående under
sökning gick omkring och trampade i fyndlagren), dels förmodligen även 
av upprepade övcrsvämnigar av Rönneå. De fyndkombinationer, som 
där kunna förekomma, äro självfallet icke vittncsgilla ur kronologisk 
synpunkt. 

Den enda rörbensmejseln i Sjöholmen hittades i det understa skiktet. 
Det torde härmed vara klarlagt, att varken Karlsö- eller Sjöholmen-

fynden berättiga till lösryckande av Bäckaskogsgraven ur dess naturliga 
kronologiska miljö, den skånska maglemosekulturen. 

Beträffande Lummelunda-graven kan jag fatta mig kort. Den enda 
typbestämbara yxan (fig. 1), som dessutom är den enda, som med full 
säkerhet tillhört graven, är icke, som man velat göra gällande, en neo
litisk efterbildning av en kopparyxa (de äro alltid rätyxor) utan sna
rast en efterbildning i bergart av en symmetrisk »fladehuggen» skivyxa 
(fig. 2), ett redskap, som tillhör erteböllekulturens krets. Denna yxa är 
den enda föreliggande utgångspunkten för en datering av graven. 

Eig. 1. Bcrgarlsyxa funnen in silu i Lummelunda, Gotland. 3/4. 
in silu in Lummelunda, Gotland. 

Stone-axe jound 
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Fig. 2. Symmetrisk skivyxa. — Symmetric flake-axe. 

Genom Bäckaskogsgraven och Lummelundagravarna få vi en glimt 
av ett mesolitiskt gravskick. Det bör dock understrykas, att själva grav
skickets detaljer äro i hög grad oklara, då i samtliga fall utgrävarna 
kallats till fyndplatsen först sedan gravarna allvarligt skadats. Den ur
sprungliga skelettställningen veta vi ganska litet om. 

Rydbecks övriga kronologiska teorier i ovannämnda uppsats anser jag 
mig icke ha någon anledning att gå in på, sä mycket mindre som han 
icke beaktat det radikalt nya läge, som den neolitiska diskussionen kom
mit i genom C. J. Beckers »Mosefundne Lerkar» (Aarböger 1947). 

Carl-Axel Althin 

EN HERAKLES-STATYETT, FUNNEN PÅ GOTLAND 

I den samling av antikviteter, som år 1884 av Statens Historiska Mu
seum inköptes frän major S. Ulfsparre och som där fått inv.nr 7571, 
utgöres specialnummer 652 av den lilla bronsstatyett, som här återges i 
fig. 1. Den enda uppgift, som förelåg i Ulfsparres förteckning, var, att 
den blivit anträffad pä Gotland; var, av vem och under vilka förhål
landen uppges icke. Statyetten har mig veterligt aldrig publicerats eller 
behandlats i litteraturen. 
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