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EN KLOCKBÄGARPILSPETS FRÅN 
FJÄRRESTADSGÅNGGRIFTEN I SKÅNE 

Av Lili Kaelas 

.t) land de vanliga gånggriftstidsfynden förekommer från Fjär-
restadsgånggriften, Fjärrestads sn, Skåne också en flintpilspets 
med tånge och mothakar. Det är första gången en sådan pilspets 
förekommer i Sverige under fyndomständigheter, som torde 
ange denna i Norden tämligen sällsynta forms tidsställning. 
Pilspetsen är gjord av opak, grå flinta och mäter 2,8 cm i 
längd och 2,1 cm i bredd (fig. I).1 Enligt fil. dr Brotzen kan 
man inte med säkerhet säga, att den är gjord av skånsk flinta, 
men inte heller ange någon annan proveniens för råmaterialet.2 

Eig. 1. Pilspetsen från Fjärresladsgånggrtften, Skäne. 1f1. 
— Die Pfeilspitze aas dem Ganggrab bei Fjärreslad, Skåne. 

Nach Montelius. 

I sin formgivning liknar denna pilspets helt dem, som före
komma inom klockbägarkulturen i Västeuropa, närmare be
stämt på Iberiska halvön3, i Frankrike4, västra Schweiz5 och 

1 O. Montelius, Minnen från vår forntid I, Sthlm 1917, fig. 442. 
' Enligt vänligt meddelande av fil. dr F. Brotzen på Sveriges Geolo

giska Undersökning, Sthlm. 
3 V. G. Childe, The Dawn of European Civilization, London 1947, fig. 

125:5. 
4 J. Déchelette, Manuel D'Archéologie, Paris 1908, fig. 174: 10, 11. 
6 H. Reinerth, Die jiingere Steinzeit der Schweiz, Augsburg 1926, fig. 

82: 9—12. 
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Fig. 2. Lösfunna pilspetsar frän Skåne. 1f1. 
— Einzelgefundene Pfeilspitze aus Skåne. 

England6. I övriga delar av Europa saknas den7 och ersattes 
med pilspetsen med urnupen bas. 

Från Skåne finns det ett 20-tal sådana pilspetsar i Statens 
historiska museum, alla hittade som lösfynd och utan närmare 
fyndort än Skåne. Dessutom finns det 1 sådan pilspets från 
Blekinge, som också saknar närmare fyndort8. Liksom pilspet
sen från Fj ärrestad, liknar också de lösfunna helt de västeuro-

6 J. G. D. Clark, The Dual Character of the Beaker Invasion, Antiquity, 
Vol. V, 1931, s. 418. 

7 Utanför Europa är formen välkänd t. ex. i Nordafrika o. från Nord
amerika till Sydamerika. 

8 O. Montelius, Minnen, fig. 443. 
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peiska (fig. 2). Den vanligaste formen är den med lika lång 
tånge och hullingar (fig. 2: f, g), men det förekommer också 
former, där tången är längre än mothakarna (fig. 2: a—c), lik
som formen, där tången är kortare än dessa (fig. 2: d), alltså 
exakt samma variation som i Västeuropa9. Alla dessa svenska 
pilspetsar ha i stort sett samma mått (fig. 2: a—h), utom en 
som är större och också i formen skiljer sig något från de öv
riga (fig. 2: i) samt är sämre gjord, vilket kan bero på flintans 
kvalitet, som ej är lika fin som hos de övriga. Pilspetsarna på 
fig. 2: e, g äro gjorda av icke svensk flinta, fig. 2: h kan vara 
av dansk, men också av någon annan flinta, fig. 2: i kan vara 
av svensk, men det är inte heller säkert, medan de övrigas pro
veniens inte alls går att bestämma10. Liknande pilspetsar ha 
hittats också i Danmark, antagligen som lösfynd, eftersom de 
flesta som äro omnämnda i litteraturen, sakna fynduppgifter11, 
utom en som härrör från en boplats på Ordrup Naes och har 
hittats i dess övre lager, som av Becker dateras till dolktid12. 

Pilspetsen från Fjärrestadsgånggriften härrör från kamma
rens bottenlager och hittades i närheten av ett helt bevarat 
hängkärl (fig. 3)13. Detta har tratthals, skarpprofilerad bukkant 
och tämligen välproportionerad buk (på bilden verkar den något 
förkrympt, men detta intryck orsakas av omständigheten, att 
kärlets botten är skadad i yttre väggen; kärlets ursprungliga 
höjd torde ha varit ca 1 cm högre än den nuvarande, vilket 
tillägg ger dess proportioner bättre balans). Det har en form, 
som tyder på ett ej alltför sent datum inom gånggriftstid. Men 
tack vare dess ornering, som är utförd helt i linjesticksteknik, 
kan man dra gränserna ännu snävare. Både kryssbandet runt 
mynningen och den vertikala linjeorneringen på buken pekar 

9 Se t. ex. J. Evans, The Ancient Stone Implements of Great Britain, 
London 1872, fig. 307—12. 

10 Enligt muntligt meddelande av fil. dr F. Brotzen, SGU. 
11 A. P. Madsen, Afbildninger af Danske Oldsager og Mindesmserker, 

Kbhvn 1868, pl. 39: 14, 15. — S. Muller, Ordning af Danmarks Oldsager, 
Kbhvn 1888, fig. 180 o. s. 23, där det framhålles, att formen är sällsynt. 
— J. Bröndsted, Danmarks Oldtid I, Kbhvn 1938, fig. 253 o. s. 297 f. 

12 C. J. Becker, En stenalderboplads paa Ordrup Naes i Nordvestsjsel-
land, Aarb. f. nordisk Oldkyndighed 1939, fig. 24: d, s. 267 o. 270. 

13 O. Montelius, Minnena fig. 754. 
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mot en tidsställning, som enligt en nyligen tillämpad 4-periods-
indelning för skånsk gänggriftskeramik ej kan vara senare än 
slutet av period II eller början av period III14. Med sin utform
ning och ornering är kärlet lättast jämförbart med brämbägar-
gruppen med tratt- eller cylinderhals15 under nämnda tids-

Flg, •'!. Hängkärl från Fjärresladsgånggriflen, Skåne, '/a- Efter Miinlelius. 
Gefäss aus dem Ganggrah bei Ejärreslad, Skåne. Nach Montelius. 

avsnitt och torde sålunda böra dateras antingen till mitten av 
sydskandinavisk gånggriftstid eller senast strax därefter. Att 
man trots kärlets trattformiga hals och andra ovannämnda de
taljer, som ju utmärkt passa in i period II, är benägen att pla
cera det till början av period III, beror mest på halsens orne
ring, som visar upp något större variation än som är vanligt 
inom period II samt kärlets mindre strama form, som är mera 
allmän inom period III. Denna datering torde kunna tillämpas 
också för pilspetsen i fråga, eftersom den enligt prof. Oscar 
Almgren, som har utgrävt gånggriften 1907, är hittad helt nära 
kärlet. Tyvärr existerar inte någon grävningsrapport, men en
ligt utgrävarens anteckningar och planritningar framgår, att 
dessa två fynd måste betraktas som samtidiga. På planen finns 
antecknad höjdnivå för kärlet, men inte för pilspetsen. Pilspet
sen synes ha kommit fram vid sållningen av jordfyllningen från 
denna del av kammarens bottenlager. Det finns också en upp-

14 A. Bagge u n d L. Kae las , Die F u n d e aus Dolmen u n d G r a n g g r ä b e r n 
in Schonen I, S t h l m 1950, s. 73 ff. o. d ä r cit. lit. 

15 Ibid., pl . II—V. 
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gift bland anteckningarna, att pilspetsen hittades i kammarens 
bottenlager16. 

Att pilspetsen i fråga knappast kan härröra från gånggrifts
tidens sista period, framgår av övriga keramikfynd, vars hu
vudmassa tillhör period I och II, medan period IV är ytterst 
svagt representerad. Det finns bara en skål, som med säkerhet 
kan placeras dit. Att pilspetsen inte kan ha kommit senare dit 
eller tillhöra t. ex. hällkisttiden, är också säkert, ty enligt de 
ovannämnda anteckningarna och planen över graven samt upp
gifterna i uppsatsen över stenåldersminnen i Hälsingborgstrak
ten, framgår det tydligt, att hällkisttidens gravgods är helt skilt 
från gånggriftstidens genom en golvläggning av flata hällar 
över kammarens jordfyllning17. Den nya golvläggningen har 
skett genast i hällkisttidens början, ty bland hällkisttidsfynden 
äro även de tidigaste — lancettformade — flintdolkarna repre
senterade i 2 exemplar. 

I sitt utseende liknar pilspetsen, som redan ovan framhållits, 
helt de västeuropeiska. Men eftersom dessa helt saknas i Mel
laneuropa, kan denna form knappast ha kommit hit från Väst
europas fastland, utan snarare från England, dit den kommit 
redan med B-bägarna, ehuru den likväl är ett typiskt ledfossil 
inom A—C bägargruppen18 . Enligt undertecknads uppfattning 
borde dessa klockbägarkulturens pilspetsfynd i Sydskandinavien 
uppfattas som bevis på kontakt mellan England och Skandina
vien under engelsk klockbägartid (vilken kontakt omfattar tiden 
från ungefär gånggriftstidens mitt till in i hällkisttid, enligt vad 
pilspetsarna från Fj ärrestad och Ordrup Naes synes visa), och 
åtminstone i några fall, om inte alla, vara importföremål. Efter
som bägarfolket i England med rätta ansetts vara handelsmän19 , 
är det ytterst troligt att deras vägar förde dem även till Syd
skandinavien redan vid mitten av gånggriftstid och lade grun
den för de handelsförbindelser, om vilkas omfattning de tidi-

18 O. Almgrens anteckningar och planritningar över Fjärrestadsgång-
griften, ATA. 

17 O. A.(lmgren), Stenäldersminnen i Hälsingborgstrakten, Svenska 
turistför. årsskrift 1910, s. 73 o. fig. 4. 

18 J. G. D. Clark, The Dual Character .. ., s. 418. 
19 Se t. ex. V. G. Childe, The Dawn . . . 1947, s. 320, 324. 
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gaste metallfynden av anglo-iriskt ursprung vittna under slutet 
av gånggriftstid och början av hällkisttid. 

En sådan datering för Fjärrestadspilspetsen passar också gan
ska bra ihop med bägarcivilisationens datering i England, där 
den enligt de flesta engelska arkeologerna anses börja under 
senare hälften av vår gånggriftstid20. Utom på rent arkeologisk 
väg har man där vid dess datering haft stor hjälp av bägarfynd, 
som kommit fram vid Essexkusten vid Dovercourt, Walton och 
Clacton. På dessa ställen har hittats neolitisk A och B keramik 
tillsammans med B2-bägare samt till denna kultur hörande 
grövre keramik, s. k. klockurnor, men inte A-bägare, allt på en 
gammal markyta, som blivit översvämmad av en havstrans-
gression och sålunda bildar en kronologisk horisont mellan B-
och A-bägare21. Denna transgression tolkas av Hawkes såsom 
motsvarande den sydsvenska transgressionen vid Järavallen 
under sen gånggriftstid eller vid dess slut22. I sin kronologiska 
tabell placerar han också Bi- och B2-bägarna motsvarande 
yngsta del av dansk gånggriftstid23. Om den ovan antydda date
ringen av pilspetsen från Fj ärrestad är riktig, då förefaller 
Hawkes datering av Essex-transgressionen vara något för sen. 

Childe däremot har alltid daterat bägarkulturen i England 
betydligt tidigare24. Men först i 4:e reviderade upplagan av 
»The Dawn . . .» 1947 anser han B-bägarna vara så tidiga, att 
deras ålder i England kan motsvara sen dansk döstid25, dvs. 
period C av tidig-neolitisk tid enligt Beckers nomenklatur,26 och 

20 Se t. ex. C. F. C. Hawkes, The Prehistoric Foundations of Europé, 
London 1940, s. 268, 280. — C. Fox, A Bronze Age Barrow (Sutton 268') 
in Llandow Parish, Glamorganshire, Archaeologia, 2-nd ser., Vol. XXXIX, 
1943, s. 104. 

21 C. F. C. Hawkes, ibid., s. 201, 269. — V. G. Childe, Prehistoric Com-
munities of the British Isles, London 1947, s. 11. 

22 O. Rydbeck, Stenåldershavets nivåförändringar etc , K. Human. Vet. 
samf. årsber. 1927—28, s. 18 ff. 

• C. F. C. Hawkes, ibid., s. 270, tabell V. 
" Se t. ex. V. G. Childe, The Dates of the Beaker Invasions, Man 1932, 

102. 
25 V. G. Childe, The Dawn .. . 1947, s. 333, tabell III. 
20 C. J. Becker, Mosefundne Lerkar fra yngre Stenålder, Kobenhawn 

1947, s. 9. 
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att Essex-transgressionen motsvarar början av gånggriftstid27. 
I en nyligen utkommen avhandling om förhistoriska vandringar 
upprepar han samma påståenden. Transgressionen, vars maxi
mum översvämmar East-Anglias kuster efter B-bägarnas in
vasion, anses där vara densamma, som i Danmark inträffar mot 
slutet av döstid eller början av gånggriftstid28. Detta är alltså 
den transgression, som av Troels-Smith i Aamosen betecknas 
som IV29 och parallelliseras med Iversens Soborg IV30. Enligt 
min uppfattning kan en sådan datering för den engelska klock-
bägarkulten ej bringas i samklang med förhållandena på konti
nenten. Eftersom man vet, att engelska B-bägarna ha kommit 
från Bretagne och Rhenområdet, borde de där vara något tidi
gare än i England, för att inte tala om Iberiska halvön, där 
klockbägarformen dessutom betecknar ett yngre stadium av 
denna kultur, det s. k. expansionsstadiet31. Ty hur skulle man 
annars förklara omständigheten, att denna kultur under expan
sionsstadiet för med sig klockbägaren, men ej de andra for
merna, som t. ex. de starkt profilerade skålarna av Acebuchal 
och Palmella typ32. Det finns ytterligare en hel del fyndomstän
digheter på Iberiska halvön, som tala mot Childes tolkning, fast 
de icke kunna redovisas i detta sammanhang. Dessutom torde 
det inte ha varit någon större tidsskillnad mellan klockbägar-
invasionen till England och Mellaneuropa. Men i Mellaneuropa 
har man hittills inte kunnat datera dess uppträdande före mit
ten av gånggriftstid. Man borde sålunda hellre tolka denna 
havstransgression vid East-Anglias kuster såsom motsvarande 
den i Västsverige, som översvämmar boplatserna vid Hakeröd 
och Fjällbacka i Kville sn, Bohuslän och som enl. Bagge har in-

27 V. G. Childe, ibid., s. 333, tabell III. 
28 V. G. CTuIde, Prehistoric Migrations in Europé, Oslo 1950, s. 126. 
29 J. Troels-Smith, i Stenalderbopladser i Aamosen av Th. Mathiassen, 

Köbenhavn 1943, s. 162, fig. 83. 
30 Johs. Iversen, Undersogelser över Litorinatransgressioner i Danmark, 

Dansk Geologisk Förenings forhandl. Bd. 9: 2, Kbhvn 1937. 
31 Se också J.-E. Forssander, Der Ostskandinavische Norden während 

der ältesten Metallzeit Europas, Lund 1936, s. 38 f. — V. G. Childe, The 
Dawn . . . 1947, s. 221, not. 1. 

32 Se JV. Åberg, La civilisation énéolitique dans la Péninsule Ibérique, 
Uppsala 1921, fig. 153, 157, 52, 53, 57. 
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träffat efter gånggriftstidens mitt eller under dess senare del33. 
Att denna transgression har ägt rum senast före gånggriftsti
dens fjärde period, bevisas av en boplats vid Rörvik, Kville sn, 
vars läge är i närheten av de två ovannämnda, men inte är be
rörd av ovannämnda transgression. Denna boplats ligger ca 
2 km ifrån Hakeröd, som har ett fint skyddat läge vid en fjärd, 
medan Rörvik, som också ligger vid en gammal havstrand, men 
på en brant sluttande backe, är helt öppen för havets stormar34. 
Att boplatslagren här äro helt orörda, kan endast tolkas som 
bevis för, att transgressionen måste ha inträffat innan denna 
boplats kom till. Fynden från Hakeröd och Fjällbacka dateras 
av Bagge till mitten eller senare del av gånggriftstid35, medan 
Rörvik av Janson anses på grund av förekomsten av en »mat
kniv» och sen keramik med rätta tillhöra slutet av gånggrifts
tid36. Sålunda har man tack vare dessa boplatser transgressio
nen fastlåst37 senast före sista fjärdedelen av gånggriftstiden. 
En sådan datering lämpar sig också ganska ledigt för transgres
sionen vid Essex-East Anglia kusten. Följaktligen kan B-bägar-
folkets invasion till England mycket väl motsvara ungefär mit
ten av gånggriftstid, varpå också pilspetsen från Fjärrestad 
tyder. Att B-invasionen där inte kan vara mycket tidigare, 
framgår bl. a. därav, att det inte kan ha varit alltför stor tids
skillnad mellan B- och A-bägarnas uppträdande i England38. 

Trots att man inte kan tala om någon klockbägarkultur var
ken i Sverige eller i Danmark, har denna kulturs svaga infiltra
tion här dokumenterat sig även med andra föremål än med de 

33 A. Bagge och K. Kjellmark, Stenåldersboplatsema vid Siretorp, 
Sthlm 1939, s. 150. 

34 S. Janson, En boplats från yngre stenåldern vid Rörvik i Kville, Gö
teborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift 1936, s. 58 f. 

35 A. Bagge, Siretorp, s. 150. 
38 S. Janson, ibid., s. 70 ff. Om matknivarnas datering jfr också S. 

Muller, Nye Stenålders Former, Aarb. f. nordisk Oldkyndighed 1896, s. 
362 och C. A. Nordman, Ett dateringsförsök, Finskt Museum XXII, 1915, 
s. 39 ff. 

37 Detta förhållande har antikvarien A. Bagge gjort mig uppmärk
sam på. 

38 Se därom närmare J. G. D. Clark, The Dual Character . . . , s. 418 och 
C. F. C. Hawkes, The Prehistoric Foundations . . . , s. 278 ff. 
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nämnda pilspetsarna. I Danmark har man sålunda hittat 3 
klockbägare: en från gånggriften vid Bigum, som f. ö. går att 
datera genom sitt läge i gravkammaren till tiden motsvarande 
den yngre jylländska stridsyxkulturen (närmast Overgravenes 
tid). Typologiskt sett är den en senare utvecklingsform av de 
mellaneuropeiska klockbägarna39 och borde betraktas som im
port. Importerad måste också bägaren från Kirke Helsinge 
gånggriften vara. Men i motsats till Bigum bägaren represente
rar den inte den mellaneuropeiska klockbägartypen, utan den 
västeuropeiska. Det finns nämligen en exakt motsvarighet till 
den från Anghelu Ruju på Sardinien40. Den tredje danska klock-
bägaren är helt utan fynduppgifter. Från Sverige känner man 
hittills inga fynd av klockbägare. 

Ett av de mest karakteristiska av klockbägarkulturens led
fossil äro armskyddsplattorna. I Danmark förekomma några få 
exemplar, både som grav- och lösfynd41, däribland en av ben 
och ornerad med i horisontala grupper ordnade vinkellinjer. 
Också i Sverige förekomma de som gravfynd, t. ex. den av ben 
med två hål i mitten från Mysingegånggriften, Resmo sn, 
Öland42. Det enda säkert daterbara armskyddet har man bland 
boplatsfynd från den ovan omtalade boplatsen vid Rörvik, som 
av Janson anses vara möjligen ett förarbete till ett sådant, ty 
det saknar de karakteristiska hålen43. Han tolkar detta arm
skydd liksom den s. k. »matkniven» som tecken på inflytandet 
från den kontinentala enmansgrav- eller stridsyxkulturen44.Men 
denna tolkning kan ej vara riktig, eftersom armskyddsplattorna 
inte förekomma inom den kontinentala stridsyxkulturen, utan 
uteslutande tillhöra klockbägarkulturen som ett av dess vikti
gaste ledfossil. Dess närvaro på boplatsen i fråga borde därför 

" J.-E. Forssander, Der Ostskandinavische Norden . . . , s. 61 f. 
40 Jfr bägaren från Kirke Helsinge i G. Rosenberg, Nye Jaettestuefund, 

Aarb. f. nordisk Oldkyndighed 1929, fig. 25 och s. 222 ff. och den från 
Anghelu Ruju i JV. Åberg, La civilisation . . . , fig. 233. 

41 Se S. Muller, Ordning . . . , s. 29 o. fig. 244, 245. — A. P. Madsen, Af-
bildninger . . . , s. 18, pl. 17: 13. Om den sista kan betraktas som arm
skydd osäkert, ty den är i båda ändarna tillspetsad. 

42 T. Arne, Stenåldersundersökningar II, Fornv. 1909, s. 92, fig. 9. 
43 S. Janson, En boplats . .., s. 76. 
* Ibid., s. 77. 
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snarare tolkas som tecken på klockbägarinflytande antingen det 
nu härrör från Mellan- eller Västeuropa. Att man måste räkna 
med båda möjligheterna, framgår tydligast av de danska klock-
bägarfynden samt pilspetsarna med tånge och mothakar. Att 
armskyddet är främmande för den kontinentala stridsyxkultu-
ren bekräftas kanske även därav, att denna föremålsform inte 
heller förekommer inom den engelska A—C bägargruppen45, 
som ju visar starka förbindelser med kontinenten, där den ab
sorberade åtskilligt av stridsyxkulturen före ankomsten till 
England46. Saknaden inom A—C-bägargruppen av armskydds-
plattan kan ju just bero på att den ej heller fanns inom konti
nentens stridsyxkultur. Vad vidare beträffar »matkniven», är 
dess ursprung icke ännu utrett. Men det går nog knappast att 
härleda den från de kontinentala flintdolkarna, som tillhöra 
stridsyxkulturen, liksom inte heller från dem, som förekomma 
tillsammans med engelska A—C bägare. 

En mycket rikligt förekommande föremålsform, som också 
överallt tycks mer eller mindre höra ihop med klockbägarkul-
turen, är knappar med V-borrning47. I Skandinavien förekomma 
de uteslutande inom hällkistidens ram. Men på andra håll före
komma de både sent och tidigt och omspänna en så pass ansen
lig tidsrymd, att man ej får använda dem som dateringsmedel 
för klockbägarkulturen48. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Lili Kaelas: Eine Pfeilspitze der Glockenbecherkultur aus dem 
Ganggrab bei Fj ärrestad, Skåne. 

Die Pfeilspitzen mit Ängel und Widerhaken aus Feuerstein, die in Eng
land und im iibrigen Westeuropa der Glockenbecherkultur angehören, 
sind in wenigen Exemplaren auch in Sudskandinavien vertreten (Abb. 1 
u. 2). In den Sammlungen des Staatlichen Historischen Museums gibt 

45 J. G. D. Clark, The Dual Character . . . , s. 418. 
40 V. G. Childe, Prehistoric Communities . . . , 1947, s. 94. 
47 W. U. Guyan, Beitrag zur Datierung einer jungsteinzeitlichen Grä-

bergruppe im Kanton Schaffenhausen, Vierzigstes Jahrb. d. Schweize-
rischen Gesellsch. f. Urgeschichte 1949/50, Frauenfeld 1950, s. 182. 

48 Ibid., s. 184. 
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es ungefähr 20 solche Pfeilspitzen, alle Einzelfunde und ohne nähere 
Fundangaben als Skåne. Nur eine Pfeilspitze ist unter solchen Um-
ständeh gefunden, dass man sie datieren känn. Sie stammt aus dem 
Ganggrab bei Fjärrestad, Ksp. Fjärrestad, Skäne (Abb. 1). Sie lag in der 
Bodenschicht der Grabkammer ganz nahe bei einem Megalithgefäss 
(Abb. 3) und durfte mit diesem als gleichzeitig betrachtet werden. Mit 
Hilfe des Gefässes känn man sie in die Mitte oder unmittelbar nach der 
Mitte der siidskandinavischen Ganggräberzeit datieren. Dass die Pfeil
spitze nicht später zu datieren ist, geht am deutlichsten aus den iibrigen 
Keramikfunden dieses Ganggrabes hervor, die hauptsächlich in die erste 
Hälfte der Ganggräberzeit gehören. Nur ein Gefäss känn mit Sicherheit 
in die Endperiode des von A. Bagge und L. Kaelas in »Die Funde aus 
Dolmen und Ganggräbern in Schonen» I fur die schonische Megalith-
keramik aufgestellten Vierperiodensystems eingereiht werden. Von spä
teren Bestattungen der Steinkistenzeit sind die Funde des Ganggrabes 
durch einen oberen Boden aus flachen Steinplatten getrennt, auf dem 
steinkistenzeitliche Dolche lagen, darunter auch die ältesten lanzett-
förmigen. 

Da die Pfeilspitzen mit Ängel und Widerhaken in Mitteleuropa fehlen, 
können die schwedischen kaum vom westeuropäischen Kontinent her-
riihren, sondern miissen eher englischen Ursprung haben. Mit der Pfeil
spitze von Fjärrestad hat man zum ersten Mal einen ziemlich sicheren 
Anhalt dafur, dass siidskandinavische Megalithiker vermutlich mit eng
lischen Glockenbecherleuten, und dann sicherlich B-becherleuten, schon 
etwa während der Mitte der Ganggräberzeit Handelsverbindungen einge-
leitet haben. Dadurch wird auch wahrscheinlich gemacht, dass die eng
lische B-becherkultur ein nicht viel höheres Alter haben känn als die 
obengenannte Pfeilspitze. 
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