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SMÄRRE MEDDELANDEN 

TILL FRÅGAN OM DEN NORDISKA STENÅLDERSKERA
MIKENS TERMINOLOGI 

Ar 1948 utkom första delen — Den seldre Stenålder — av det planerade 
ättabandiga verket »Danske Oldsager», som skall ersätta Sophus Mullers 
klassiska »Ordning» från åren omkring 1890, vilket flitigt lästa och högt 
uppskattade planschverk numera är ganska föråldrat och därtill sedan 
länge utgånget ur bokhandeln. Nu (1952) föreligger även andra delen, 
som har Århusprofessorn P. V. Glob till författare och framlägger det 
överväldigande rika fyndmaterialet från Danmarks yngre stenålder. — 
Danske Oldsager, udgivet af Nationalmuseets Embedsmaend under Re
daktion af Therkel Mathiassen. II. Yngre Stenålder af P. V. Glob. Köben
havn 1952 (DO). 

Motsvarande parti av Mullers »Ordning» av 1888 omfatande endast 24 
sidor text och 230 figurer medan den nya upplagan svällt ut till ca 70 
sidor text och 637 figurer. Därtill kommer fullständig dublett-text på 
engelska. Av intresse är att observera hur den kronologiskt och i andra 
avseenden mycket viktiga fornsaksgrupp, som utgöres av keramiken 
starkt marscherat fram sedan 1888. Då rymdes alla typer av den yngre 
stenålderns lerkärl pä en enda plansch med 22 bilder, d. v. s. ca 10 % 
av hela figurbeståndet, medan 1952 nära 50 °/o bestå av lerkärlsfigurer, 

I »Ordning» var hela materialet sammanfört i föremålsgrupper utan 
närmare indelning efter kulturer eller kronologi. Glob däremot fördelar 
sina typer först och främst på de av C. J. Becker (Årböger 1947) nybe-
nämnda stora neolitiska tidsskedena Tidigneolitikum (ca 2 500—2 200, 
Globs kronologi), Mellanneolitikum (ca 2 200—1 700) och Senneolitikum 
(ca 1 700—1 500) samt inom den mellanneolitiska perioden på de olika 
kulturgrupperna: gånggriftskulturen, den gropkeramiska kulturen, strids-
yxkulturerna, klockbägarkulturen och båtyxkulturen. Inom dessa av
snitt isärhållas naturligtvis de skilda föremälsbestånden. Vardera av de 
stora tidsperioderna liksom de olika kultur- och föremålsgrupperna äro 
försedda med en orienterande inledning, varvid författaren har tillfälle 
att framlägga många intressanta synpunkter. I några fall kan man här
vidlag hysa en avvikande mening, vilket ju när det är fråga om ett så 
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omfattande och rikt skiftande arkeologiskt material och så många om
diskuterade problemställningar är en helt naturlig sak. 

Vad jag mest fäst mig vid är Globs terminologi för keramiken, efter
som jag själv i samarbete med fil. mag. Lili Kaelas under de senaste åren 
sysslat rätt ingående med dylika frågor i samband med utgivandet av 
»Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen». I denna series 
första del, som utkom 1950, ha vi gemensamt sökt konstruera en termino
logi lämpad för i första hand värt svenska mellanneolitiska keramik-
material frän gånggrifterna. Nu är ju motsvarande danska fyndbeständ 
något mera omfattande med avsende på huvudtyperna. Man har sålunda 
i Danmark förutom de svenska formerna de karakteristiska Trolde
bjergskålarna, kärlen med en stor hank och vissa Walternienburginflue-
rade amforor. Under tidigneolitikum uppträda i Danmark ävenledes hank-
försedda kärl jämte korthalsade »öskenbsegre» och »öskenkar» samt kort-
resp. långhalsade »öskenflasker» (allt enligt Globs terminologi). För 
Sveriges del ansågo vi, att lerkärlen, såvitt det var möjligt att bestämma 
deras huvudform, väsentligen utgjordes av bägare och skålar av varie
rande utseende (Die Funde 1950, s. 40 ff). Globs benämningar i Danske 
Oldsager II avvika i mänga avseenden frän de linjer vi följt för det 
svenska motsvarande materialet. Han är sålunda mycket benägen för 
att använda helt neutrala för att icke säga intetsägande benämningar 
såsom »kar» (kärl) och i ett fall »krukker» (krukor). »Kärl» är ju den 
gemensamma benämningen på alla slags kärlformer. »Kruka» är väl ett 
något snävare begrepp, med det säger ju oss trots detta egentligen ingen
ting. Termen »skål», som vi gjort så flitigt bruk av, använder Glob ytterst 
sällan, egentligen endast för sådana relativt låga och öppna former, som 
vi kalla »öppna skålar» (DO II, 158—165). Inte ens en enligt vår åsikt så 
typisk skål som den berömda från Skarpsalling (DO II, 146) benämner 
han så utan helt neutralt »tragtkar», som ju inte ger läsaren det minsta 
begrepp om huvudformen. Vi kallar den »tratthalsskål». Eftersom denna 
terminologi är av stort intresse och just nu under konstruktion och 
diskussion skall jag här genomgå de viktigaste keramikgrupperna i DO 
II och därvid anföra vår svenska uppfattning, som vi enligt terminologien 
i Die Funde I, 1950 fullfölja för seriens kommande delar. Där diskussio
nen icke utvidgas anföres för korthetens skull först Globs termer pä 
danska och därefter våra på svenska. Endast de fall där väsentliga av
vikelser oss emellan föreligga äro medtagna. 

Tidigneolitikum. 1—5. Tragtkar. Tratthalsskålar. 6. Flaskeformet tragt-
baeger. Cylinderhalsbägare. 7—11. Tragtbaegre. Tratthalsbägare (9—10 
snarare tratthalsskålar på grund av den stora bredden i förhällande till 
höjden). 21—26 öskenkar (25 öskenbaeger). Enligt vår mening har Glob 
här sammanställt åtminstone två helt skilda huvudtyper, nämligen å ena 
sidan 22, 24, 26, 28—30, vilka vi skulle kalla tratthalsskålar (med öron) 
och 21, 23, 27, för vilka en annan benämning bör gälla. Man skulle kanske 
bättre kunna kalla dem »fyrörade amforor». »Klotamforor» vore en god 
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benämning men måste undvikas för att förhindra sammanblandning med 
de mellan europeiska »Kugelamphoren». 31—32. Bsegre. Tratthalsbägare. 
47—62. öskenflasker. Detta är som synes av bilderna en tämligen hetero
gen grupp. Det är onekligen mycket stora olikheter mellan t. ex. 49 och 
55 och mellan 59 och 62. Man talade förr om »höghalsade amforor» 
ifråga om sädana exemplar som 55. Att söka genomföra en hållbar bo
skillnad mellan exempelvis höghalsade och låghalsade »öronflaskor» torde 
emellertid vara svårt. Termen »flaska» är bra. Låt gå för »öronflaskor». 
Ifråga om de mycket karakteristiska kärlen 63—65, som distinkt skilja 
sig från alla andra former inför Glob termen »öskenkrukker». De äro 
onekligen tyngre i formen än de vanligen mera smäckra »öskenflaskerne» 
och tendera kanska därigenom mera ät vad man avser med den diffusa 
termen »kruka». Och måhända har också i danskan detta begrepp en 
snävare begränsning än i svenskan. Men i det senare språket är ter
men ytterligt intetsägande. Och det torde falla sig svårt att ge en håll
bar definition av densamma. »Kärl» kan försvaras där det inte finns 
rimliga möjligheter till en mera preciserad benämning, men »kruka» 
borde man undvika överhuvud taget. Vad är nu det karakteristiska hos 
dessa kärl 63—65? Jo, en stor klotrund buk utan plan bottenyta, en kort 
och ganska bred hals, cylindrisk eller trattformig samt en rad öron på 
bukens nedre del. De kunna icke kallas amforor, eftersom de sakna 
något som är karakteristiskt för denna kärlform, nämligen öron eller 
hankar i anslutning till halsbukvecket eller på bukens översta parti. Men 
de kunna gott benämnas »flaskor» (lika väl som »öskenflaskerne») Vi få 
då förslagsvis »mångörade klotflaskor». 

Mellanneolitikum. 140—143. Tragtkar. Tratthalsskålar. 142, 144—145. 
Tragtbsegre. 144. Tratthalsbrämbägare (en av de ytterst få i Danmark). 
146—147. Tragtkar. Tratthalsskålar. 154. öskenkar. Tratthalsskål (med 
fyra öron). 158—165. Skåle. öppna skålar. 166—171. Hankekar med skarp-
vinklet bug og skulder. Skuldreskälar. 175. Hankekar. Tratthalsskål. 
176—177. Skålformede lerkar. Cylinderhalsskålar. 180—182. Skålformede 
lerkar. Tratthalsskålar. 198. Skuldrekar. Tratthalsbägare. 199—201. Dop-
peltkoniske skulderkar. Termen kan gott försvaras, man kunde emeller
tid tänka sig även »Walternienburginfluerade amforor», vilket ger en 
åskådligare bild av denna i Danmark främmande kärltyp. 204. Doppelt-
konisk skulderkar. öronflaska (jämför de mycket likartade 52—54). 

Enmansgravbägarna från yngre undergravstid 414—116 äro ornerade 
med horisontala rader av växelvis lutande streck (ett ornament som vi 
kallat »Vinkelstapelmönster» eftersom vinklarna icke följa efter var
andra som i en vinkellinje utan äro staplade på varandra. Termen »vin-
kelbandsmönster» bör i detta fall undvikas). Detta mönster, som ju är 
mycket karakteristiskt för gropkeramiken under stadium Fagervik III— 
Säter III (jfr Bagge, Acta Arch. 1951, Fagervik), förekommer i Finland på 
andra stadiets bägare tillhörande båtyxkulturen liksom även i Sverige 
på båtyxkeramiska kärl tillhörande »Bedingestilen». Glob menar s. 53: 
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»Disse bsegres vinkelornamentik skyldes utvivlsomt påvirkning fra den 
samtidige jaettestuekulturs lerkar.» Men som undertecknad i Acta Arch. 
1951 har påvisat existerar detta mönster överhuvud taget icke inom 
varken svensk eller dansk äkta megalitkeramik, varken i gravar eller på 
boplatser. Det lilla fätal dylika skärvor, som påträffats tillsammans med 
äkta megalitkeramik, härröra antingen från gropkeramiska kärl eller 
frän enmansgravbägare. Sannolikt är det i stället en påverkan från den 
circumbaltiska gropkeramiken vi ha att räkna med. 

På tal om det inslag av svensk båtyxkultur, som finns i Danmark, vid
håller Glob sin åsikt från Årböger 1944, att den svenska grenen av strids-
yxkulturerna »skyldes invandringer fra Östeuropa til Mälaregnen, hvor-
fra den efterhånden bredte sig sydpå og også kom til at beröre Danmark» 
(s. 61). Såsom närmare framgår av min behandling av detta problem i 
Acta Arch. 1951 är denna uppfattning minst sagt diskutabel. Den av 
Forssander 1933 klart uppvisade invandringsvägen från Ostpreussen till 
Skåne—Sydostsverige torde vara den mest sannolika. 

Det skulle vara av intresse att här diskutera flera andra problem, som 
Glob framfört, men det får räcka med vad ovan framdragits. Denna 
kritik av vissa av hans problemlösningar väger emellertid fjäderlätt mot 
bokens utomordentliga positiva förtjänster. Bildmaterialet är strålande 
och texten, och då icke minst de många intresseväckande inledande 
orienteringarna, är fylld av gedigna kunskaper berörande hela det om
fattande och mångskiftande ämnesområdet. En synnerligen välbehövlig 
karta över Danmarks amt och härader noterar man med tacksamhet. 
Och priset Dkr 35 är ju fantastiskt lågt för ett sä stort och förstklassigt 
utstyrt bokverk. 

Axel Bagge 

NOTE 
Problems connected with the terminology of the pottery af the Stone 

Age in Seandinavia. — Axel Bagge here comments upon the recently-
published Part II of the work »Danske Oldsager» (DO II), entitled 
»Yngre Stenålder», by P. V. Glob, Copenhagen, 1952. DO II comprises 
approximately 70 pages of text and 637 illustrations. Of the latter about 
50 °/o consist of figures of pottery vessels. The material is divided firstly 
into the great phases of the Neolithie Age, as recently named by Becker 
(Årböger 1947): Early Neolithie (ca. 2 500—2 200, Glob's chronology), 
Middle Neolithie (ca. 2 200—1 700) and Late Neolithie (1 700—1 500), as 
well as, within the Middle Neolithie period, into the various Culture 
groups: the »Passage-grave» Culture, the »Pitware» Culture, the »Battle-
axe» Culture, the »Bell-Beaker» Culture, and the »Boat-axe» Culture. 

What is particularly under debate is Glob's terminology of the pottery. 
In Bagge-Kaelas' »Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Scho
nen» I (1950) a terminology was created mainly for the Swedish Passage-
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grave pottery. With this as a starting-point, the writer now draws com-
parisons between the often vague and indefinite designations — in his 
opinion — which Glob makes use of, and Bagge-Kaelas' terminology. 
Above all the writer desires more clearly-defined terms in the place of 
Glob's frequently-used »kar» (vessel) and »krukke» (pot or jug). Here the 
writer goes through the different sections of pottery designations, and 
replaces them — in cases where he considers that Glob's are not ade-
quate — with his own namings. 

With reference to that ornament motif which Bagge-Kaelas calls »Vin-
kelstapelmönster» (angle-pile pattern) Glob writes: »The angle-orna-
mentation of these beakers is doubtless due to the influence from the 
vessels of the contemporary Passage-grave Culture. The writer recalls 
that he demonstrated, in Acta Arch. 1951, that this pattern does not exist 
within either Swedish or Danish genuinely megalithic pottery. Doubtless 
it derives instead from an influence emanating from the Pit ware of the 
Baltic regions. 

As regards the infiltration of the Swedish Boat-axe Culture, as 
existing in Denmark, Glob maintains his view from Årböger 1944, that 
the Swedish branch of the Battle-axe Cultures »is due to the immigra
tions from East Europé to the Lake Mälaren area, from which they låter 
spread out southwards, and eventually came to affect Denmark». The 
writer considers this view highly contestable, which he already put forth 
in the Acta Arch. 1951. He considers, in agreement with Forssander, 
1933, that the path of immigration from East Prussia to Skåne-south-
eastern Sweden is the most probable. 

The writer concludes by pointing out »Yngre Stenalder»'s extra-
ordinary merits. The illustrations are excellent. The much-needed map 
on the provinces and counties of Denmark will be received with gratitude. 
The text is full of solid learning covering the whole of this many-sided 
subject. 
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