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SMÄRRE MEDDELANDEN 

SYDSVENSK STENÅLDERSKRONOLOGI 

Sjöholmen. 

Den ståndpunkt professor Otto Rydbeck i sin uppsats om nordisk sten
åldersarkeologi i Fornvännen 1950 intar i fråga om tydningen av de 
omedelbara data utgrävningen av en boplats på Sjöholmen vid Ringsjön 
i Skåne givit har han förut, väsentligen i samma form som här, deklare
rat i ett flertal uppsatser, senast i Meddelanden från Lunds historiska 
museum 1945. 

I mina arbeten »De flinteggade benspetsarnas nordiska kulturfas» 
(Humanistiska Vetenskapssamfundets i Lund skrifter XXXIII, 1942) och 
»Aktuella sydsvenska stenåldersproblem», Lund 1948, har jag, delvis med 
stöd av nytillkommet material, motiverat en mycket avvikande upp
fattning. 

Det är mot dessa mina inlägg i diskussionen om våra stenålderskul
turer Rydbeck här vänder sig. Jag skulle önskat att Rydbeck i högre grad 
än som skett delgivit sin nya läsekrets, inte blott vad jag förnekat eller 
vad jag påstått, utan även de argument varpå jag stöder min inställning 
till föreliggande problem. 

Vid utgrävningen på Sjöholmen har det framkommit ett till synes 
intakt kulturlager med följande ingredienser: 

1. Det inventarium vi känner frän den mesolitiska kulturkretsen på 
ömse sidor om Sundet — fågelpilar i stort antal, grävstickor av rörben, 
för kulturstadiet i fråga utmärkande orneringskonst o. s. v. 

2. De artefakter som är utmärkande för Erteböllekulturen — skivyxor, 
kärnyxor, grönstensyxor, tvärpilar o. s. v. 

3. De redskapstyper som kännetecknar gropkärlskulturen — tjock
nackade yxor, längseggade spånpilspetsar av olika typ och framförallt 
den till kulturen hörande säregna keramiken. 

Enligt principen att i fråga om ett slutet fynd låta de yngsta bestäm
bara föremålen vara bestämmande för hela fyndets tidsställning har 
Rydbeck daterat hela detta blandade inventar till sen gånggriftstid. 

Jag är angelägen om att ge Rydbeck rätt i hans försäkran att utgräv
ningen varit i alla avseenden mönstergill. Det är inte mot utgrävningen 
som sådan utan mot tydningen av de fenomen, som här mött öga och 
kamera min kritik vänder sig. 
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De av docenten C. A. Althin ledda utgrävningarna i Ageröd, vid samma 
fornsjösystem som Sjöholmen, har blottat vidsträckta mesolitiska kultur
lager av precis samma natur och med samma ingredienser som i kom
ponenten 1 på Sjöholmen — fågelpilar, grävstickor o. s. v. 

Här finnes också boplatser av ren Erteböllekultur och ren gropkärls-
kultur, utan sammanblandning med varandra eller med mesolitiska in
slag — alltså komponenterna 2 och 3 pä Sjöholmen. 

De båda sistnämnda kulturerna representerar, av fyndmassan kring 
Ringsjöarna att döma, en intensiv bebyggelse, jämförlig med den vid 
havskusten, och det nära förhållandet emellan de av mig undersökta 
fyndrika boplatserna i Jonstorp och bebyggelsen vid Ringsjön framgår 
av många gemensamma drag, likformigt fortlöpande förändring av pil
spetsarna, samma orneringsmönster o. s. v. Rönneå har tydligen varit 
föreningsbandet. 

Nämnda båda kulturer känner inte till några fågelpilar, rörbensstickor 
eller andra mesolitiska inslag. 

Är det dä tänkbart att det på Sjöholmen mot gånggriftstidens slut 
skulle ha suttit en klick människor, som, oberörda av alla de kultur-
strömningar som gått över bygden, skulle ha kunnat bevara ett fullstän
digt avsvep av den eljest för årtusenden sedan utdöda mesolitkulturen? 

Följande tablå belyser fågelpilens förekomst genom tiderna. 

1. Antalet omkring år 1940 på det dansk-svenska mesolitområdet 
framkomna fågelpilar, omkring 250 

2. Fynd av fågelpilar, framkomna vid de stora utgrävningarna av 
boplatser från ren Ertebölletid i Danmark och Sverige 0 

3. Antalet fågelpilar, framkomna vid de omfattande utgrävning
arna av döstids- och gänggriftstidsboplatser i Danmark 0 

4. Fynd av fågelpilar i dösar och gånggrifter i Danmark och Sverige 0 
5. Fynd av fågelpilar på de många undersökta gropkeramiksbo-

platserna i Sverige 0 

Härmed är det siffermässigt bevisat att den kultur, vars ledtyper fågel
pilen och grävstickan utgör, varit försvunnen sedan årtusenden när det 
boplatsfolk, som lämnat de yngsta spåren efter sig på Sjöholmen, höll 
till där. 

Hade fågelpilen och grävstickan fortlevat oavbrutet från mesoliticum 
till yngre gånggriftstid borde vi väl i stället för nollorna i tablån här ovan 
haft positiva siffertal, stigande i proportion till bebyggelsens utbredning 
och befolkningens tillväxt. 

Mot detta verklighetens icfce ställer Rydbeck sitt eget mdste. Fågelpilen 
måste ha levat kvar i boplatskulturerna hela tiden och levat kvar med 
kraftigt liv för att kunna uppträda på Sjöholmen i så stort antal — 
inemot ett 20-tal. 

I enlighet med denna uppfattning har Rydbeck i »En bok om Skåne», 
1936, omformat hela den skånska stenåldern med Sjöholmen som mall. 
Det heter där pä s. 33: »Hela den äldre stenålderns fornsaksinventarium 
fortlever med obetydliga skiftningar hos jagar- och fiskarfolket även 
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under yngre stenåldern. Folkets levnadsbehov var i stort sett detsamma 
under denna tid, därför behövde vapen och redskap icke undergå några 
större förändringar. Det är strängt taget endast keramiken som förbätt
rats, den blir tunnare i godset och rikare ornerad.» 

Tillhörande bildmaterial omfattar bl. a. en fågelpil, en skivyxa, en 
kärnyxa och ett kärl frän gropkeramikskulturen. 

Denna teckning av den skånska stenåldern faller till alla delar utanför 
verklighetens ram, utom beträffande boplatsen pä Sjöholmen, sådan 
Rydbeck uppfattat den. 

Ju mera rikt och allsidigt ett arkeologiskt material är, ju bättre är 
det ägnat att uppbära allmängiltiga slutsatser. Pä Historiska museet i 
Lund finnes det ojämförligt största på samma plats framkomna jäm
förelsematerial mellan Ertebölle- och gropkärlskulturerna som landet 
äger, vardera kulturen fyllande en hel sal. 

Det lär inte vara möjligt att upptäcka en enda av Erteböllekulturens 
ledtyper i gropkärlskulturens inventarium vare sig oförändrad eller »med 
obetydliga skiftningar». Lika ogörligt är det att i nägot av dessa inventar 
uppspåra några reminiscenser från mesoliticum. 

Boplatsen på Sjöholmen är inte längre den gåta, som den vid tiden 
för utgrävningen kunde synas vara. 

Danmark har haft samma problem. Stora Åmose söder om Holbaek 
på Själland bildar med sitt stora antal boplatser ett motstycke till mos
sarna kring Ringsjön. Där förekommer boplatser med biandkulturer, 
men också, på ställen så belägna att ingen omlagring kunnat ske, bo
platser med samma kulturer i oblandat skick. 

En preliminär redogörelse för de sista årens undersökningar lämnades 
vid Kongl. Nord. Oldskriftsselskabs sammanträde i Köpenhamn den 9 
april 1946 av den kände geologen J. Troels-Smith. 

Med de rena boplatserna som korrektiv och med de geologiska hjälp
medel man nu förfogar över är det möjligt att fastställa att blandkul-
turor uppkommit genom omlagring av ursprungligen skilda över varandra 
belägna kulturskikt, tillkomna under olika tider, med större eller mindre 
intervaller. 

De verkande orsakerna hade här varit desamma som vid Ringsjön. 
Vattenståndet hade växlat. Ett stigande vattenstånd har gjort boplatsen 
obeboelig, ett därpå sjunkande har vållat en sprickbildning som på
skyndat kulturlagrens sönderfall. Och så har så småningom i de ur
sprungligen skilda kulturskikten inbäddade artefakter blandats om var
andra och bildat ett homogent blandkulturslager, nu till synes fullkom
ligt intakt. 

»En aldrig så noggrann utgrävning», yttrade talaren, »kan i och för 
sig inte komma tillrätta med verkliga förhållandet.» 

Där är lösningen av Sjöholmens problem. Boplatsen har varit lämplig 
för sitt ändamål. Mesolitfolket slog sig ned där, så kom Ertebölletidens 
och slutligen gropkeramikskulturens folk. 
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Genom avloppströskelns växlande höjning och sänkning har boplats-
området omväxlande varit utsatt för översvämning och uttorkning. De 
olika kulturskikten har härvid sköljts ur och bäddats ihop. Genom en 
av underminering vållad omstjälpning kan vad som en gäng låg underst 
i stället ha kommit överst och tvärt om. 

Rydbeck bygger gärna pä auktoritetsbevis. Hans egen osvikliga skarp
blick utesluter varje misstag och kommer honom att orubbligt fasthålla 
vid en en gång intagen ståndpunkt. Med rätta framhåller han även sina 
medhjälpares beprövade duglighet och redogör för vad det sedan blivit 
av var och en av dem i livet. 

Och dock har Liden, klagar Rydbeck, »genom förnekande av fakta sökt 
jäva fyra samarbetande forskares väl dokumenterade vittnesbörd» 
(s. 292). 

Berättigandet av denna Rydbecks anklagelse mot mig är ju beroende 
på i vad mån det material, som uppbär den klandrade förnekelsen, för
mår uthärda tyngden av denna även av mig till alla delar högt värderade 
kvartett. 

I fråga om Forssander är dock att anmärka att han på sin tid brutit 
sig ut ur denna trosgemenskap. I sin uppsats »Den sydsvenska boplats
kulturen» i Meddelanden från Lunds historiska museum 1941 medger 
han, att teorien om en genetiskt sluten serie emellan Ertebölle- och grop-
kärlskulturerna inte längre kan upprätthållas. Den senare måste ha haft 
ett helt annat ursprung, yttrar han (a. a. s. 132). 

Ett annat i ögonen fallande exempel på Rydbecks förkärlek för auk
toritetsbeviset är hans sätt att presentera och ställa emot mig »vår 
främste svenske arkeolog, den vidsynte Oscar Montelius» .. . Han anför 
in extenso ett utdrag av vad denne sagt om fågelpilens tidsställning i 
sitt arbete »Minnen från vår forntid», 1917. Alltså för en mansålder 
sedan. En tid som så gott som ingenting visste om vårt svenska mesoliti
cum, fågelpilens och grävstickans hemvist, och som stod främmande för 
vårt viktigaste instrument vid studerandet av detta kulturstadium — 
pollenanalysen. 

Montelius har, med stöd av ett s. k. slutet gravfynd, vars natur av 
falsarium väl numera torde ligga i öppen dag, räknat med fågelpilens 
fortlevande ända ned till yngre bronsålder. 

Lika långt har Rydbeck följt efter, nu med stöd jämväl av boplats
fynden pä Sjöholmen (/] PAPMA, festskrift för Martin P:son Nilsson, 
1939, s. 438 f.). 

Slutligen är att påpeka att det vid de senare årens stora utgrävningar 
i Ringsjöbäckenet framkomna enorma fyndmaterialet helt ansluter sig 
till mina ovan deklarerade synpunkter på problemen Sjöholmen och 
Barumsgraven (C. A. Althin, Bäckaskog och Lummelunda, i Festskritt till 
byggmästare Anders Nevsten, 1950). 
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De gotländska fågelpilarna. 

»På samma sätt som i fråga om fynden från Sjöholmen vill Liden av
skriva de båda i Stora Karlsögrottan väster om Gotland påträffade fågel
pilarnas vittnesbörd», säger Rydbeck. Ooh det är riktigt. Jag har anmält 
jäv mot detta vittnesbörd. 

Det gäller även här ett tolkningsproblem. 
I grottan Stora Förvar har tvenne fågelpilar påträffats i en omgivning 

av övervägande gropkärlskultur. 
Detta är obestridligt. 
Men har de alltid befunnit sig i denna omgivning? De kan ha kommit 

in i grottan i mesolitisk tid vid ett tillfälligt besök där — av t. ex. en 
vinddriven fastlandsbo — och sedan blivit liggande i årtusenden innan 
grottan under yngre stenåldern tagits i allmänt bruk och fått sina mäk
tiga avlagringar. 

Den naturligen mest eftersökta, starkt hopträngda inre och övre delen 
av grottan har behövt en storstädning då och då för att kunna hållas 
beboelig. Varvid det som ursprungligen legat underst kan ha hamnat 
var som helst i det utskottade avskrädet. Förekomsten av bitar av samma 
ornerade lerkärl i olika lager och i olika delar av den stora grottan kan 
inte ha någon annan förklaringsgrund. Den starka sluttningen neråt från 
de inre delarna av grottan — i sin helhet 3,1 m — har i hög grad under
lättat en sådan åtgärd och i övrigt motverkat lagerbildning i egentlig 
mening. I en så brant sluttning har allting benägenhet att rutscha 
nedåt. 

Ingen del av vårt land med så utpräglad gropkärlskultur har varit 
föremål för så omfattande undersökningar av både boplatser och gravar 
som Gotland. Vad som funnits i Stora Förvar har också påträffats på 
andra håll och i mångdubbelt större mängder — allt, utom fågelpilarna. 
Att fågelpilarna skulle ha tillhört gropkeramikskulpturen som sådan är 
alltså uteslutet. 

Det är tydligt att dessa pilar är främlingar i det material de kommit 
att inbäddas i, varifrån de än kommit. Gjessing framkastar tanken att de 
kan ha haft östlig påbrå. Hittills är de de enda i sitt slag på Gotland, där 
dock den kalkmättade jorden skulle erbjuda de bästa betingelser för 
deras bevarande. 

Vi måste invänta nya fynd, och säkert bestämbara sådana, innan det 
är möjligt att med vetenskapsmannens ansvar yttra sig om fågelpilens 
förekomst och tidsställning på Gotland. Fyndet i Stora Förvar säger 
ingenting. 

Men Rydbeck håller starkt på sin åsikt. Både utgrävare och utgräv
ningen får högsta betyg, och den datering lagerföljden skulle ha givit pil
spetsfynden synes honom bergsäker. »Man skulle blott vilja önska», säger 
han, »att alla geologiskt bestämda fågelpilar vore lika säkert daterade 
som dessa» (a. a. 1945, s. 30). Samma omdöme upprepas 1950 (s. 295). 

Rydbeck har dock inte alltid varit lika säker på den saken. I sin an-

116 



S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

mälan av Hanna Rydhs då nyutkomna publikation om Stora Förvar i 
Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1940 betecknar 
han denna publicering som »ett mycket uppoffrande men på grund av 
lagerföljdens bristande pålitlighet och de skiftande undersökningarnas 
ålder otacksamt utgivningsarbete» (a. a. 1940, s. 16). 

Graven i Barum. 

Vad som är ostridigt ifråga om graven i Barum är att den är av ut
präglad säckform, 1,2 m djup och 60 cm vid, att den innehållit ett väl-
behållet skelett av en omkring 40-årig individ omkring 154 cm lång, och 
att där som gravgods framkommit en fågelpil och en bensticka av typer 
som eljest är kännetecknande för sydsvenskt mesoliticum. 

Men där är enigheten slut. Den lycklige framgrävaren av fynden, dr 
Folke Hansen, betecknade, i likhet med den dåvarande lundaexpertisen, 
skelettet som manligt och redovisade fyndet under rubriken »Fiskaren 
från Barum från äldre stenåldern», i Handlingar angående Villands 
härad 1941. 

Enligt dr Elias Dahr saknar säväl bäckenben som kranieform ut
präglat manliga eller utpräglat kvinnliga drag, men på grund av skelet
tets gracilitet är han mest böjd att beteckna det som kvinnligt. 

Frågan är dock om inte fågelpilen borde fälla utslaget till förmån för 
manligt kön. Det omfattande etnografiska material jag varit i tillfälle 
att gä igenom visar att det hos bågebärande folk i regeln är männen och 
endast männen som har hand om båge och pilar. Därtill kommer att vi 
inte vet någonting om kroppsstorleken hos det folk som vid tiden ifråga 
bebodde Skåne. 

För mig kan det inte bli ett ögonblicks tvekan om att graven faller 
inom skånskt mesoliticum. Det synes mig ligga i öppen dag. Graven 
ligger i en bygd med fynd och boplatser från nämnda period. En fågelpil 
från den närbelägna Råbelövsjön är som typ identisk med Barumsexem-
plaret (Liden a. a. 1942, s. 83). 

Benstickan är av den speciellt dansk-skånska långsträckta typen, med 
rörbenets ledparti bildande ett rundat, kraftigt handgrepp. Ett flertal 
exemplar av denna typ har under de senare åren framkommit pä ömse 
sidor om Sundet, nästan alla pollenanalytiskt bestämda, och alla dessa 
fallande inom mesoliticum. 

Men Rydbeck ser pä hela problemet med andra ögon. Redan vid sitt 
första omnämnande av fyndet i zJPArMA, 1939, låter han det spränga 
gränsen för det mesoliticum, där dessa typer visat sig höra hemma, och 
raka ned genom hela neoliticum och inte stanna förrän i sen båtyxetid, 
sannolikt hällkisttid». Och han har sedan troget vidblivit denna åsikt. 

Här är alltså platsen för en fortsättning av tablån härovan rörande 
fågelpilens och benstickans förekomst ned genom tiderna. 
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Fynd av fågelpilar eller benstickor i de hundratals undersökta gra
varna av stridsyxekultur i Danmark och Sverige 0 

Andra fynd av fågelpilar eller benstickor tillsammans med artefakter 
från stridsyxekulturen 0 

Fynd av fägelpilar eller benstickor från hällkistor 0 

Här stär äter verklighetens icke mot Rydbecks teoretiska måste. 
Följande citat mä belysa Rydbecks dateringsmetod: 
»Det rör 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, dä dessa sakna en så fast begränsad kronologisk karaktär 
som exempelvis den båtformiga grönstcnsyxan eller den hälslipade flint
yxan . . .» 

Alltså: båtyxkulturens säkert bestämda vanliga fyndtyper båtyxan 
och den hälslipade flintyxan har fått tidsbestämma gravfynden i Barum. 
Visserligen påträffades inga av dessa tidsbestämda artefakter i Barums-
graven, visserligen har aldrig någon fågelpil eller någon bensticka på
träffats i en båtyxegrav, och visserligen säger statistiken alt fågelpilen 
och benstickan helt saknats vid tiden ifråga, men icke för ty är sam
hörigheten mellan dessa i sig själva så heterogena artefakter ett axiom 
i Rydbecks teoretiska utläggningar. 

Det bör ju omedelbart kunna inses att ett gravgods av detta slag förut
sätter att föremålen verkligen tillhört kulturen i fråga och vid begrav
ningstillfället varit i allmänt bruk inom denna kultur. Men vi känner 
blott ett sydnordiskt tidsskede då fågelpil och bensticka varit i allmänt 
bruk, och det faller inom mesoliticum. 

Något intresse för fågelpilen kan väl för övrigt båtyxekulturen näppe
ligen ha haft, då den ju ägde sin egen säregna piltyp (Liden, a. a. 1940, 
s. 101, bild 7—8). 

Gravgåvorna — benstickan och fågelpilen — måste anses som särskilt 
representativa för sitt kulturstadium. 

Grävspaken — ursprungligen av trä — har antagits vara det första 
redskap människan lagt sig till med efter nedstigandet till marken. Den 
var anpassad till hennes nya livsföring —• till uppgrävandet av lämpliga 
näringsmedel ur jorden. Detta har helt visst också varit benstickans ur
sprungliga funktion, fast den sedermera under utvecklingens gång även 
kan ha fått nya uppgifter. Man har förmodligen burit föremälet med sig, 
kanske instucket i bältet, för att ständigt vid behov ha det till hands. 
Den stundom rika orneringen kan anses tyda därpå. 

Typen är väl representerad på Nationalmuseet i Köpenhamn. Bland de 
nyare där förvarade fynden är ett mossfynd frän Paradisgården i Kirke-
Vaerlöse, ett par mil NV om Köpenhamn. Fyndet, som bestämts till 
tidig ancylustid, innehåller flera sådana benstickor, därav ett par orne
rade med tvärhack. 
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Som gravgävor kompletterar de båda i Barumsgraven nedlagda red
skapen varandra — fägelpilen som garant för köttfödan, benstickan för 
de vegetabiliska tillskotten. 

Bädaderas uteslutande hemortsrätt i mesoliticum är obestridlig. 

Oskar Liden 

BOSKAPSFÅLLA I STÄLLET FÖR SOLSKIVA? 

Ett motiv på bohuslänska hällristningar, som tilldragit sig särskilt 
stort intresse, ser ut som en rund skiva, från vilken greniga utskott 
skjuter fram. På ristningen vid Aspberget (Tegneby) i Tanums sn, där 

Fig, l. Ristning på Aspberget i Tanum sn. Bohuslån. Foto Claes Claesson. — 
Rock earolng mi Aspberget, Tanum parish, Bohuslän. 

Fig, 2. Ristning vid Hished, Askum sn, Bohuslän. Foto Johan Alin. — Rock 
carving at Rished, Askum parish, Bohuslän. 

en av de bästa hithörande framställningarna finns (fig. 1), står en män
niska, synbarligen en kvinna, bredvid skivan. De flesta av de talrika tolk
ningsförslagen har velat inlägga en direkt kultisk eller symbolisk mening 
i motivet. Det har sälunda ansetts föreställa bl. a. solskiva med adoranter, 
solskiva med strålar, solskiva med därifrån utgående symboliska händer, 
jorden med greniga växter, helig sköld prydd med kvistar eller kultkärl 
med adoranter. Dessa exempel må räcka.1 

Till helt andra tankegångar förs man, om man jämför utsprången på 
skivan med liknande detaljer pä andra ristningar. De överensstämmer 
nämligen helt med främre delen av vissa bilder av hornboskap, såsom 

1 Se O. Almgren, Hällristningar och kultbruk, Stockholm 1926—27, 
s. 88 ff. 
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