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SMÄRRE MEDDELANDEN 

NÄR OCH AV VEM PRÄGLADES 
UTTRYCKET MESOLITIKUM? 

Frågan kan synas vara av mindre vikt och är det väl i stort sett ocksä. 
Huvudsaken hos en vetenskaplig term är ju inte hur den först uppkommit, 
ulan att den visat sig användbar och att den säger något väsentligt. Vad 
uttrycket mesolitikum beträffar bör det dock kunna påräkna intresse, dä 
dess upphovsman var en svensk forskare och det präglades i anslutning till 
svenska fornfynd, ett förhållande som synbarligen råkat i glömska. 

När jag för åtskilliga år sedan ställdes inför denna fråga meddelade 
frågeställaren, en i fornforskningens historia väl bevandrad äldre arkeolog 
och museiman, att uttrycket var förbundet med namnet Torell, varom också 
Obermaier upplyser i artikeln Mesolithikum i Eberts Bcallexikon der Vor
geschichte. Men detta är ju endast ett hälft svar och föga upplysande. 

Spörsmålet blev åter aktuellt genom en uppsats av Gustav Schwantes i 
Zeitschrift fiir Morphologic und Anthropologie (1952) : Wann endete das 
Paläolithikum? som för helt kort tid sedan kom i mina händer. Förf. 
skriver här: »Man betrachtete cs als logischer, das Friihneolithikum ganz 
abzugliedern und mittlere Steinzeit, Mesolithikum, zu nennen. Wer es zuerst 
getan hat, weiss man nicht. Vielleicht könnle es durch eine Doktorarbeit 
ermittelt werden.»1 Det är närmast dessa rader som givit anledning till 
följande anteckningar. 

Trots sitt svenska ursprung har uttrycket mesolitikum — mesolitisk sten
ålder — mellanstenålder — aldrig fått riktig hemortsrätt 1 nordisk arkeo
logi; här ersattes det vanligen med »äldre stenåldern». Utanför Norden har 
det däremot allmänt vunnit burskap. Det slog dock först igenom ett stycke 
in på 1900-talet, ehuru det redan då var gammalt. 

Mesolitikum har blivit ett sammelbcgrepp för de stenålderskulturer, del
vis sinsemellan besläktade, delvis heterogena, som tillhöra tiden mellan 
stnpaleolltikum, även kallad rentiden, och yngre stenåldern. Innan dessa 
upptäcktes och deras tidsställning blev klarlagd ansågs enligt en äldre 

1 Schwantes använder här uttrycket Fruhneolithikum i samma betydelse 
som Sarauw gav det vid den paleo-ctnologiska konferensen 1 Tubingen 1911, 
dvs. ungefär densamma som inlägges i ordet mesolitikum. Numera har del 
fått en annan och mera inskränkt innebörd. I C. J. Beckers arbete, Mosefun-
dene Lerkar fra yngre Stenålder (Aarb0ger 1947), omfattar »Tidlig Neo
litisk Tid» i stort sett endast det avsnitt av yngre stenåldern, som hittills 
gått under benämningen döstid. 
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forskargenerations uppfat tning detta t idsavsnit t ha utgjort ett t omrum - -
»hiatus»; de människor som buro upp de paleolitiska kul turerna hade dött 
undan och först med megali tgravarna och den slipade fl intan kommo de 
som ånyo skulle befolka Europa. De första mera betydande fynd som visade 
at t människan icke försvunnit t i l l sammans med renen voro de som gjordes 
vid Fére-en-Tardenois (1879) och i grottan Mas d'Azil (1887), båda orterna 
i F rankr ike ; de fingo också ge namn åt var sin särpräglade kul turgrupp, 
tardenoisien efter den förra och asilicn efter den senare. Såsom övergångs-
kul turer erkändes de dock icke. Man betraktade dem som en fortsät tning och 
sista l ivsyttr ing av den med renen försvinnande magdalénienkulturen. 
Hiatus kvarstod. 

En nordisk motsvarighet till dessa västeuropeiska fynd erbjöd den av-
Georg Sarauw år 1900 undersökta möss- eller insjöboplatsen i Maglemose 
på Själland. Det är Sarauws största och en för sin tid mycket betydande 
insats i nordisk stenåldersforskning att kronologiskt och kul turel l t riktigt 
ha bedömt maglemosefyndet: »Dersom de slutninger, hvorti l unders0gelsen 
af t idsbestcmmelsen har f0rt os, måt te vise sig at va-rc rigtigc, vilde et nyt 
avsnit af Nordens oldtid ved fundet fra Maglemose va;re oplukket for os.» 
(Aarb0ger, 1903, sid. 312.) 

Första gången Sarauw för ett u t ländskt forum framlade resultatet av 
sina undersökningar i Maglemose var vid en 1905 i Périgueux i Frankr ike 
hallen arkeologkongress. Hans föredrag som hade den för t iden belysande 
t i te ln : Sur les trouvail les faites dans le Nord de 1'Europe datant de la 
periode dite de 1'hiatus, är ett tungt vägande inlägg i diskussionen om hiatus.-
En av dem som längst höllo fast vid detta var ingen mindre än den berömde 
franske fomforskaren Emile Cartailhac, vilken vid kongressen vägrade att 
e rkänna cn övergång mellan å ena sidan asilicn, som han betrakade som 
en direkt fortsät tning av magdalénien, och de danska kökkenmöddingarna, 
det gryende neoli t ikums äldsta skede, å andra sidan. Däremot vann han 
erkännande av mötets ordförande professor A. de Mortillet, som replikerade 
Cartai lhac » . . . que le pére de 1'hiatus ne pcut que défendre son enfant». 
Några år senare, vid den paleo-etnologiska konferensen i Tubingen 1911, 
hade Sarauw gjort upp ett schema över utvecklingen från senpalcolitisk till 
neolitisk tid. Schemat upptager under rubr iken Fruhncol i th ikum sex efter 
varandra tä l jande kulturgrupper, börjande med asilicn och slutande med 
campignien och de yngre kökkenmöddingarna/ ' Hiatus i betydelsen av ett 
språng eller cn lucka i kul turens utveckling hade förlorat sitt berät t igande. 
Något tomrum existerade inle. Mellanstenåldern, mesoli t ikum, var erkänd 
ehuru Sarauw icke begagnar sig av denna beteckning. Men huruvida skedets 
ku l tur utgör en fortsät tning av den senpalcolitiska kul turen, magdalénien. 

2 Premier Congrés Préhis tor ique de France. Session de Périgueux, 1905. 
Périgueux 1906. Sid. 244 o. f. 

3 G. P, L. Sarauw, Vorkominen, Untersuchung und Gliederung des Friih-
ncoli thikums. Bciheft zum Korrcspondenzblatt der Deutschen Gesellschaft 
fur Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Braunschweig 1912. 
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eller bör uppfat tas som cn inledning eller elt förstadium till den som möter 
oss under yngre stenåldern, därom voro meningarna delade. Genom be
teckningen Fruhneol i th ikum gör sig denne till tolk för den senare åsikten. 
Knut Stjerna däremot som i sitt vid samma tid posthumt u tkomna arbete 
Före häl lkist t iden (Antikvarisk tidskrift för Sverige, del 19, 1911) också 
behandlar maglcmosefyndet och andra med detta besläktade, unders t ryker 
genom beteckningen epipaleolitisk sambandet bakåt . 

Bedan före upptäckten av boplatsen i Maglemose voro i Skandinavien 
en del föremål kända, huvudsakligen harpuner och andra spetsar av ben, 
\ ilka icke höra hemma i yngre stenåldern. Det mest betydande av dessa 
äldre fynd är det som kom i dagen vid sänkningen av sjön Hästefjorden i 
Dalsland 1867—1868. Genom sänkningen klövs sjön i två hälfter, Ö. och V. 
Hästefjorden, vilka förenas genom en kanal . Vid schaktningen för denna 
påträffades på ett djup av 2,3—2,4 m under den torrlagda sjöns botten ett 
antal djurben, enligt uppgift 16 stycken, bär rörande från björn, älg, lodjur 
och sångsvan. Några av benen voro bearbetade, huru många kan numera 
ej fastställas. Bevarade äro en stortandad harpun och ett föremål, som 
tylls som förarbete till cn dylik, båda förfärdigade av mcllanhandsben av-
älg. En av Harald Thomasson utförd pollenanalytisk undersökning såväl 
av lagcrföljden på fyndplatsen som av kvarsi t tande lerrester på de bevarade 
benföremålen gav till resultat , att dessa äro av samma ålder som maglemosc-
hoplatscn. ' Hästef jordsfyndet uppvisades vid den internationella arkeo
logkongressen i Stockholm 1874 och avhandlades j ämte några andra fynd 
av förneolitisk ålder, däribland stångenäskraniet , av Magnus Torell i ett 
föredrag som han rubr icera t : Sur les traces les plus anciennes de 1'existence 
de 1'hommc en Suéde. Sammanfat tningen lyder : »Nous aurions de la sorte 
dans le Nord les restes (rune étape de civilisation ct d 'une periode qui 
paraissent s ' intercalcr entre la periode du renne et l'ägc du silex poli. Le 
jour viendra aussi, sans nul doutc, ou 1'on sera mis cn demeure de dis-
tingucr dans le väste äge de la pierre une subdivision nouvclle, la periode 
mésolilhique.v' 

Detta är första gången uttrycket mesolitisk förekommer, dess upphovs
man är professorn i Lund, sedermera chefen för Sveriges geologiska under
sökning Magnus Torell, polarforskningens och glacialgeologins stora namn 
under 1800-talet. Med intuit iv skarpblick har han, t idigare än någon annan 
och innan de sedermera så berömda tardenoisien-, asil ien- och maglemose-
boplatserna voro kända, insett, att t idsavsnit tet mellan istidens slut och 
den yngre stenåldern icke var cn fyndlös tid och sålunda icke heller innebar 
ett avbrott i den mänskliga kulturens kontinuerliga fortgång. Denna slut
sats grundade Torell — jämte på några andra iakttagelser — i huvudsak på 
det i jämförelse med de nämnda fynden tämligen obetydliga bästefjordsfyn-

1 H. Thomasson, Harpunfyndet från Hästefjorden. Göteborgs och Bohusläns 
fornminnesförenings tidskrift 1937. 

5 Congrés internat ional d'anthropologie & d'archéologie préhistoriques. 
Compte rendu II, sid. 876. Stockholm 1876. 
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det. När problemet rörande den fyndlösa tiden 30 år senare åter blev aktuellt 
förbisåg man att frågan redan varit före. I den ovan refererade diskus
sionen, som fördes i anslutning till maglemosefyndet, söker man förgäves 
eller en hänvisning till Torells u t ta lande. Vad som säges i detta är till 
innehållet identiskt med vad Sarauw y t t ra r om maglemosefyndet, formu
leringen i det senare er inrar delvis om det förras. Insikten om ett nytt 
avsnitt i Nordens stenålder var sålunda icke ny. Även om beteckningarna 
i-ro nya — friihncolitisk, promegalitisk, epipaleolitisk — så avses samma 
sak övergångs- eller mcllanskedet mellan paleolit ikum och den slipade 

flintans tid. När beteckningen mesoli t ikum eller mesolitisk stenålder började 
att t i l lämpas i ett större, europeiskt sammanhang är svårare att avgöra. 
Kanske levde den i det fördolda. Man möter den emellertid i Ohermaiers 
Der Mensch der Vorzeit, vars företal har årtalet 1912. F. n. gäller diskus
sionen icke huruvida cn inellanstenåldcr existerat u tan dess avgräiisning, i 
synnerhet bakåt mot paleolit ikum, föranledd av Schwantes arbe te : Das 
Bell als Schcide zwischen Paläolitl i ikuni und Neoli thikum;" det senaste 
inlägget i denna diskussion är samme författares här tidigare nämnda 
uppsats ; Wann endete das Paläol i th ikum? 

Nils Niklatton 

' Archiv fur Anthropologie. Neue Folge. Bd 22. 1925. 

DRYCKESHORN I DEN S. K. ODENSHÖGEN 

I GAMLA UPSALA 

1 sir avhandling Uppsala högar och Ottarshögen (Kungl. Vitterhets Histo
rie och Antikvitets Akademien, monografier nr 23, 1936) har Sune Lindqvist 
sid. 170 ff. publicerat en rad starkt eldskadade smärre ornerade fragment 
av metallhleek ifrån den östligaste av de tre Kungshögarna, den s. k. Odens
högen, vid Gamla Upsala. Utom de av Lindqvist avbildade förekomma (jfr 
a. a. sid. 173) även åtskilliga andra, både ornerade och oornerade. Lindqvist 
framlägger ingen åsikt om, lill vad slags föremål dessa bleck hört. Däremot 
liar Nils Äberg i sin uppsats Uppsala högars datering i Fornvännen 1947 
i cn ingående analys sökt bestämma bleckens funkt ion; han framhåller dock 
det hypotetiska i sina bestämningar . Sid. 275 f., 279 u t ta la r Äberg, att vissa 
av blecken, a. a. sid. 263 fig. 5, vilken teckning motsvarar Lindqvists foto 
a. a. sid. 171 fig. 88 a = vår fig. 1, och Fornvännen 1947 sid. 273 fig. 19 
kanske höra till en sköld, resp. till en nit å denna. Möjligen skulle enligt 
Åberg även bleckfragmcnteii Fornvännen 1947 sid. 273 fig. 15—17, det sist
nämnda i foto hos Lindqvist, a. a. sid 172 fig. 91a , ha sut t i t på en sköld. 
Vidare framställer Äberg det hypotetiska antagandet , att djurhuvudbeslaget 
Fornvännen 1947 sid. 278 fig. 22, vilken teckning motsvarar Lindqvists foto 
a. a. sid. 171 fig. 88 b = vår fig. 2, och det med cn krigarbild försedda blecket 
Fornvännen 1947 sid. 278 fig. 23, vilken teckning motsvarar Lindqvists foto 
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