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Smärre meddelanden 

Några reflexioner kring Barumgraven 
Barnmgraven, även kallad Bäckaskogsgraven, var pä 1940- och 50-talen töremäl 
för en livlig debatt mellan skånska forskare. Diskussionen gällde säväl gravens 
tidsställning som den dödas kön (Hansen 1941; Liden 1942; Rydbeck 1945; Liden 
1948; Althin 1950; Rydbeck 1950; Althin 1952). Utan tvivel tillhör skelettet en 
kvinna, och hennes grav kan dateras till mesolitisk tid (Althin 1954, s. 188; Gej
vall 1970). Jag skall i korthet meddela min uppfattning om gravens kronologi och 
kulturhistoriska ställning. 

Gravskicket, sittande hocker i smalt schakt, synes inte kunna ge en preciserad 
datering, utan är som Rydbecks inlägg i debatten visar snarast vilseledande. 
Dateringen fär bygga pä gravgodset, som bestar av en fägelpil och en rörbens
mejsel (Althin op. cit.). Rörbensmejslar är få i daterande kontext, varför jag 
bygger gravens datering uteslutande pä fägelpilen. 

Fägelpilar förekommer av tvä slag, sådana med fina hullingar utskurna i ben
skaftet (typ B enligt Liden 1942) och sådana utan (typ A enligt Liden 1942). 
Fiirekomsten av typ B möjliggör uppställandet av en typologisk serie: fintanclade 
harpuner (Mathiassen 1948, nr 175-176), fägelpilar av typ B (Liden 1942, fig. 31-
35), fägelpilar av typ A (Liden 1942, fig. 28-30). Fintanclade harpuner används 
under BO 1 och BO 2 (terminologi enligt Nilsson 1964) enligt dateringar av en
staka fynd och boplatsfynden vid Ageröd I: HC (Nilsson 1935, s. 531, nr 23-24; 
Nilsson 1967, s. 75). Fägelpilar av typ B tycks ha använts uteslutande under BO 2 
enligt dateringen av lyra enstaka tynd (Nilsson 1935, s. 531, nr 16, 19, 21; Liden 
1942, s. 23). Fägelpilar av typ A har använts under BO 2 och AT 1 enligt date
ringar av enstaka fynd och boplatsfynden frän Ageröd I: HC (Nilsson 1935, s. 531, 
nr 14-15, 17-20, 22; T . Nilsson 1967, s. 75). Fägelpilarna är således i stort yngre 
än de fintanclade harpunerna och typ B enligt Liden med både tandning och 
flinteggar kan betraktas som en kortlivad sammanblandning av tvä långlivade 
typer, som ersätter varandra under BO 2. 

Fynd av harpuner sittande i jaktbytet visar att fintanclade harpuner använts 
som Ijusterspetsar. Fägelpilar har använts på samma sätt och därtill som pilar 
eller kastspjut vid jakt på landdjur (Liden 1942, s. 101; Bech 1966, s. 21). 

Fägelpilen i Barumgraven tillhör Lidéns typ A. Den dateras således till BO 2 
eller AT 1. En närmare granskning av pilen kan föra vidare. I skårorna på pilen 
har limmats fast huvudsakligen hela mikrospån, varav ett med retusch. Mikro
spänen sitter med spetsen framåt parallellt med pilskaftet. Detta synes vara nor
malt i pilar av typ A. Mikrospänen i Barumgravens pil är 13-16 mm länga. De 
är starkt krökta, har hela ryggåsar, tydliga slagbulor och en avspaltningsvinkel 
som iir 900 eller större. Mig synes det som mikrospänen tryckts ur en utomordent-
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> 90° 
Fig. 1. Rekonstruktion av det block ur vilket mikrospänen 
i pilen i Bariimgravtn tryckts. Blocket är koniskt, tjockast 
under slagplattformen och har en avspaltningsvinkel, som 
är större än 900. Full skala. — Retonstruttion e)f the 
bloek from which the micro blaeles in the arrow from the 
Barum grave were pressed. The bloek is conical, is 
thickest below the striking platform and has a flaking 
angle greater than go°. Full stale. 

ligt liten kärna, snarast av konisk typ och tjockast nägot unde r slagplattformen 

("g- •)• 
Tekn iken att trycka av mikrospån frän koniska kärnor införs vid mi t ten av 

BO 2 i Skäne. De äldsta boplatser, där tekniken kan beläggas, är Bare mosse V 

(Althin 1954, s. 50) och Ageröd I: HC(BL) (Althin 1954, s. 146; Nilsson 1967, 

s. 75). T e k n i k e n saknas vid Bare mosse II, som dateras till äldre delen av B O 2 

(Althin 1954, s. 50; Nilsson 1967, s. 73 och 71, not 1). Den yngsta boplats, där 

tekniken är belagd, är Ageröd V frän yngre delen av A T 1 (Althin 1954, s. 146; 

Nilsson 1967, s. 75). 

Fägelpilen från Barumgraven tillhör således yngre delen av BO 2 eller A T 1. 

I Ci4-är ( T j = 5 7 3 o ) motsvarar det ta 6500-4500 f. Kr. (Nilsson 1964, s. 34). En 

närmare dater ing kan inte göras med säkerhet, men pilens längd talar för en 

dater ing till A T i . De av mig i Statens historiska museum mät ta till A T 1 

daterade pi larna frän Åmossen, 18 stycken, varierar mellan 17,5 och 23 cm, 

medan de boreala pi larna frän Ageröd I förefaller att vara kortare, flertalet är 

fragmentariska. Pilen frän Barumgraven är drygt 23 cm. 

Unde r loppet av BO 2 övergår Ancylussjön i Litorinhavets första stadium, Ma-

stogloiahavet. Därmed u p p h ö r fastlandstiden. Barumgraven bör således in te sägas 

vara frän ancylustiden eller fastlandstiden. 

Ej heller är det oinskränkt korrekt att säga att graven t i l lhör maglemosetiden 

eller maglemosekulturen. Vid mit ten av BO 2 införs tekniken att trycka av spån 

och mikrospån från koniska block och handtagskärnor . I samband härmed införs 

smala mikroli ter och kölskrapor. Unde r loppet av BO 2 görs allt större och 

bredare spän, som i allt högre grad läggs till g rund fiir redskapsti l lverkningen. 

U n d e r yngsta delen av BO 2 införs trapetsformade mikroli ter (Althin 1954, s. 132-

146). Boplatserna frän äldsta delen av A T 1, Ageröd I: B och 1), kan räknas till 

maglemosekulturen. H ä r förekommer lancettformade och t r iangulära mikroli ter 

jämte trapetsformade. Boplatserna frän A T 1, Häl jarp och Ageriid V, räknas till 

den äldre kustkul turen. H ä r förekommer helt fä, vid Häl jarp alls inga mikroli ter 

u tom trapetsformade sned- och tvärpilar. 

Av kronologiska skäl kan således Barumgraven föras till säväl maglemosekultu

ren som den äldre kustkul turen. 

Väst-, Mellan- och Nordeuropas mesoliticum kan grovt delas i tvä stadier, 

sauvterrenien och tanlenoisien enligt Iransk terminologi, som inte t i l lämpas över

allt. Sauvterrenien karaktäriseras av lancett-, trekant- och segmentformade mikro

liter. T i l l tardenoisien hiir förutom dessa former också trapetser. T i l l tanlenoisien 

i vidsträcktaste bemärkelse kan boplatserna Ageröd I: B, 1: D och V och Häl ja rp 
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räknas, även om snedpilar är sällsynta pä kontinenten. Att trapetser införts på 
ett senare stadium är stratigrafiskt belagt pä flera boplatser som Sauvterre-la-
Lémance i Frankrike, Birsmatten i Schweiz och Ageröd I i Skäne. Tidpunkten 
fiir införandet av trapetser pä kontinenten kan inte exakt bestämmas i för
hållande till sydskandinavisk kronologi men torde ligga 6 ä 7 000 år f. Kr. 

Till väst- och mellaneuropeiskt mesoliticum kan en rad gravar föras. De iir i 
allmänhet funna inom mesolitiska boplatser. De döda är placerade sittande eller 
liggande oftast med uppdragna knän och ej sällan täckta av rödockra. Exempel 
pä dylika gravar är Janislawice i Polen, Bottendorf i Tyskland, Hoédice och 
Téviec i Frankrike. Dä en närmare datering är möjlig tillhör gravarna det yngre 
trapetsförande mesolitiska stadiet, tardenoisien i vidsträckt bemärkelse. De äldsta 
gravarna i Danmark, Vedbx-k och Korsor Nor, tillhör den äldre kustkulturen. I 
dessa gravar ligger den döde utsträckt pä rygg. 

Inga kronologiska hinder finns för Barumgravens samhörighet med de konti
nentala tardenoisiengravarna av likartad konstruktion. 

Tardenoisienkomplcxets uppkomst har getts flera förklaringar. En intressant 
möjlighet är att hela den europeiska spån- och trapetsindustrien hänger samman 
med det äldsta neoliticum i Sydösteuropa och Donaudalen, vilket äger trapetser 
och flinteggade redskap. Det iildsta prekeramiska neoliticum förekommer i Syd
östeuropa omkring 6500 1. Kr. 

Det synes mig tänkbart att de kontinentala tardenoisiengravarna och Barum
graven haft neolitiska hockergravar som förebilder. Ett sådant betraktelsesätt 
förutsätter att kulturlän, som i detta fallet trapetsindustri och hotkerbegravning, 
kan spridas frän ett neolitiskt Sydöseuropa genom hela Mellaneuropa till Skäne 
av mesolitiska stammar. 
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Stig Welinder 

Summary 

T h e bird arrow from the Barum grave is made of complcte microblades produced 

by pressure technique. Ih i s technique was introduced into Skåne a round tbc 

middle of the Late Boreal Period. Microblades ceased to be made in the middle of 

the Atlantic Period. According to this dating, the grave can be assigned to the 

låter Maglemose culture or the Early Coastal cul ture. T h e grave is contempora-

neous with and eonstrueted similarly to the Tardenois ian graves on the nor th and 

west European lowlands. These graves, together with the Barum grave, may have 

as prototypes the earliest Neolithie hocker graves. 

Translated by Richard Cox 

Spjutspetsen från Mos — ett tillägg 
I ett föregående häfte av Fornvännen redovisades nya upptäckter som gjorts 

med röntgenfotografering av den silverinlagda spjutspetsen frän Mos i Sten

kyrka sn på Gotland.1 Sedan detta meddelande gått i tryck, fortsattes undersök

ningen av spjutspetsen med andra metoder, som nu givit ytterligare resultat, vilka 

här skall meddelas. 

Man visste alltsä, att elet fanns figurer — exempelvis en orm —, som gömde 

sig under korrosionsskiktet. Fiir att avlägsna det ta och fä fram figurerna, lades 

spetsen i EDTA-lösning- och utsattes för ultraljud i olika omgångar — behand

lingen avbröts med jämna mel lanrum, för att man skulle kunna kontrollera, 

1 Thunmark, 1... Spjutspetsen från Mos i ny belysning. Fornvännen 1970: 3, s. 231. 
- Etyleiiiliaininteiraacetat löst i vatten; angående eleima metod se Arrhenius, B., Knivar 
från Helgo oeh Birka, Fornvännen 1970: 1, s. 42, samt Arrheiiius, B., Mäl oth medel 
inför 70-talet, Meddelanden från Riksantikvarieämbetet 1970: 11, s. 8. 


