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STENÅLDERN I BLEKINGE. 

S I G U R D E R I X O N . 

ngen saga eller runa underrättar oss om tiden, då 
denne ort först blifvit befolkad: och hvad hopp är at 
finna Blekings förste invånare, då de fleste och 

störste länder ännu famla i mörkret efter sina?" Det är docent, 
sedermera professor, N. H. Sjöborgs pessimistiska uttalande i 
"Utkast til Blekings historia och beskrifning" (I, II, Lund 
1792—93), där han även söker ge en skildring av landskapets 
forntid. Såsom föregångare kunna nämnas ett par tämligen 
obetydliga disputationer från 1700-talets förra hälft, nämligen 
Laur. Muhrbeck: "Exercitium Academicum de Blekingia" 
(Lund 1719) och J. H. Sorbon: "Disqvisitio historica de Ble
kingia" (Lund 1746)1. Varken rudbeckianismen i sina efter
dyningar eller den spirande göticismen kunde giva någon 
klarhet över hithörande förhållanden, men det föddes ett nit, 
som sedan bar frukt. En sådan var J. Worsaaes "Blekingske 
Mindesmaerker fra Hedenold". (Kjöbenh. 1846), som ju är ett 
mycket märkligt arbete för sin tid, liksom de vetenskapliga 
grundvalarna nu blivit helt andra än förut. Sålunda var ju 
bl. a. treperiodsystemet upptäckt. Därtill hade Worsaae för
delen att kunna begagna sig av några ivriga och intresserade 

i Blekinges fyra häraden voro också föremål för särskilda disputationer 
i Lund pä 1740-talet. 

Överstycket: två fågelformade bronsspännen från Öland samt en del av ett baltesbeslag av 

•llver trån Blekinge (yngre järnåldern). 
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fornsaksamlares material och upplysningar, särskilt Amiralitets
apotekaren M. Söderströms och Konstruktionslöjtnant C. D. 
Petterssons i Karlskrona. 1 detta arbete har stenåldern dock 
blivit ganska knapphändigt behandlad, och framställningen där 
rör sig egentligen blott om gravarna, men en iakttagelse som 
följande förtjänar att framhävas: "Stenoldsagerne findes i Ble
king saedvanlig naer ved Kysterne, hvor et Folk, som levede av 
Jagt og Fiskeri först maatte opslaae sine Bopaale. Hamrene 
eller Öxerne med gjennemborede Skafthuller opgraves vel 
lasngere oppe i Landet, men i mange Tilfaelde tör man nok 
antage, at de hidröre fra senere Tider, då Metal allerede var 
kommet i Brug." — Frånsett den sista anmärkningen, har 
denna framställning kunnat bekräftas i vår tid. 

En flitig antecknare var också S. W. Gynther, men han 
berör endast föga stenåldern. Däremot gjorde prosten A. Lundh 
på 1870-talet en hel del insamlingar och anteckningar av värde 
för ifrågavarande tid. 

Moderna forskare, som gjort undersökningar i Blekinge, 
äro professorna O. Montelius och C. M. Furst, d:r C. Wibling 
och d:r K. Kjellmark, av vilka de båda senare ha förtjänsten 
att ha givit det mesta vi veta om landskapets boplatser. Bi
drag ha även lämnats av grevarna F. och C. D. Reventlow, 
som gjort undersökningar och rikhaltiga insamlingar på bo
platsen Siretorp,1 samt d:r N. O. Holst genom geologiska och 
arkeologiska iakttagelser. 

Några forskare ha vid behandlingen av allmänna skandi
naviska stenåldersfrägor även ägnat Blekinge uppmärksamhet. 
Bland dem är först att nämna professor Oscar Montelius, som 
vid arkeologiska kongressen i Stockholm 1874 i sin allmänna 
översikt över antalet stenåldersfynd i Sverige även uppräknade 
Blekinges (då sammanlagt 637, varav flinta 265, grönsten 
372) och i kartan över stenåldersgravarna upptog hällkistorna i 

i Dessa samlingar ha nu genom en frikostig donation införlivats med 
St. H. M. 
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detta landskap.1 Vidare har d:r A. Hollender i sin avhandling 
"Om Sveriges nivåförändringar efter människans invandring"2 

ganska utförligt sysslat med Blekinge. Beträffande fynden 
konstaterar han att kust-trakterna äro rikast. Han tar endast 
hänsyn till yxor med och utan skafthäl3 och framhåller, att de 
senare, som huvudsakligen äro äldre, äro långt talrikare i de 
lägre kust-trakterna och äro där proportionsvis överlägsna de 
skafthålsförsedda yxorna, medan motsatta förhållandet gör sig 
gällande högre upp i landet. Härav drar Hollender den slut
satsen — vilket ju redan av de naturliga förhållandena och 
av, att inga större nivåförändringar här ägt rum efter istiden, 
ligger nära till hands — att befolkningen från kust-trakterna, 
där den tydligen i äldre tid varit koncentrerad (några centra 
påpekas) spritt sig uppåt landet. För Blekinges vidkommande 
bli således Hollenders resultat ganska vaga och hade redan 
delvis — såsom nämnt — iakttagits av Worsaae. Hollender 
har emellertid även diskuterat tiden för invandringen och sökt 
uppställa paralleller med områden i Uppland—Dalarna. De 
behandlas i annat sammanhang i det följande. 

I sitt arbete "Den arktiske stenålder i Norge" har d:r 
A. W. Bragger i förbigående diskuterat stenåldersförhållanden 
i Blekinge och betonar bl. a. "at det östlige Blekinge i dysse-
og jettestuetid må regnes til arktisk-baltisk stenålder", medan 
det antagligen skulle komma att visa sig, att under hällkist-
tiden "alle de vigtigere redskapsformer av skandinavisk type 
er kjendt överalt i Blekinge; dette forhold gjentar sig i andre 
vigtige graenselandskaper mellem arktisk og sydskandinavisk 
stenålder og må forklares således at i den sidste periode av 
stenalderen har den sydskandinaviske stenaldersbefolkning besat 
de bedste jordbruksbygder i hele det sydlige og mellerste 

i Compte rendu, Congrés, Stockholm 1874 1, sid. 174 och 176. 
2 Geol. Fören. Förh. Bd. 23, h. 4 (1901). 
3 I fyndförteckningen efter höjdzoner, som är huvudargumentet i bevis

föringen, medtagas ej flintyxorna. Endast en del av nu känt fyndmaterial 
har vidare stått till Hollenders förfogande. 
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Sverige og enten fortraengt eller absorberet den arktisk-baltiske 
befolkning".1 I vad män denna uppfattning har kunnat bestyr
kas av materialet torde framgå i det följande. 

Vidare äro att nämna Stjerna och Almgren, vilkas resultat 
ofta komma att citeras under framställningens gång. 

Blekinge är en kustremsa av ungefär 3,014 kvkm., vars 
största utsträckning V-Ö är 103 km. och största bredd 49 km. 
och sänker sig från Smålandsgränsen med en höjd av 120 ä 
150 m. i tre trappsteg ned till havet.2 Det översta av dessa 
trappsteg, den s. k. skogsbygden, är en fortsättning av det 
småländska höglandet och är ganska torftigt med vidsträckta 
skogsmarker omväxlande med kala, blockrika ljungmarker eller 
talrika mossar. Den därpå följande mellanbygden har en annan 
karaktär. Längst i öster är marken jämn och i allmänhet 
sandig, men i Jämjö sn blir landet kuperat, jorden bördigare 
och mera odlad, vilket fortfar till norr om Karlshamn, varefter 
Listerhalvöns slättland utbreder sig. Den smäbergiga terängen 
fortsätter ända ut till havskusten och mellanbygden övergår 
således omärkligt i strandbygden. Det är den mellersta delen 
av mellan- och strandbygden, som har den rikaste naturen 
och givmildaste jorden. Listerby sn med halvön av samma 
namn är en ganska jämn och bördig slättbygd. I väster ut
göres kustlandet av öppen slättbygd, som utbreder sig bort 
mot Ryssberget på gränsen till Skåne och stränderna äro låga 
och öppna. Såsom av bl. a. Generalstabens höjdkarta fram
går, skjuta mera höglänta partier längre ned mot kusten i 
området mellan Bräkne- och Ronneby-åarna, vilket förhållande 
på ett i ögonen fallande sätt inverkat på bosättningen här, 
såsom skall påvisas i det följande. Det östra kustlandet sluttar 
jämnt mot havet och har sandig jordmån. Innanför västra 
kusten av Torhamns sn utbreda sig magra hedar. 

En hel del åar genomflyta landet i sydlig riktning — de 
större med källor i Småland. De mera betydande, vilka också 

i A. a., sid. 115. 
2 Jfr Ahlenius-Kempe: Sverige, Blekinge. 
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ha spelat en viktig roll vid bebyggelsen, äro från väster 
till öster: Hölje-, Mörrums-, Mie-, Bräkne-, Vieryds-, Ronne
by-, Nätraby-, Rödelby- och Lyckebyåar. Flera av dem flyta 
fram i stundom ganska skarpt markerade fåror och dalgångar. 
I samband med åarna böra rullstensåsarna beaktas. De visa 
också i hög grad riktningen norr—söder och följa ofta åda-
larna, åtminstone i deras övre sträckningar, medan i strand
bygden ådalarna övergivas.1 

Vad Blekinges geologiska förhållanden för övrigt vidkom
mer, må endast tvänne omständigheter här tagas i betraktande. 
Enligt Holst'2 har havsytan under den älsta Ancylustiden nått 
cirka 8 m. högre än nu i Blekinge. Litorinahavet steg till 
omkring 8 m. men dock något mera vid Blekinges östra kust.15 

Några större förändringar i landområde har således den föl
jande landhöjningen icke kunnat innebära i Blekinge utom 
på Listerhalvön där ett sund4 eller havsvik gått fram i sydväst
lig riktning över Ysane kyrka samt på den östra kusten där 
en smal landremsa legat under vatten. 

Kritsystemet är representerat inom provinsens västligaste 
delar i en direkt fortsättning mot öster av Kristianstadsomrä-
dets kritbildningar. Här finnes den s. k. krislianstadsflintan 
(ända vid Karlshamn), en mörk vitprickig flintart, som lätt 
springer i stycken och är svår att bearbeta, då brottet är myc
ket oregelbundet.5 En mängd avfall av denna flinta — liksom 

1 Jmf. Geol. kartan över Blekinge län, uppgjord av Sveriges Geol. 
Unders. 

2 N. O. Holst: Östersjöns och Bottniska vikens postglaciala geologi 
i Sveriges Geol. Unders. Ser. C: 180 sid. 77. Jmf. A. Hennig i Ahlenius-
Kempe, Sverige: Blekinge. 

3 Jmf. O. Frödin: En svensk kjökkenmödding, Ymer 1906 sid. 30, där 
Litorinagränsen vid Torhamnsplatserna sättes till 8,5 m., detta i överensstäm
melse med C. W. Bregger: "Strandlinjens beliggenhed under stenalderen i 
det sydostlige Norge." Norges Geol. Unders. N:o 41. 

4 Jmf. Q. de Geer: Om Skandinaviens geogr. utveckl. efter istiden, tavla 6. 
5 Se härom A. H. Hennig: Spräcklig och enfärgad flinta i Sveriges 

mucronakrita, Geol. För. förh. Bd 17. och Karl A. Granwall: Flintens 
naturlige förekomst paa Bornholm, Aarb. 1903 sid. 316 ff. 
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av sydskänsk — är funnen i Blekinge, även under förhållanden 
som tyda på sen tid inom stenåldern. Det är dock endast de 
älsta yxorna, som stundom äro av detta material, medan man 
sedan icke tyckes ha kunnat nyttja det till annat än simplare 
och mindre verktyg, såsom skrapor o. d., men de talrika skär
vorna visa väl, att man gjort allvarliga bemödanden alltjämt, 
ehuru med dåliga resultat. Kristianstadsflinta har även expor
terats uppåt landet. Skärvor eller större stycken äro sålunda 
funna exempelvis i Småland, vid östliga boplatser norrut samt 
vid pälbyggnaden vid Alvastra.1 Någon annan flinta förekom
mer ej i Blekinge naturligt utan är helt och hållet importerad 
från Skåne. 

Epipaleolitisk civilisation. 

De älsta intyg om människors förekomst i Blekinge torde 
vara en del verktyg av ben och horn, funna i mossar o. d. 
under omständigheter, som antyda, att de tillhört ett folk, som 
bott på flottar o. d. och alltså hört tillhopa med de av Stjerna2 

s. k. epipaleoliterna, vilka i Danmark uppträdde före kjök-
kenmöddingarnas tid och mycket snart övergingo till Skan
dinaviska halvön. 

I Istaby mosse, Mjällby sn, äro sålunda 4 st.s benspetsar4 

funna, av vilka 2 enligt uppgift hittats nära intill varandra, 
ehuru med 15 års mellanrum. Fyndstället för dessa två har 
besökts av N. O. Holst, som tillsammans med upphittaren 
upptog en profil, som visade följande lagerföljd:5 

i Jfr Almgren: Uppländska stenåldersbopl. Fv. 1906, sid. 105 och 108 
samt Stenåldersbopl. vid Bråviken i Meddel. fr. Ögs Fornminnesfören. 
1906, sid. 27 och 29, Vidare O. Frödin: En svensk pålbyggnad frän sten
åldern i Meddel. fr. Ögs Fornminnesfören. 1910, sid. 18 och 43. 

2 Knut Stjerna: Före hällkisttiden. A. T. S., del 19: 2. 
3 1 äges av prof. Q. de Gecr, 3 finnas i St. H. M. 
4 Jag använder benämningen benspets, men harpun dä särskilda fäste-

anordningar för fånglinan uppträda, detta i överensstämmelse med Stjerna 
i a. a. 

5 Sveriges Geol. Unders. Ser. C. 216, sid. 14 f. 
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Torv 0,25 m. 
Litorinagyttja 0,35 m. 
Torv 1 m. 
Snäckgyttja 0,20 m. 

Harpunen uppgavs hava legat omkring 2 dm. över snäck-
gyttjan eller med andra ord i den nedersta torven, vilken kan 
anses motsvara levertorven, som på fyndstället saknas. Före
komstsättet angiver att den ifrågavarande småtandade harpunen 
är ungefär samtidig med de skånska . . . sammanfallande med 
tiden för den sydsvenska levertorvens avsättning." 

Om fyndförhållandena för den av professor G. de Geer 
ägda benspetsen har han meddelat, att den anträffats i mossen 
mellan Mörby och Istaby backar på 6 fots (1,8 m.) djup, enligt 
uppgift av en bonde därstädes. De geologiska bildningarna 
ha skildrats av samme forskare på följande sätt:1 "I öppet 
läge är (Htorina) vallens normala höjd över havet 8—8,5 m . . . . 
Ovanpå flera av traktens under nyssnämnda nivå liggande 
mossar iakttogos upp till en halv meter tjocka lager av grå 
gyttja, som sannolikt är marin. Under torven åter vilade 
snäckgyttja med Limnea ovata, Valvata piscinalis, V. depressa, 
Pisidium m. fl. sötvattensformer". I denna torv var det fyndet 
uppgavs vara gjort. Enligt dessa bestämningar måste således 
benspetsarna tillskrivas en mycket hög ålder, ganska långt 
före Litorinahavets maximum. Emellertid är för det första 
ingen iakttagen in situ av sakkunnig person och vidare äro 
lagringsförhållandena ej fullt säkert avgjorda. Det är nämligen 
ej alldeles omöjligt, att både torven och det överliggande gyttje
lagret äro bildade senare och då i en av strandvallarna upp
dämd insjö.2 Innan detta blivit avgjort, måste denna fråga 
hållas öppen. 

Benspetsarna äro långa, smala, glatta småtandade verktyg, 
av vilka en har tandegg på båda sidor och spetsoval genom-

1 G. de Geer: "Om Skandinaviens nivåförändringar under qvartär-
perioden". Geol. Fören. Förh. 1890, sid. 97. 

2 Enligt välvilligt meddelande av professor G. de Geer. 
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skärning fig. 1, de övriga fig. 2, 3 och 4, äro eneggade 
med triangulärt tvärsnitt fast med ryggsidan kullrig. Baserna 
äro rakt eller snett avskurna. Endast på den prof. G. de 
Geer tillhöriga finnes antydan till fästeanordningar, ett par 
skåror tvärs över, där tandeggen börjar. Huruvida ett litet 
hål genom den plattare basdelen är gammalt, är däremot 
ovisst. Denna spets har på ena sidan fjäderformigt anordnade 
repor, som åtminstone delvis torde vara tillkomna i dekora
tionssyfte. 

I Blekinge museum finns vidare en liknande eneggad 
benspets fig. 5, ungefär 16 cm. lång, vilken härrör från 
"Mjällby mosse". Möjligen avses härmed Istaby mosse. 

Från Istaby mosse är ett i båda ändar tillspetsat hjort
hornsstycke fig. 6, bågformigt, cirka 29 cm. långt. Det kan 
knappast ha varit någon slagstock, emedan spetsarna ej äro 
bearbetade för dylikt ändamål. Dess användning är oviss, men 
efter all sannolikhet har det tillhört samma människor som 
benspetsarna. Sven Nilsson avbildar (Skandinaviska Nor
dens urinvånare, Pl. XV, fig. 178) ett redskap av hjorthorn, 
funnet "på bottnen av en skånsk torvmosse". Det är avskuret 
i ena ändan och där på ena sidan försett med ett utskuret 
hål, varför Nilsson antog det vara en jaktpipa.1 Det är tyd
ligen ett med ifrågavarande samhörande verktyg. Äldre red
skap, som ha någon likhet med det frän Istaby, angivas annars 
vara slagstockar,2 men när det gäller så långt tillbaka som 
kjökkenmöddingstiden eller före, äro även dessa synnerligen 
sällsynta. Enligt A. W. Brogger är ingen känd från Sverige, 
men från vardera av boplatserna Viste i Norge och Brabandsö 
i Jylland finnes ett exemplar.3 

i A. a., sid, 72. 
2 Jfr dock O. Frödin: En svensk pålbyggnad etc. (Alvastra). Meddel. 

fr. ögs Fornminnesfören. 1910, sid. 24 och fig. 44. Det där behandlade 
hjorthornsverktyget tolkas såsom "glattare" hellre än slagstock. 

3 A. W. Brogger: Vistefundet (1908), sid. 31. Jfr Jessen och Thomsen: 
Brabandsfundet. 
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Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5, Fig. 7. Fig. 8. 

Fig. 2. 

Fig. 1—10. Ben- och hornredskap. 

Fig. 6. 

Fig. 1. Benspets, Istaby mosse, Mjällby sn. St.H.M.9015:n. 
2 13181. 
3. „ „ „ „ 5660:a. 
4. „ „ „ „ „ Tillhör prof. G. 

de Geer. 
5. Benspets,Mjällby mosse. Blekinge Mus., Karlskrona, 
6. Verktyg av hjorthorn, Istaby mosse. St. H.M. 10250:23. 
7. ,, ,, ben Istaby, Kalmar Museum. 
8. Benspets, Lörby mosse,Mjällby sn. Kalmar Museum. 
9. „ Väby, Hoby sn. St. H. M. S015:ie. 

10. „ „ „ , 9015:i8. 

Fig. 9—10. 
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Än vidare härrör från Istaby — ehuru utan direkt upp
gift från mosse — ett i Kalmar museum befintligt benredskap,1 

fig. 7. Det är av oviss användning (möjligen även yngre). 
En eneggad, småtandad benspets av samma typ som de 

ovannämnda är funnen i Lörby mosse, (fig. 8), Mjällby sn. 
Närmare om fyndförhållandena är ej känt. Den förvaras i 
Kalmar museum.2 

Två benspetsar av ifrågavarande typ, ehuru med något 
grövre tänder, båda eneggade, äro funna vid Väby i Hoby sn, 
utan närmare uppgift om platsen, fig. 9, 10. Den ene har 
rygg och ena sidan något rännformigt fördjupade.3 

Småtandade, eneggade benspetsar, liknande ovan upp
räknade äro till sin prototyp redan representerade i Maglemose 
(2 ex. Jfr S. Sarauw: En stenåldersboplats i Maglemose, Aarb. 
1903) men en hel del äro för övrigt funna i Danmark, några under 
omständigheter, som tyda på hög ålder.4 Dylika benspetsar 
med eller utan tånge funnos ocksä vid Kunda i Estland, en 
boplats, som Stjerna sätter till tiden mellan Maglemose och 
den egentliga kjökkenmöddingsperioden, och efter vilken han 
uppkallat den fas i den epipaleolitiska civilisationens utveck
ling, som följde efter Maglemoseskedet och i Skandinavien va
rade in i yngre stenåldern. De äro även funna i Skåne5 och 
på Öland." 

Benspetsar med tandegg på båda sidor äro sällsyntare 
(en utveckling härav äro de med flinthullingar) men förekomma 
redan vid Kunda.7 

i Enligt meddelande av d:r Nils Åberg. 
2 Jfr Stjerna: a. a. i A. T. S. 19, sid. 17 och fig. 22 och 46. 
3 Däremot torde ett tillspetsat, polerat benverktyg, upptill tjockt och 

grovt som för slag snarare vara yngre. Det är funnet vid Sölvesborg. Dy
lika verktyg finnas redan i Maglemose, men äro sedan vanligare. Jfr Stjerna, 
a. a., sid. 8—9. 

4 Jfr Sarauw: a. a., sid. 248 f. och Stjerna: a. a., A. T. S. 19, sid. 45. 
5 Ex. Stjerna, a. a., fig. 33. 
,; Stjerna, a. a., fig. 179. 
7 Jfr Stjerna, a. a., sid. 11 och sid. 22, not 2. 
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Typologiska skäl kunna således ej heller ge oss någon 
närmare bestämd datering, men från arkeologisk synpunkt 
skulle de snarast tillhöra tiden omkring eller något efter Li
torinahavets maximum. Blekinge har i varje fall erhållit sin 
första befolkning strax efter det människorna uppträtt i Skåne. 
Det kan ej vara fråga om några större hopar. Såsom ovan 
nämndes synas de hava bott på flottar, troligast i sötvatten, 
men ej så långt från kusten. 

Övergångstiden mellan äldre och yngre stenåldern. 

Sedan den vid Jyllands kuster utvecklade kjökkenmödding-
kulturen slagit rot i Sydsverige dröjde det icke länge, förrän 
dess bärare nådde Blekinge. En invasionsström har—huvud
sakligen efter Skånes kust — inträngt i Blekinge och slagit 
sig ned här och där vid stränderna, dock knappast i östra 
delen av landskapet. Öster om Karlskrona finnes ingen äldre 
flintyxa än den tunnackiga representerad; och av de äldsta 
grönstensyxorna endast ett par. Därmed är dock icke sagt 
att folket ej beträtt denna mark. En skivyxa är funnen på 
Öland och möjligen två runt om slagna flintyxor i Kalmar län 
(ehuru de äro något osäkra).1 Det ligger då närmast till hands 
att anse, att dessa trakter nåtts över Blekinge. Men männi
skorna måste också redan under äldre stenåldern ha utefter 
några av de blekingska floderna hunnit in i Småland. Föga 
spår ha de likväl i Blekinge lämnat efter sig från detta fram
trängande, som liknar en vandring. Det är endast en skivyxa 
funnen vid V. Hult i Backaryds sn, invid Vierydsån.2 I Krono
bergs län finnes den äldre stenåldern representerad med ej så 
få fynd. Invandringen har skett både från Skåne och Blekinge, 
medan den från Halland varit obetydlig. Vid Åsnen och 

1 N. Åberg: Studier över den yngre stenåldern i Norden och Väst
europa, sid. 2. 

2 Icke heller någon grönstensyxa med spetsoval genomskärning är funnen 
uppe i landet. 
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Salen, som båda avflyta genom Mörrums å, äro sålunda bo
platser funna (vid den förra med skivyxor).1 Vidare må nämnas 
den vid Ulfö i Almundsryds sn funna flintyxa, som synes stå 
på övergången mellan skivyxa och "spetsnackig"2 och som 
är mycket Hk en vid Bellevuebacken vid Karlshamn anträffad, 
d. v. s. nära Bräkneåns utlopp. Det är således mest ut
efter Mörrums å, som denna invandring gått, men inga fynd 
äro kända frän dess lopp genom Blekinge. Vid Angelskog vid 
Ronnebyåns mynning har anträffats en föga yngre yxa. Det 
utmärkande för utbredningen av denna tids fynd är alltså, att 
de äro så bundna till havskusten och — såsom nedan skall 
närmare visas — antyda, att befolkningen i så hög grad bott 
tillsammans på boplatser. Flintyxorna av "Ertebölletyp" visa 
sålunda följande fördelning: 

Skivyxor 5 st. 
1 utan annan fyndort än Blekinge. 
2 Siretorp, Mjällby sn. 
1 Agerums by, Gammalstorps sn, fig. 11. 
1 V. Hult, Backaryds sn. 

Vidare på övergången till spetsnackiga yxor: 1 från Belle
vuebacken vid Karlshamn. 

Kärnyxor ("runt om slagna") 5 eller 6: 
2 eller, kanske 3 från Torso, Mjällby sn. 
1 från Mörrums sn (ej närmare ang. fyndort). 
1 från Rosenholm, Lösens sn, fig. 12. 
1 utan annan uppgift än Blekinge. 

Dessa fätaliga flintyxor kunna icke sägas representera in
vandrarnas antal. Huvudmaterialet är grönsten, såsom natur
ligt är, då Blekinge ligger utanför det egentliga flintområdet. 

Grönstensyxor med mer eller mindre regelbundet spets
oval genomskärning, fig. 13, sammanföras här till en grupp, 
som i Blekinge omfattar 78 st. De överensstämma till en stor 

1 Enligt Knut Kjellmark: Utkast till beskrivning över Kronobergs 
läns förhistoriska fornt och fynd (1911), sid. 5. 

2 Jfr C. Wibling: Ulföfynden. Ymer 1897, sid. 189 och fig. 1. 
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del med de s. k. Limhamnsyxorna och sammanhöra sålunda med 
Erteböllekulturen och äro att datera till den äldre stenålderns 
slut och övergången till den yngre. Andra äro mera regel
bundna, finslipade och visa en del yngre drag, som hänföra 
dem till något senare tid. Det första tidsskedet inom yngre 
stenåldern, Montelii första period, karakteriserad av flintyxor 
med spetsoval genomskärning, har av Stjerna1 indragits och 
sammanslagits med döstid. Dessa yxor äro mycket fåtaliga 
i Blekinge. Att perioden i varje fall i Blekinge ej kunnat ha 
någon längre varaktighet ådagalägges dock mindre av detta 
förhållande, då ju grönstenen redan i föregående period visat 
sig i stor utsträckning supplera flintan (här således grönstens
yxor med spetsovalt tvärsnitt och trindyxor) utan därav att en 
del spetsovala grönstensyxor äro påverkade av dösyxan, medan 
andra uppträtt tillsammans med yxor, som haft tydliga slipade 
smalsidor och sålunda också att räkna till döstid. Grönstens-
yxan med spetsoval genomskärning kan ju nämligen knappast 
vara någon långlivad typ, därtill är materialet alltför mot
spänstigt. Sålunda förekomma exempelvis ett par yxor i St. 
H. M., som, ehuru med närmast spetsoval genomskärning, i 
formen påminna om tunnackiga flintyxor och tydligen påver
kats av dem, fig. 14. Vid Stensnäs i Mörrums sn fann man 
10 st. grönstensyxor omkring en slipsten. Av dessa har en 
upptill slipade smalsidor och är att karakterisera som tunn-
nackig, fig. 15, en annan med föga spår av slipning har 
mycket svaga antydningar till smalsidor. De övriga ha un
gefär spetsoval genomskärning, ett par alldeles utan slipning, 
resten delvis slipade. Flera äro tämligen breda och tunna i 
nacken. De ha alla breda eggar med egghörn, vilket föranleder 
Åberg2 att karakterisera dem såsom påverkade av "megalitiska" 
yxor. — Sen är också en yxa (eggdel), som är av samma 
form som exempel fig. 15 i Åbergs anförda avhandling, med 
finslipad egg upptagande 

i I ovan anf. arbete. 
2 A. a., sid. 15. 
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Fig. II. 

Fig. 13. 

Fig. 12, 

Fig. 14. •

Fig. 15. 

i Fig. 16. Fig. i : Fig. 18. 

Fig. 11. Skivyxa av kristianstadsflinta Agerum, Gammalstorps sn. 
St. H. M. 1453:203. 

12. Kärnyxa av sydsk. flinta, Roscnholm, Lösens sn. St.H.M. 11050. 
13. Grönstensyxa med spetsoval genomskärning Kuggeboda, Listerby sn. 

St. H. M. 5549:41, 
14. Grönstensyxa med spetsoval genomskärning, Blekinge. 

St. H. M. 9884: t*. 
15. Grönstensyxa med tunn nacke och smalsidor, Stensnäs, Mörrums sn. 

St. H. M. 9884:-i. 
16. Grönstensyxa med spetsoval genomskärning och en sida planare. 

Trakten av Karlshamn. St. H. M. 5106. 
17. Grönstensyxa med närmast trapezoidiskt tvärsnitt, Torso, Mjällby sn. 

St. H.M. 5660:n. 
18. Grönstensyxa med närmast spetsovalt tvärsnitt, en sida alldeles plan. 

Slipad. Blekinge. St. H. M. 5420:41. 
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lare. Den är funnen vid Jämjö kyrkoby och alltså även här
igenom visande sig såsom sen.1 

Inom denna yxgrupp har jag vidare urskilt ungefär 18 st., 
som ha en sida mera plan än den andra och ibland ha en 
mer eller mindre tydlig, upphöjd rygg pä den konvexa sidan, 
fig. 16. stundom med dragning åt Lihulttypen2 med ungefär 
trapezoidiskt tvärsnitt,3 fig. 17. Alt en sida är mera plan är 
emellertid en företeelse, som vi skola återfinna även inom de 
yngre yxtyperna och bland de till denna grupp hörande äro 
några säkert av senare ursprung, nästan helt slipade samt 
med den plana sidan ibland alldeles jämn så att yxan blir 
tydligt tväreggad, fig. 18. Denna teknik tyckes i viss mån 
vara föregångare till hålslipningen, som också finnes antydd 
någon enstaka gång. 

Den stora huvudmassan är emellertid av tidigare kynne. 
Redan av kartan, där 61 st. med närmare angivna fyndorter (av 
gruppens 78) blivit utlagda utan åtskillnad, framgår, att dessa 
yxor liksom ErteböIIetyperna i flinta ligga utmed kusten fram 
till Karlskronatrakten. Avvikelsen från den nuvarande kusten 
på Listerhalvön beror på, att Litorinahavet där nådde så långt. 
Endast 2 hithörande grönstensyxor (båda med ena sidan mera 
plan) äro — ehuru ej utsatta på kartan — funna öster om 
Karlskrona, den ena i Torhamns sn, den andra på Senoren. 
De yxor, som ej utmärkts på kartan, kunna för övrigt knap
past förändra den bild av utbredningen, kartan ger. De till
höra alla kustsocknarna och totalsiffrorna framgå av tabellen, 
varvid märkes att Mörrum med Elieholm proportionellt sett ej 
vederfarits full rättvisa på kartan. 

i Ännu ett par bitar äro funna av yxor, som stå denna typ nära. 
2 Jfr A. W. Bragger: 0xer av Nostvettypen och Nils Åberg, a. a., 

sid. 6 f. 
3 Om i Blekinge finnas några hithörande med mera triangulär genom

skärning är mera ovisst. Jag har antecknat en från Lilla Lönnemåla i Erings-
boda sn med oregelbunden, närmast 3-sidig genomskärning och tväregg, men 
det är endast en eggdel och läget så långt upp i landet är avvikande frän 
de övriga. 
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Yxorna med en sida planare visa samma utbredning som 
de övriga. 

Av kartan framgår vidare att yxorna till största delen ligga 
tillsammans på vissa punkter. Dessa äro, med undantag av 
Stensnäsfyndet, konstaterade boplatser. 

Bland dessa märkes först Torso, en liten utskjutande udde 
i sydligaste delen av Listerhalvön, där en boplats påträffats 
i flygsanden, som här utbreder sig. Någon systematisk under
sökning är ej gjord, men Wibling har här företagit en del 
grävningar.1 Ej heller har nivån blivit avvägd.2 Redan pros
ten A. Lundh anträffade här 1877 en del stenåldersföremål. 
Enligt Wibling visade det sig, att i östra delen av fältet finnas 
i sanden vidsträckta kollager, troligen förarbetade av havet. 
"Såväl i dessa lager som i sanden ligga slagna skärvor av gra
nit och nordskånsk flinta. I västra delen anträffas därjämte 
stycken av grova lerkärl, skärvor av sydskånk flinta samt simpla 
redskap av skiffer. Dessa förekomma nästan alltid i runda 
"brandfläckar" eller kolbäddar, täckta av brända stenar. I en 
dylik hittades spetsen av ett mindre ljuster samt några smärre 
benfragment, i ett par andra flera brända ben, som synas vara av 
människa. I närheten ligga ett par större anhopningar av sten 
och sand. Dessa torde väl utgöra rester av forna boningar, 
medan "brandfläckarna" svårligen torde kunna betraktas annat 
än som gravar, i vilka gravgodset antyder stenåldern, men lik-
lämningarna en senare period". Så långt Wibling. För att 
få någon datering måste vi vända oss till fynden. Dessa äro 

i C. Wibling. "Om kustfynd frän stenåldern i Blekinge", Ymer 1899 
sid. 270 f. Lokalen anmärktes ocksä av honom i " Tiden för Blekinge första 
bebyggande" Karlskrona 1895. 

2 Wibling uppger visserligen 1899 efter ögonmätt att höjden tycktes 
vara ett par meter över havet, men 1895, uppger han boplatsen vara belägen 
ungelär i Litorinagränsen, som här enligt Holst (i Sveriges Geol. Unders. 
Ser C: 180 sid 83) är omkring 8 m. Ehuru man således måste avvakta en 
avvägning, mä det anmärkas att flygsanden, som här utbreder sig, är för 
rörlig för att höjdläget skulle få spela egentlig roll vid bedömandet. Enligt 
Lundh har detta sandfält en areal av 72 tunnland. 
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till övervägande del upp-plockade vid olika tillfällen pä platsen 
eller i närheten. Det är därför nödvändigt göra följande pa
rallellförteckning av de fynd, jag genomgått:1 

1. Fynd enligt uppgift från området där boplat
sen ligger: 

Flinta: 
En mängd flintavfall, spånor, bollar och kärnor, till största 

delen av kristianstadsflinta, men även av sydskånsk flinta. 
Däribland en del bearbetade till skrapor, varav åtminstone 7 
st. skedformiga och några runda, andra till borr. 
Ett tiotal tvärpilar, de flesta av kristianstadsflinta, 2 eller 
kanske 3 kärnyxor, (2 av sydskånsk flinta). 

Grönsten: 
Skärvor. 

5 st. grönstensyxor med ungefär spetsoval genomskärning, 
åtminstone ett par något slipade. 

2 trindyxor. 4 st. grönstensyxor med antydan till smal
sidor. De äro tämligen tunna eller spetsiga i nacken. Ena 
bredsidan är mera plan, den andra övergående i smalsidoantyd
ningarna. 

2 st. grönstensmäjslar med spetsoval genomskärning, ned
till slipade, upptill smalare och oslipade. De äro ungefär 
llsåm.* fig. 19. 

Bit av 4-sidigt redskap troligen använt som bryne. 
Lera: 

Krukskärvor (mellan 50 och 100 st.) av grovt grusblandat 
gods. Några få ornerade med punkter. 

Ben: 
Stycke av ensidig tandad benspets. 
2. Fynd med endast Torso angivet: 

i En del flintskärvor, några tvärpilar och krukskärvor äro av grevarna 
Reventlow insamlade vid Torso (här upptagna). 

2 Det är de av Wibling anförda simpla redskapen av "skiffer", som 
skola vara funna i "brandfläckar". En dylik är ocksä funnen pä Hallo. 

Fornvännen 1913. 10 
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Flinta: 
Mängd av flintskärvor, de flesta av kristianstadsflinta. En 

del visa bearbetning. 
Orönsten : 

3 st. yxor med ungefär spetsoval genomskärning. Av dessa 
ha två en sida planare och en av dem med egg, som visar 
svag antydan till hålighet. 

1 Trindyxa. 3 st. yxor med antydan till smalsidor och en 
bredsida planare, den andra mera välvd. 

Bit av 4-sidigt slipat redskap, sorn ser ut som asbest i 
brottet, (brynsten?) Funnet "nära flintverkstaden". 

Dessutom kunna nämnas följande yngre typer, som visa, 
att människor vistats på platsen även under senare delen av 
stenåldern (det är dock ej säkert att de härröra från själfva 
boplatsen). 

Flinta: 
2 tjocknackiga flintyxor, varav en med hålegg och en 

tunnbladig. Vidare är här funnen en yxa som närmast synes 
vara tunnackig. 

Grönsten: 
8 st. fyrsidiga, tjocknackiga yxor 2 skafthålsyxor, enkel typ. 
Härmed blir denna boplats kronologiskt bestämd. Redan 

Kjellmark, som sett en del av fynden, framhåller,1 att boplatsen 
är samtidig med den vid Lindormabacken i Vidtsköfle socken 
på Skånes östra kust. Om denna säger Kjellmark,2 att den 
"ännu mera tydligt än de vid Limhamn och Kullen stå på 
övergången mellan den äldre och den yngre stenåldern.3 Vid 
Lindormabacken finnas också fynd, som visa, att man vistats 
på platsen även i senare stenålder. Arvid Kurck har i en 
avhandling "Om stenålderns delning och kustfynd i Skåne",4 

1 öfversikt af Sveriges stenåldersboplatser Ymer 1904 sid 212. 
2 a. a. sid. 211. 
3 Ej heller Lindormabacken är systematiskt undersökt. 
4 I Saml. till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning 1872 sid. 

9—17. 
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beskrivit och avbildat fynden från denna plats, bland vilka till 
jämförelse må anföras: 

krukskärvor liknande de tjocka från Limhamn 
flintavfall, knutor, kärnor, spånor, 
en mängd tväreggade pilspetsar, 
en massa skrapor, 
en hel del skivyxor, 
ett flertal slipade yxor av grönsten "av form som Lim

hamnsyxorna dock äro några mera fullständigt och jämnt sli
pade över hela ytan och ha slipade smalsidor",1 

trindyxor. 
Sid. 18 yttrar Kurck om övriga kustfynd i östra Skåne: 

"De likna varandra mer eller mindre och hela sandsträckan 
utmed havet från Raflunda sn i söder ända till Åhus i norr, 
ävensom Wannebergas stora, mera inåt landet gående sandfält 
är så att säga glest överströdd med redskap från stenåldern, 
från de enklaste formerna till de större, mera i ögonen fallande 
och bättre arbetade". Vidare är exempelvis vid Yngsjö, där 
Helgeån faller ut i havet flintavfall, knutor, skrapor, tväreggade 
pilspetsar samt slagna yxor och slipstenar funna. Jag har 
ingått på dessa förhållanden i Skåne därför, att de visa, att 
boplatsen vid Torso, som har så många beröringspunkter med 
Limhamn, i geografiskt hänseende också står i samband därmed 
genom en rad strandboplatser i Skåne och man ser därav, hur 
människorna trängt norrut denna väg, tagande bofaste vid kus
ten. Det är en sen utlöpare av Ertebölle-civilisationen österut, 
och, dä Limhamnsboplatserna äro bestämda till tiden strax före 
eller omkring Litorinahavets maximum,2 äro de östskånska och 
blekingska, varibland Torso, säkrast att dalera till tiden närmast 
efter detta maximum, varjämte, såsom av ovan givna'fyndför
teckning torde framgå, man har skäl antaga, att boplatsfolket 
vid Torso bott kvar åtminstone intill den tid då den mega-

i Kjcllmark, a. a. sid. 211. 

2 Limhamnsboplatserna äro ju allmänt bekanta genom Kjellmarks publi
kationer i A. T. S. bd 17, Jmf. ovan a. a. sid. 187—197. 
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litiska kulturen börjat inverka, vid döstidens början. Beträf
fande Wiblings uppgift, att en del vidsträckta kollager i östra 
delen av fältet möjligen äro förarbetade av havet måste en 
systematisk undersökning och avvägning föregå en diskussion 
därav. Till en tidigare åldersbestämning behöver det icke leda. 

I Blekinge äro för övrigt flera boplatser påvisade, som 
likna denna. De sammanföras därför lämpligen under benäm
ningen: boplatser av Torsötyp. 

Ryedals "Flinttycke", Gammalstorps sn. År 1875 fann 
Lundh här inom ett begränsat område av högst 40 kvm:s yt
vidd en massa flintavfall, bl. a. "en lansspets", "trappyxor", 
ett fragment av en slipsten m. m. liggande på ytan av ett 
sandfält, som han säger hava utgjort stranden av den då till 
största delen torrlagda sjön Vesan, vars vatten "gått ända upp 
till — om icke över flintbacken".1 Även grevarna Reventlow ha 
här insamlat flintspån skrapor o. d. Vidare har d:r Kjellmark 
i ett grustag på platsen påträffat en del föremål, som dock 
huvudsakligen tillhöra gångriftstid, vadan troligtvis en senare 
avlagring förefinnes, som skall behandlas i det följande. Att 
emellertid en boplats av Torsötyp här kan påvisas, framgår 
av följande fynd: 

Flinta: Utom skärvor o. d. en bit av en spetsnackig yxa, 
troligen med spetsoval genomskärning. Den är af kristianstads
flinta och oslipad. 

Grönsten: 5 eller möjligen 6 yxor med spetsoval genom
skärning, varav en med en sida mera plan. Bit av förarbete 
till en liknande yxa. 

Boplatsen låg vid stranden av Litorinahavet såsom fram
går av sid. 129 given skildring av dess höjdförhållanden i dessa 
trakter. 

Angelskog, Ronneby sn. Vid grävningar anträffade Wib
ling2 här på lermark i ett äbäcken kolrika lager med flint
skärvor 0,G m. under jordytan, som endast låg 2 till 3 m. över 

i Jfr Kjellmark a. a. i Ymer 1904 sid. 212. Han citerar Lundh. 

2 Jfr Wibling: a. a. i Ymer 1899, sid. 269. 
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havet. Wiblings som alternativ framställda förklaring att av-
lagringen skulle hänföra sig till en tid långt före Litorina
havets maximum är ej trolig, utan avlagringen är snarare ej 
enhetlig, med ett långt senare skede jämte ett äldre som till
hör Torsötypen med bl. a. en närmast spetsoval flintyxa, 
fig. 20, och en grönstensyxa med samma genomskärning. 

Kuggeboda i Listerby sn, beläget i södra delen av Listerby-
halvön i ett mot havet åt sydost öppet läge. Icke heller här 
föreligger någon annan undersökning än en profil, beskriven 
av Wibling.1 På ungefär 10 m. över havet finnes här ett 
kulturlager, "bildande ett vågrätt, starkt kolhaltigt lager av 
stor utsträckning i strandvallen. Flerstädes finnas därjämte 
mörka eller tunnare partier, som genom sitt innehåll visa sig 
härröra från boplatsen. På ungefär 0,o m. under denna vid
tager lera, på vilken vallen vilar. I leran anträffades några 
mindre kolbitar samt ett par stycken av hälleflinta, som synas 
förete spår efter svallning. Dock äro dessa fynd alltför obe
stämda, för att man därav skulle våga draga den slutsatsen, 
att människor levat här redan före vallens bildning." 

Fynden äro följande: 
1. Med uppgift från boplatsområdet : 

Kolbitar. 
Flinta: 

En stor mängd skärvor, större och mindre samt några 
flintbollar och kärnor, de flesta synas vara av sydskånsk flinta, 
varibland ett par längre spån, de övriga av kristianstadsflinta. 
Vidare några skrapor, varav en rund (av kristianstadsflinta), 
och ett par skedformiga och elt borr. 

Grönsten: 
Skärvor. 

2 yxor med spetsoval genomskärning, slagna, vid eggen 
slipade. 

Rännformig slipsten jämte bit av en dylik. 

i A. a., sid. 270. Omnämnd av Kjellmark, Ymer 1904, sid. 213. 
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Lera: 
Ett par krukskärvor, små, rödaktiga. 

Ben: 
En benskärva. 
2. Blott uppgivna vara från Kuggeboda: 

Flinta: 
Ett par skrapor av flinta. 
(Tunn rätmäjsel av flinta). 

Grönsten: 
2 yxor med spetsoval genomskärning, tämligen spetsiga 

mot nacken. 
2 trindyxor, den ena med en sida planslipad. 
3 yxor med oval genomskärning, varav två med en bred

sida planare. 
(1 fyrsidig, tjocknackig yxa). 
(1 skafthålsyxa, enkel typ). 
De fåtaliga säkra fynden antyda således en boplats av 

Torsötyp, varmed de geologiska förhållandena överensstämma. 
Strandvallens höjd är här efter en hastig avvägning av Holst1 

9—10(?) m. över havet och då kulturlagret, som ovan nämnts, 
har ungefär samma nivå, blir tiden ungefär densamma som 
vid Torso. På de ej lokalbestämda fynden kan intet stödjas. 

Härtill komma nu två boplatser, som liksom de vid Ring
sjöns utlopp ha ett tydligt äldre och ett yngre skede, varvid 
det äldre är att räkna till Torsötypen. 

Siretorp i Mjällby sn, cirka en mil sydost om Sölvesborg. 
Här är ett helt komplex av boplatser, den viktigaste belägen 
på en åsformad sanddyn på Siretorps allmänning på omkring 
200 m:s avstånd från havet. Utomordentligt rikliga fynd äro här 
gjorda av krukskärvor, redskap av grönsten, flinta och skiffer 
etc, som emellertid till sin huvudsakliga del höra till en se
nare tid än här ifrågavarande. Den närmare skildringen av 
boplatserna äger därför rum i det följande. Huvudmassan av 
fynden härifrån tillhör den numera i St. H. M. befintliga 

i Sveriges Geol. Unders.- Ser. C: 180. sid. 82. 
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Reventlowska samlingen och har hopbragts vid en del gräv
ningar, som grevarna Reventlow företagit på platsen. Bland 
där förekommande föremål må nämnas 2 grönstensyxor med 
spetsoval genomskärning, (en slagen, oslipad), (Reventlows 
boplats 1). 

Jämte den stora massan av finare ornerade krukskärvor 
förekomma dylika, som äro synnerligen tjocka och grova, en 
del oornerade, andra med gropar, stundom punkter. 

Sedermera har d:r Kjellmark 1912 dels uppköpt en del 
föremål på platsen, dels själv företagit grävningar. Bland de 
uppköpta sakerna, som uppges vara från boplatsen märkas: 

5 grönstensyxor med spetsoval genomskärning (Limhamns
typ), varav en helt slipad, de övriga blott vid eggen eller osli
pade. En har ena bredsidan planare. 

2 tunnackiga grönstensyxor, den ena med något oregel
bundet, långovalt tvärsnitt, den andra tämligen tunn och med 
smalsidor upptill. 

Vidare äro att nämna 2 skivyxor, den ena lång och smal 
av sydskånsk flinta, den andra av kristianstadsflinta. Om 
dessa har d:r Kjellmark välvilligt meddelat mig följande: "Vid 
Siretorp äro några skivyxor funna av befolkningen på platsen. 
De, som jag sett därifrån, 2 st., äro emellertid hittade i en 
potatisåker 150 m. från boplatsens kant utåt havet till och på 
en höjd över havet av blott omkring 3—4 m. Där kan förr 
ha funnits en sanddyn, huru hög som hälst (10 m. t. ex.) som 
varit befolkad av äldre stenålderns folk. Den har sedan "blåst 
bort" och skivyxorna o. s. v. sjunkit ned mot djupet". Be
träffande grönstensyxorna med spetsoval genomskärning före
ligga inga närmare uppgifter om deras läge. De av grevarna 
Reventlow upptagna uppges tillhöra boplats 1, som ligger 
tämligen nära Sölvesborgsviken. En av boplatserna är avvägd 
och [ligger 5, 7—6,35 m. över havet. Litorinagränsen här är 
enligt Holst ungefär 8,5 m. över havet. Även för fynd på det 
egentliga boplatsområdet torde man alltså få tillämpa Kjell
marks förklaring. 
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Av det anförda torde emellertid framgå, att vi vid Sire
torp även ha att räkna med en bosättning ungefär samtidigt 
med den vid Torso.1 En systematisk undersökning är för 
närvarande utforskande av dessa avlagringar ett trängande be
hov, då boplatsen i sitt senare skede företer en helt annan 
aspekt. Siretorp är, vad stenåldern beträffar, Blekinges intres
santaste punkt. 

Mörby i Mjällby sn, något nordost om Siretorp. Här har 
d:r Kjellmark i ett grustag insamlat en hel del fynd, som 
förete en liknande dualism som vid Siretorp. Den närmare 
redogörelsen för fynden skall därför lämnas i det följande. 
Här må en del fynd nämnas, som tillhöra det tidigare skedet, 
åtminstone delvis. 

Flinta: 
Avfall, spånor, skrapor, borr, knutor. 

Grönsten: 
Skärvor. 
Ett tiotal grönstensyxor med mer eller mindre tydlig spets

oval genomskärning. 
Grovt hugget yxämne. Egg- eller nackdel av yxa med 

oval genomskärning. En trindyxa. — 
Den äldre avlagringen hör sålunda till Torsötypen. Be

träffande läget har d:r Kjellmark meddelat mig, att högsta 
Litorinastrandvallen spårats vid Mörby. Själva kulturlagret 
ligger "i sand (flygsand) över en strandgrusbildning, i vilken 
ned till 1,5 m:s djup under dess yta finnas slagna flintor". 
Någon avvägning är ej gjord, men nivån föreföll högre än vid 
Siretorp. 

Vidare återstår att nämna en del lokaler, som kunna för
modas vara boplatser av ifrågavarande art. 

Enligt Holst2 torde en boplats vara att söka "på strand-

i Även pä en nyupptäckt boplats strax intill ha grönstensyxor med spets
oval genomskärning, en trindyxa etc. anträffats, vilket således antyder ett 
äldre skede även där. Jfr sid. 181. 

2 I Sveriges Geol. Unders. Ser. C: 180, sid. 84. 
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vallen söder om Djupakås", beläget på Listerhalvöns östra 
kust i Mjällby sn. Ingen undersökning gjord. 

Vid Agerum i Gammalstorps sn ha hittats flintspån av 
sydskånsk flinta, en skivyxa av kristianstadsflinta och en slip
sten av kvarts, men ingen uppgift finnes om, att de funnits 
tillsammans. Trots detta har man anledning att här misstänka 
en boplats.1 

Vid Vekerum i Mörrums sn ha påträffats vid plöjning i 
en åker: 

Flintskärvor av sydskånsk flinta, varav en är en stor flint
spån tillknackad som en kniv. 

1 grönstensyxa med spetsoval genomskärning, något slipad. 
1 grönstensyxa med oval genomskärning. 
Kanske här varit en mindre boplats. 
I Bellevuebacken invid Karlshamn gjordes en hel del fynd 

vid grävning å Karlshamn—Vislandabanan. Här är enligt Lundh 
"i den fotstjocka myllan gott om allehanda flintskärvor". Jag 
har genomgått följande fynd: 

En stor mängd flintskärvor av kristianstadsflinta, en del 
skrapor, varav de flesta runt tillknackade och ett flintstycke, 
som gjorts fyrkantigt (skrapa?). 2 st. skrapliknande verktyg 
ha en rund urtagning. 

1 flintyxa, som står på övergången mellan de spetsnackiga 
med spetsoval genomskärning och skivyxorna (närstående den 
vid Ulfö i Kronobergs län funna, avb. i Ymer 1897, sid. 189, 
fig. 1). 

Möjligen eggdel av en oslipad yxa av kristianstadsflinta. 
Någon verklig undersökning är ej gjord, men dessa fynd, som 
nog kunde kompletteras med redskap i grönsten om dessa 
vore närmare bestämda än till "Karlshamnstrakten", visa, att 
platsen varit en vistelseort under ifrågavarande tid. 

1 Kanske samma förhällande gäller det s. k. Flintlycke strax norr om 
Skvaltans hållplats i Qammalstorps sn, omnämnt av Holst, a. a. s. s. och 
uppges ligga nära strandvallen. Här är följande, som jag genomgått, funnet: 
några skärvor av kristianstadsflinta, 2 små grova lerkärlsbitar utan ornament 
(samt — ehuru utan uppgiven förbindelse med Flintlyckan — 1 trindyxa). 
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Fornanäs i Ronneby sn. Wibling har här gjort en del 
undersökningar.1 Lokalen är belägen vid den nuvarande Forna-
näs gård invid Ronnebyåns östra sida, l,o km. från dess utlopp 
i havet. "Dels öster om uppfartsvägen till gården, dels väster 
om denna i trädgården finner man ett starkt mörkfärgat kultur
lager. — Norr härom sägs i vägkanten ett mindre, mörkfärgat 
parti och i ett grustag, ungefär 200 m. avlägset, smala kol
ränder". D:r N. O. Holst har avvägt kulturlagrets höjd över 
havet och befanns denna vara 10 m. och således nära Lito
rinagränsen.2 De i grustaget befintliga kolhaltiga lagren före
föllo vara omlagrade av havet, som ju är lättförklarligt, då 
havet vid stormfloder kunde stiga över det i strandbrädden 
liggande boplatsområdet.3 Wibling anser detta senare sanno
likast vara en från den vid Fornanäs skild boplats. Enligt 
en av dåvarande docenten Gunnar Andersson företagen under
sökning4 härrörde kolet av björk, al, hassel, men mest ek, 
medan den nu på platsen vanliga boken helt saknades. Från 
det första kulturlagret omnämner Wibling "grovt slagna skärvor 
och redskap av såväl urbergarter, mest hälleflinta, som nord-
skånsk flinta, varjämte även funnos några bättre bearbetade 
verktyg av sydskånsk flinta". Av klart bestämda föremål namnes 
endast en tvärpil. Följande fynd har jag sett: 

En hel del flintskärvor, mest av kristianstadsflinta, en gjord 
till ett trekantigt borr. 

Skärvor av grönsten. 
2 skärvor av slipade grönstensyxor. 
1 trindyxa med spår av slipning. 
Platt, rektangulärt bryne av grönsten. 
Parallellipepedisk tunn skiva av grönsten. 

i Wibling: "Kustfynd etc." Ymer 1899, sid. 268—69. Refereras av 
Kjellmark, a. a. Ymer 1904, sid. 213. 

2 Den synes ej vara fullt bestämd här. 
3 Jfr 'Affaldsdynger fra stenalderen i Danmark undersögte for Na

tionalmuseet" av A. P. Madsen m. fl. 
4 Svenska växtvärldens historia, 2 uppl., sid. 94. 
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Fyrkantigt grönstensstycke som troligen är en bit av en 
slipsten. 

Ett par små lerkärlsbitar utan ornament. 
Några små benskärvor, brända. 
Vidare härrör från Fornanäs, ehuru ej uppgivet från bo

platsen, en vid eggen slipad trindyxa. 
En säker kronologisering medgiva ej dessa uppgifter och 

fynd, men boplatsen torde dock närmast höra ihop med typen 
Torso—Kuggeboda, kanske något senare. 

Wibling uppger också några andra lokaler, som han sätter 
i samband med Fornanäs—Kuggeboda,1 men, då både fynd 
och närmare uppgifter saknas eller då de fynd jag haft till
fälle genomgå synas mig motsäga denna sammanställning, 
kunna de icke upptagas här. Om Järestad i Edestads sn har 
emellertid Wibling meddelat följande:2 "Vid urtappningen av 
en här belägen mosse hade pä ungefär 2 fots djup hittats 
flera grovt tillhuggna flintskärvor, liknande dem i de danska 
kjökkenmöddingarna anträffade, samt 2 synnerligen primitiva 
stenyxor. Av dessa var den större av granit och den mindre 
av lösare stenart. Vid mitt besök påträffades emellertid ej 
något av intresse —". Om, vid en systematisk undersökning, 
det verkligen skulle visa sig, att vi här ha att göra med en 
boplats från ifrågavarande tid, komme den att intaga en sär
ställning, då fynden äro gjorda i en mosse och platsen är 
belägen längre upp i landet och högre än någon av de hittills 
behandlade. För närvarande måste dock denna lokal anses 
vara ganska tvivelaktig. 

Från Siretorp i väster till Kuggeboda på Listerbyhalvön i 
öster ha vi sålunda konstaterat en rad av mer eller mindre 
säkra boplatser, som legat vid det tillbakavikande Litorina
havets stränder och på kartan markera dettas gräns. Att denna 
bebyggelse skulle börjat redan före Litorinahavets maximum 

1 Tiden för Blekings första bebyggande, sid. 4 och i Kustfynd etc. i 
Ymer 1899, sid. 269 och 277. 

2 I fyndberättelse till V. H. A. Ak. är 1894. 
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anser jag obevisat och föga sannolikt. De ansatser till en 
sådan uppfattning som komma fram hos Wibling,1 äga inga 
säkra stöd. När Hollender'2 understryker denna uppfattning, 
stöder han sig delvis på förhållandena vid Björkekärr, en bo
plats som, såsom nedan skall visas, närmast tillhör gånggrifts
tid,3 således oacceptabelt. Den parallellisering mellan en lägre, 
tidigare befolkad zon i Blekinge och en högre samtidigt occu-
perad i Uppland-Dalarna, som Hollender sökt uppställa, kan 
väl numera ej vidhållas på grund av de olika förhållandena 
och blir vidare för befolkningsfrågan i Blekinge ej givande, 
emedan hans distinktioner äro för grova för detta lilla land
skap med dess speciella geografiska och geologiska förhållanden. 

Trindyxans, de spetsovala och tunnackiga flintyxornas tid.4 

Yxor med spetsoval genomskärning i flinta äro som ovan 
nämnts fåtaliga. Jag känner endast 4 mera säkra, nämligen: 

1 från Bräkne eller Listers hd, tämligen avrundad nacke. 
1 från Mörrums sn, liten, oslipad. 
1 från Matvik i Hällaryds sn, slipad med något hålig egg. 
1 från Angelskog i Ronneby sn, slipad. 
Hit äro dock kanske ännu ett par att räkna, vilka dock 

måste betecknas som osäkra. En saknar fyndort och är kanske 
snarare skrapa, en från Ryedal är fragmentarisk. 

Någon ändring i utbredning framgår alltså ej härav. Sam-

i Wibling i ovan a. a. sid. 240—254. 
2 Hollender i ovan a. a. 
3 De omlagringar, som Wibling trott sig skönja pä en del boplatser 

och som till stor del kunna förklaras såsom beroende pä stormfloder, förklaras 
stundom kunna bero på oscillationcr i dessa trakter, en fråga, som dock ännu 
måste anses vara oavgjord. 

4 Emedan trindyxan delvis är samtidig med den tunnackiga flintyxan 
och då för Blekinge intet stod att vinna genom en längre driven indelning, 
behandlas utvecklingen under dessa tre yxformers egentliga livstid såsom 
ett skede. 
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tidig med denna och med den tunnackiga flintyxan anses trind-
yxan i grönsten vara,1 (således Montelii I och II period) ehuru 
den även är belagd både i danska kjökkenmöddingar och på 
östsvenska boplatser från gånggriftstid. Trindyxor i egentlig 
mening (med i det närmaste cirkelrund genomskärning) äro 
kända till ett antal av 158 st. i vilken siffra ej ingår 29 st. 
som ha en bredsida (från eggen räknad) tillplattad, en mot
svarighet till vad som iakttogs på grönstensyxorna med spets
oval genomskärning, fig. 21 och 22. Då dessa likväl böra 
medräknas blir summan således 187. Tillsammans med dessa 
äro emellertid på kartan upptagna grönstensyxor med oval 
genomskärning (funna i 53 ex.) jämte de med samma genom
skärning, men en bredsida planare (funna i 11 ex.), vilket be
rättigas ej blott därav, att de till en del äro samtida utan även 
därav, att de visat sig ha ungefär samma utbredning. De yxor 
inom dessa grupper, som ha en sida planare, visa ofta något 
hålig egg, detta är blott sällan fallet med de andra (ungefär 8 st.). 
Hos ett par är till och med ena sidan rännformig, fig. 23. 

Bland trindyxorna lägger man märke till 6 st., som visa 
den originaliteten, att de äro mer eller mindre bäghöjda,//^. 24. 
En sådan, ur ett så motspänstigt material framgången form är 
knappast att betrakta som en tillfällighet. Den sammanhänger 
med yxor med en sida mera plan, men man har kanske att 
räkna med förebilder i horn. 

Av de sålunda till en grupp förda 251 yxorna med rund 
och oval genomskärning äro 185 st. utlagda på kartan (till 
allra största delen med nära angiven fyndort). Den totala 
förekomsten sockenvis framgår av tabellen och antyder i hu
vudsak samma fördelning, som kartan ger.2 

1 Jfr Almgren: Grundlinjer till föreläsningar vid Sommarkurserna i 
Uppsala 1912, sid. 6. Ounnar Ekholm: Upplands stenålder i Upplands 
Fornminnesförenings Tidskrift XXVI, sid. 53, Stjerna a. a., sid. 68 och 69. 

2 Likväl måste påpekas att Asarums sn med totalsiffran 20 (mot 11 ut
satta), Listerby sn med 53 (varav 12 med oval genomskärning), (mot 35 ut
satta), Sturkö med 9 (mot 4 utsatta) och Senoren med 20 (mot 8 utsatta) äro 
rikare än som av kartan framgår. 
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Fig. 19, 

Fig. 20. 

Fig. 21. Fig. 22. Fig. 24. Fig. 25. 

S|l Fig. 19. Mäjsel av grönsten med spetsoval genomskärning. 
" * Torso. St. H. M. 11050. 

Fig, 23. 

„ 20. Flintyxa med spetsoval genomskärning, Angelskog, 
Ronneby sn. 

Fig, 21. Trindyxa med en sida mera plan. St. H. M. 5420:45. 

„ 22. „ „ „ „ ,, „ spec. vid eggen. St. H.M. 5420:15. 

„ 23. „ „ „ rännformigt fördjupad. St. H. M. 12805. 

„ 24. „ nägot böjd. St. H. M. 9884:33. 

„ 25. Tunnackig flintyxa. St. H. M. 12263. 
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När den megalitiska kulturen började sitt segertåg i västra 
och sydligaste Sverige nådde vågsvallet över Blekinge. Redan 
den spetsovala yxan i flinta var en nyhet från dessa flintkul
turens centralhärdar, nu kom den tunnackiga flintyxan, fig. 25, 
och därmed också en ny tid, i allmänt kulturellt hänseende 
ännu ovisst, men i tekniskt, ty man lärde här känna en så 
överlägsen teknik att den tvang till efterbildning. Omkring 
66 st. (säkra) äro funna i Blekinge. Av dessa ha 42 kunnat 
utsättas på kartan. Utbredningsområdet sammanfaller ungefär 
med trindyxans1 utom längst österut, ty i Östra Härad finnes 
endast en som skulle kunna tillhöra de östra kusttrakterna, som 
på kartan sakna dösyxor. Frekvensen är av naturliga skäl större 
västerut, närmare utstrålningskällan, än österut, längre därifrån. 
Detta stegras något därigenom att i Asarums sn endast 3 av 
de 7 funna yxorna kunnat utmärkas på kartan (annars ej 
mera än högst en medvetet utelämnad per socken). Området 
mellan Bräkne och Ronnebyåarnas nedre lopp är tomt, men ut
efter Ronnebyåns dalgång ha ett par sökt sig upp mot Små
landsgränsen. I västra delen av landskapet skönjes att ådal-
gångarna följts på vägen från Skåne och upp i Blekinge. 

Cirka 55 st. stenyxor ha antydan till smalsidor, sålunda 
visande påverkan av de megalitiska, ehuru mer eller mindre 
utpräglat.2 Av dessa ha 12 en bredsida mera plan, varav 4 
med mer eller mindre hålig egg. På kartan äro 33 st. utsatta. 
Utbredningsområdet är detsamma som trindyxornas, varvid 
övervikten för Listerby sn bör betonas något tydligare än 
kartan gör. Likaså framgår av tabellen, att Asarums sn är 
något rikare än pä kartan. Öster om Listerby är frekvensen 
i avtagande. 

Kommer så härtill dösyxans avbild i grönsten, som i Ble-

i Man kan kanske dock förmärka en tendens hos dösyxan att hålla sig 
mera ovanför själva kustzonen, än vad trindyxan gör, ett förhållande som 
väl innebär stegrad flyttning uppåt landet under den senare delen av denna 
period. 

2 3 st., som äro ganska tydligt fyrsidiga, ha tämligen spetsig nacke. 
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kinge räknas till 18 exemplar, varvid dock må påpekas, att av 
de 55 förut behandlade en del stå på övergången till denna 
grupp. Här äro 12 utlagda på kartan. De ansluta sig till 
de övriga. Mjällby och Listerby socknar äro rikast. 

Vid omiolkningen av denna redogörelse för fyndorterna 
och deras utbredning till bebyggelsehistoria måste främst tvenne 
inverkande förhållanden uppmärksammas. Det är å ena sidan 
att trindyxorna som nämnts även i någon mån användes under 
andra skeden, varför ingående slutsatser beträffande nu ifråga
varande period kunna vara riskabla, då den relativa fynd
rikedomen delvis måste förklaras ur den långa tidrymd denna 
yxtyp omfattar. Å andra sidan uppställer sig frågan: är den 
tunnackiga flintyxan endast en importerad handelsvara och i 
sä fall, har denna merkantila förbindelse medfört några kul
turella konsekvenser, exempelvis begynnande åkerbruk och 
kunna vi spåra någon invasion av megaliter eller av dem 
påverkade västerifrån? Säkert svar härpå kan ännu ej ges. 
En invandring av megaliter motsäges emellertid bestämt därav, 
att några dösar ej äro funna i Blekinge — Stjerna räknar land
skapet till den "submegalitiska zonen" — och av dösyxans 
utbredning utefter hela kustområdet ända fram till sydöstra 
hörnet samt av dess nära anslutning till trindyxan. Att andra 
närstående folkelement från Skåne trängts öster ut in på Ble
kinges område, vore mera sannolikt. Fyndförhällanden i land
skapets västra del ge visserligen ej något direkt stöd åt detta, 
men då vi iakttaga, huru fynden ej blott blivit mycket talrikare 
utan även utvisa en stark befolkningsförskjutning åt öster och 
en så tydlig spridning uppåt landet, att största delen av de 
under stenåldern bebyggda trakterna redan nu hunnit occu-
peras,1 och därjämte konstatera, att det under föregående pe
riod så starka boplatsbandet nu i endast ringa grad gör sig 
gällande, blir ett sådant folktillskott ganska antagligt. Samma 
förhållande gäller gänggriftstiden. I vilketdera fallet är emellertid 

i I Kalmar län utgöra trindyxorna nästan hälften av samtliga sten
äldersfynd. Åberg o. a. a. sid. 19. 
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den tunnackiga flintyxan i stort sett att betrakta som importgods. 
Förbindelsen västerut ledde som sagt ej till uppförande 

av stenkammargravar under denna och ej heller under följande 
period. Huruvida åkerbruket börjat vinna insteg är ännu ovisst. 
Samma förhållanden, som nyss anfördes såsom möjliga stöd 
för folktillskott från väster, kunna anföras såsom skäl att an
taga detta, vartill kommer, att de goda åkerbruksområdena 
synas vara föredragna. Så är exempelvis Listerby sn, som är 
en av Blekinges bördigaste, rikast på fynd (jfr två centra 
därstädes, nedan), medan området mellan Bräkne- och Ronneby
åarnas nedre lopp är tomt (jfr. vad som sid. 128 yttras om 
detta!). Likväl kan detta icke gälla som säkra bevis, och 
åkerbruket har i varje fall ej varit allmänt. Huvudmassan av 
fynden tillhöra kusttrakterna eller strax ovanför, vilket antyder 
beroende av fisket. Man har vidare alltjämt att räkna med en 
del strandboplatser, som fortleva! från föregående tid och nya 
uppstå, vilket speciellt rör den mängd fisklägen som under 
gånggriftstidens förra del hade sin blomstring. Någon annan 
motsättning kan icke utläsas av fynden och deras utbredning. 

En del av de boplatser, som synas levat kvar från före
gående tidskede, har där redan behandlats, andra, som blomstra 
under gånggriftstid, skola genomgås senare. Några platser, 
som varit mera betydelsefulla vistelseorter under denna tid, 
skola likväl här nämnas. Vid Yxnarum i Listerby sn är ett 
verkligt trindyxecentrum. Några kulturlager el. d. äro emel
lertid ej konstaterade, det uppgives endast om en del yxor, 
att de äro funna vid plöjning i jorden. De fynd jag genom
gått utvisa följande: 

O rönsten: 

1 yxa med avrundat spetsoval genomskärning. 
9 trindyxor1, varav 1 med en sida planare. 
5 yxor med oval genomskärning, varav 1 med en bred

sida planare. 

i Av dessa en 3,6 dm. lång, ett verkligt praktexemplar. 

Fornvännen 1913. 11 
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6 yxor med antydan till smalsidor, varav 1 med en bred
sida planare. 

1 tunnackig fyrsidig yxa. 
(5 tjocknackiga, fyrsidiga yxor. 
2 tjocknackiga, fyrsidiga yxor med hålegg. 
2 båtyxor. 
1 skafthålsyxa av enkel typ.) 

Flinta: 
Eggdel av säkerligen tunnackig yxa. 
1 tunnackig, slipad yxa. 
(1 tjocknackig yxa, hälegg. 
1 tjocknackig, bredeggad yxa.) 
De 12 uppräknade från gånggrifts- och hällkisttid utvisa 

endast, att trakten varit gouterad alltjämt intill stenålderns slut. 
Beträffande de äldre fyndföremålen är värt anmärkas, att ut
vecklingens alla stentyper äro representerade, varvid de som 
mer eller mindre påverkats av megalitiska yxor äro i majoritet. 
Yxnarum ligger icke långt från kusten, men icke heller vid det 
dåtida högre ståndet av havsytan torde platsen ha legat så 
nära, att den kunnat vara fiskläge. En närmare definiering 
av detta liksom av följande fyndcentrum är ännu omöjligt att ge. 

Detta senare är vid Listerby kyrkoby och är obetydligare. 
Härifrån härröra. 

3 trindyxor, varav en något bägböjd, en annan med en 
sida mera plan. 

2 grönstensyxor med oval genomskärning, varav en med 
en sida mera plan. 

1 grönstensyxa med antydan till smalsidor, något hålig egg. 
(3 grönstensyxor, 4-sidiga, tjocknackiga, varav två med 

hålig egg). 
Från denna liksom från föregående plats omtalas dess

utom några andra "torviggar av sten", som jag ej varit i till
fälle se. 

Några andra fyndställen kunde också nämnas, ex. vid 
Västernäs och Torp på Senoren, där talrika fynd gjorts. Vid 
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Skönstavik i Lösens sn äro vidare funna en del föremål "vid 
lågt vattenstånd 6 ä 7 m. från havsstranden än här, ändar", 
varav jag sett: 

1 grönstensyxa med spetsoval genomskärning. 
3 trindyxor av grönsten, varav en med en sida något planare. 
1 grönstensyxa med oval genomskärning. 
1 grönstensyxa med antydan till smalsidor. 
1 fyrsidig, tämligen tunnackig grönstensyxa. 
Bosättningen har här alltså varit åtminstone i strandlinjen, 

kanske utanför och då på pålar eller flotte. 
En verkstadsplats, d. v. s. vistelseort, huruvida boplats 

i vanlig mening däremot ovisst, är konstaterad vid Mjövik. 
beläget i närheten av kusten i Nältraby sn. Man har här 
påträffat en hel del flintskärvor, mest av sydskånsk flinta. Vi
dare är funnet vid Mjövik, ehuru utan bevisad förbindelse 
med fyndstället för dessa skärvor: 

1 trindyxa jämte en kilformig sten. 
1 grönstensyxa med oval genomskärning. 
Eggdelen av en stor slipad flintyxa, troligen tunnackig. 
Ännu en fyndplats bör omnämnas. Vid Kylinge i Gam

malstorps sn ha bl. a. påträffats: 5 st. tunnackiga flintyxor, 
som möjligen legat ihop och alltså kanske äro att betrakta som 
ett depotfynd. 

Gånggriftstid. 

Den västliga, megalitiska kulturens yxformer ha nu segrat. 
Främst är att nämna den tjocknackiga flintyxan med ungefär 
rektangulär genomskärning. Från Blekinge känner jag 216 
st. av denna yxart. Av dessa äro ungefär två tredjedelar för
sedda med mer eller mindre tydlig hälegg, fig. 73. Dessa 
äro ej sällan anträffade tillsammans med båtformiga skafthåls
yxor, som anses tillhöra gånggriftstidens senare del. När 
denna s. k. bätyxkultur1 här avskilts för sig med en särskild 

i Jfr. i det följande. 
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karta, måste det därför betonas, att den tjocknackiga flintyxan, 
speciellt den med hålegg, likafullt tillhör gånggriftstidens sista 
skede som dess första. På kartan äro utlagda 165 st. be
stämda till by eller gård. Utbredningsförhållandena behandlas 
i samband med övriga samtida yxor och mäjslen. 

Med särskild beteckning äro fyrsidiga smalmäjslar i flinta 
utsatta, till ett antal av 26 st. av 41 kända. De äro närmast 
tjocknackiga utom 3 st., som ha tämligen spetsig bane. Un
gefär 20 st. ha mer eller mindre hålig egg. 

Under påverkan av tunnbladiga kopparyxor, som under 
gånggriftstid uppträda i Sydsverige, började man förfärdiga 
yxor av flinta och även grönsten, som kännetecknas av tunnlek 
och mer eller mindre utpräglad plansidighet. Bland ovan an
förda flintyxor med tjock nacke finnas en del, som stå på 
övergången till dessa. Mera säkert äro ungefär 22 st. yxor 
att räkna hit, fig. 74. Av dessa äro 9 st. något håleggade. 
Bestämda till fyndorter äro 11 st. och utlagda på kartan, elt 
par lågo samman med båtyxor. 

Den fyrsidiga, tjocknackiga typen eftersträvades även i 
grönsten, fig. 75 och är i detta materiel representerad med 
173 st., av vilka i det närmaste en tredjedel har hålegg och 
125 st. äro kartlagda. Bland dessa äro emellertid en hel del, 
som visa säregenheter. Sålunda skulle en mindre grupp kunna 
urskiljas av tunnbladiga och tämligen plansidiga, en motsva
righet till nyss behandlade tunna flintyxor. Ett par skulle 
kanske till och med kunna räknas till bredeggade, som äro 
senare. Några ha hålegg. I samband med dessa grönstens
yxor äro att nämna 3 st. tunna yxor av skiffer. De ha av
trubbat fyrsidig genomskärning och visa någon likhet med en 
del norrut1 och i Finland'2 tunna skifferyxor. 

En har hålegg och härrör från trakten av Listerby by. 
Av de båda övriga är den ena från Senoren (något osäker), 

1 Almgren: a. a., A. T. S. 20, sid. 5 och 6. 
2 Jfr Ailio: Die steinzeitlichen Wohnplatsfunde in Finland och Hackman 

u. Heikel: Vorgeschichtliche Altertumer aus Finnland, pl. 3 och 4. 
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den andra, fig. 26, som är från Kullergården i Listerby sn, 
har på ena bredsidan åt vardera kanten parallellt med denna 
ett inristat streck, som möjligen är gammalt och i så fall 
kanske är att jämföra med de streckzirater, varmed en del 
redskap av "arktisk" typ försetts eller åtminstone med de in
ristade strecken på en skifferkniv som den från Ångermanland 
härrörande av Bregger avbildade (i "Den arktiske stenålder 
i Norge". fig. 110). 

Ett tjugotal av de tjocknackiga fyrsidiga grönstensyxorna 
kunna vidare särskiljas som en mer eller mindre enhetlig 
grupp, där en bredsida är ungefär plan (eller svagt välvd), 
medan den andra antingen är välvd och mjukt övergår i de 
likaledes välvda, något snett ställda smalsidorna, fig. 27, eller 
också är mera plan och bildar mot de snedställda, tämligen 
plana smalsidorna en ryggyta, som utbreder sig mot eggen, 
varvid yxan får ungefärligen trapezoidisk genomskärning, fig. 
28. Ofta äro dessa yxor försedda med hålig egg, fig. 29. 
Hos några uppträda dubbla smalsidor och denna facettslipning 
kan stundom vara ännu rikare, så att ena eller båda smal
sidorna bli treledade med ryggytor emellan sig på vardera 
bredsidan. Men även på i övrigt närmast rektangulära yxor 
finnes en tendens till facettavslipning, ehuru mindre utpräglad. 
En alldeles speciell form visar till sist en yxa med ungefär 
rombisk genomskärning och eggen i den längre diagonalens 
plan, fig. 30. I genomskärningen och facettslipningen på
minna således dessa yxor ofta om en del finska (Jfr exempel 
Ailio: a. a. I, fig. 20 och II: Tafel I, fig. 12; Tafel 3, fig. 2; 
Tafel 5, fig. 2; Tafel 6, fig. 1; Tafel 8, fig. 5; Tafel 15, fig. 12; 
etc. och beträffande den rombiska kanske, från utvecklings
synpunkt, Tafel 4, fig. 8 eller Tafel 7, fig. 1), ehuru därmed 
ej må vara sagt, att dessa likheter innebära samband med 
Finland. En del drag, såsom att ena bredsidan är plan, ur
skildes redan hos äldre grönstensyxor.1 

1 Denna yxgrupp har ej pä kartan särskilts med egna tecken, men för
delningen pä socken framgår av tabellen. 
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Fig. 26. Fig. 27. Fig. 28, 

Fig. 29. 

Fig. 30. Fig, 31. 

Fig. 26. Tunn yxa av skiffer, Kullergärden, Listerby sn. St. H. M. 1453:236. 
„ 27. Tjocknackig grönstensyxa med en bredsida mera plan och smalsi

dorna snedställda. St. H. M. 5420:ia. 
,, 28. Tjocknackig grönstensyxa med snedställda smalsidor och bredsidorna 

tämligen plana. St. H. M. 9884:66. 
,, 29. Tjocknackig grönstensyxa med snedställda smalsidor och något hålig 

egg. St. H. M. 13485: w. 
„ 30. Tjocknackig grönstensyxa med ungefär rombiskt tvärsnitt. 

St. H. M. 5396:30. 
„ 31. Tjocknackig yxa av rysk-karelisk typ, Hoby sn. St. H. M. 1452:227. 
„ 32. ,, ,, med hälegg i båda ändar. Nordskand.-nordfinsk 

typ. Karlskronatrakten. St. H. M. 10250:32. 
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Däremot finnas två andra yxor från Blekinge, som utan 
tvivel stå i samband med nordskandinavisk-finsk stenålders
kultur och säkerligen äro att betrakta som importgods.1 Den 
ena funnen i Hoby sn, är en slipad och polerad pjäs av fin 
svart bergart och har avrundad, i det närmaste trapezoidisk 
genomskärning samt svagt hålig egg på ryggsidan -, fig. 31. 
Den tillhör således de s. k. rysk-karelska mäjslarna, vars egent
liga hemvist synes vara sydöstra Finland och guvernementet 
Olonets, men även äro funna i Sverige (hittills dock ej kon
staterade sydligare än i Uppland och i Norge).3 Den andra 
yxan, av liknande material och med samma fina ytbehandling 
har också avrundat fyrsidig genomskärning men hålegg i båda 
ändar på olika sidor, fig. 32. Den hör ihop med en del i 
Finland mycket vanliga håleggade yxor (ibland med dubbel 
hålegg),4 vilka också påträffats i nordligaste Sverige5 och ej 
sällan äro funna i Norge (även med dubbel hålegg).6 Ifråga
varande yxa, som mäter 11,8 cm. i längd, är funnen i Karls
kronatrakten. 

Såsom typiska fornsaksformer frän gånggriftstid äro flint-
spå n p i 1 a r och de något senare mera regelbundet tresidiga pi
larna av flinta, båda med tånge, att betrakta7, fig. 33. Cirka 
45 st. äro kända från Blekinge, vartill komma ett par eller tre 
stycken, som äro mera bladformiga. Huvudmassan av dessa 
tillkommer boplatserna, nämligen Siretorp med ungefär 26 st.8 

i Det mä anmärkas, att importen frän Finland av Almgren a. a., ex. 
sid. 7, förlägges till stenålderns sista tid. 

2 Nacken är avslagen. Den mäter nu 20,2 cm. 
3 Jfr Almgren a. a. i A. T. S., sid. 5 och fig. 4; Ailio a. a. I, sid. 26 

och fig. 19; Ekholm: Upplands stenålder, U. F. T. 26, sid. 74—76 och fig. 51. 
A. W. Bregger: Den arkt. stenald. i Norge, sid. 80—81 och fig. 132. 

4 Jfr Ailio a. a. I, sid. 27 och där ant. figurer samt Hacktnan-Heikel 
a. a., pl. 3 och 4. 

5 Jfr M. Bl. 1903-05, sid. 80 och 103. 
6 Bregger: a. a., sid. 78—79 och fig. 129. 
7 Jfr Almgren: a. a. i A. T. S. 20, sid. 15, 18—19 och Stjerna: a. a. i 

A. T. S. 19, sid. 95. 
8 De flesta inkomna till St. H. M. genom d:r Kjellmark. 
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och Pysslingebacken i Torhamn med åtminstone 10 st.1 Den 
övriga utbredningen framgår av tabellen. 

Denna långsmala trekantiga form med tånge återfinnes 
också i skiffer. 

Från Blekinge känner jag 3 st. sädana spetsar, alla av 
grönsvart skiffer, nämligen: 

1 från boplatsen på Pysslingebacken, utan egentliga hul
lingar2, fig. 34. 

1 från Hjortahammar i Förkärla sn, med hullingar, fig. 35. 
Beträffande de närmare fyndomständigheterna meddelar 

dåvarande amanuensen vid Historiska Museet i Lund N. G. 
Bruzelius (i Berättelse till K. Vitterhets- Historie- och Anti
kvitets-Akademien 1855) endast, att den är funnen "i en sten-
krets". Hjortahammar har emellertid sedermera visat sig vara 
en boplats och då liknande skifferspetsar ofta konstaterats på 
likartade boplatserH ligger det nära till hands att förmoda, att 
den omnämnda stenkretsen och sålunda också skifferspetsen 
härröra från boplatsfolket på denna ort. 

1 skifferspets utan egentliga hullingar, funnen på boplats 
vid Siretorp av grevarna Reventlow (nu i St. H. M.). 

1 samband med dessa skifferspetsar äro tvä andra redskap 
av skiffer att nämna. 

Det är först en ungefär 28 cm. lång dubbeleggad kniv av 
röd skiffer med svagt avgränsat skaft och två små knoppar i 
skaftändan, fig. 36, vilka enligt av Almgren framställd typo
logi4 utgöra det sista minnet av ett djurhuvud, som prydde 

i 3 vackra exemplar finnas nu i St. H. M. (1453: 47—49) av ett fynd 
från 1800-talets början, vilket bestod av 9 dylika, men dessförutom nägra 
till i St. H. M. och i Blekinge Museum frän samma plats, ehuru man ej 
känner deras förhållande till ovan nämnda fynd. 

2 I uppsatsen "Om kustfynd etc. {Ymer 1899), sid. 274, talar Wibling 
om flera verktyg av skiffer, funna pä Pysslingebacken "nägon gäng av en 
hittills icke beskriven form". Nägra sädana föremål har jag ej sett. Ett par 
i St. H. M. förvarade pilspetsar, som kallas skifferspetsar i fyndredogörelser, 
äro icke att räkna hit. 

3 Jfr Ekholm: a. a. U. F. T., sid. 66. 
* Almgren: a. a., A. T. S. 20, sid. 46—47. 
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de äldre formerna och småningom degenerade. Den är funnen 
på Ytterön utanför sydvästra hörnet av Torhamnsudden, således 
ej långt från boplatser i Torhamns sn, men även på denna 
ö har man troligen att söka en boplats. Några ornerade kruk
skärvor lära nämligen vara funna där. 

Det andra redskapet är en upptill avbruten vapenspets 
med {likformiga hullingar, med fästehak ovanför, och tånge, 
samt är av svart skiffer. Tångens bas är något urnupen. Den 
är funnen på Hallo utanför kusten av Hällaryds sn1, fig. 37. 

Dessa skifferredskap äro importgods norrifrån och över
ensstämma i detalj med de s. k. "arktiska" typer, som från 
norra Skandinavien trängt söderut.2 Av Ailios och Almgrens:i 

forskningar har framgått, att det är på Skandinaviska halvön, 
ej i Finland eller Ryssland, som denna skifferfabrikation haft 
sitt egentliga säte. Det röda materialet i ovan beskrivna kniv 
torde också härröra frän Norrland.4 Däremot kan den grön
svarta skiffern härröra från Grythyttan i nordvästra Västman
land, såsom amanuensen S. Lindquist anser sig kunna påvisa.5 

Stjerna och Bragger6 framhålla att skifferformerna uppkommit 
ur bentyper, som i sin tur härstamma från de äldre av de i det 
föregående berörda "epipaleolitiska" verktygen. Benredskapen 
fortfara likväl alltjämt. Då de i Blekinge äro konstaterade 
endast på boplatser, behandlas de i samband med dessa. 

Till en jämförelsevis tidig del av gänggriftstiden anses de 

i Pä Hallo äro för övrigt ganska många redskap funna frän dös- och 
gånggriftstid, vilket föranleder Wibling att där förmoda en boplats {Ymer 
1899, sid. 277), dock har detta ännu ej pä något sätt kunnat bestyrkas. 

2 Jfr avbildningar hos Bragger: a. a., sid. 550—56, hos Almgren: a. a. 
i A. T. S. 20, sid. 42, 43, 45 och hos Ekholm: a. a. i U. F. T. 26, sid. 64, 65. 

3 I a. a. 
4 Jfr Ailio: a. a. I, sid. 70 och 71. 
5 Sune Lindquist: "Från Nerkes sten- och bronsålder" i Meddel. 

fr. Fören. Örebro läns Museum V, sid. 70. 
u Stjerna: a. a. A. T. S. 19, sid. 82—87; Bregger: ex. i a. a., sid. 144, 

där dock denna överföring anses ha skett i västra delarna av Ryssland. 
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dubbeleggade skafthålsyxorna höra1, fig. 38. De äro även 
funna i gånggrifter. Frän Blekinge äro 14 st. kända av vilka 
12 utsatts på kartan. 

Betraktas kartan III, där nu behandlade yxor sammanförts, 
så konstateras något vidare utbredning av bebyggelsen. Strand
bygden är i huvudsak occuperad utom en del obetydliga par
tier, som ännu stodo under vatten samt det fortfarande tomma 
området mellan Bräkne- (eller kanske snarare Vierydsån) och 
Ronnebyåarna, varjämte Torhamnsuddens inre och östra kuster 
äro fattiga. Mellanbygden är något rikare än förut liksom i 
någon män även skogsbygden men för båda dessa zoner iakt
tagas, med vilken utpräglad konsekvens fynden rada upp sig 
efter ådalarna. Det är särskilt märkbart beträffande Hölje-, 
Mörrums-, Mie- (nedre loppet), Vieryds- (övre loppet), Ron
neby-, Nältraby- och Rödeby-åarna. För övrigt äro Mörrums-
Karlshamns- Hällarydstrakten och Listerby- Karlskronatrakten 
de egentliga huvudbygderna jämte boplatscentra på Lister- och 
Torhamnsuddarna. Denna fördelning skulle endast skärpas, 
om samtliga kända fynd utsattes, ty för Mörrums sn återstå 
sälunda utan närmare fyndort 5 tjocknackiga flintyxor och 5 
grönstensyxor, för Asarum 14 flintyxor och 8 grönstensyxor 
och för Listerby 4 grönstensyxor etc, medan ökningen för 
kustsocknarna annars nästan alltid blott är en eller ett par av 
vardera slaget. Dock bör påpekas, att grönstensyxorna bli 
något bättre representerade i de östra socknarna (utom Kris
tianopels sn), varjämte öarna Senoren och Sturkö äro något 
fyndrikare, än kartan ger vid handen. För socknarna längre 
upp i landet ange tabellsiffrorna knappast någon ändring, en
dast beträffande de redan rika Rödeby och Fridlestads sock
nar, norr om Karlskrona, visa de sålunda en högre stegring. 
Det huvudsakliga rörande utbredningen visar således kartan, 
varjämte vägarna för bebyggelsens utbredning uppåt landet 
ligga klara. 

• Stjerna: a. a. A. T. S. 19, sid. 95, jfr Almgren: a. a. i A. T. S. 20, 
sid. 16 och 20. 
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Fig. 34. 

Fig. 33. 

Fig. 33. 

„ 34. 

„ 35. 

„ 36. 

„ 37. 

„ 38. 

2v 
Fig. 38. 

Fig. 37. 

Spånpil med tånge av flinta. 
Pysslingebacken, Torhamns 
sn. St. H. M. 

Trekantig pilspets med tånge 
av svart skiffer. Pysslinge
backen. St. H. M. 

Trekantig pilspets med tånge 
och hullingar av svart skif
fer. Hjortahammar, För-
kärla sn. St. H. M. 2203. 

Dubbeleggad kniv av röd skiffer. 
Ytterön, Torhamns sn. 
St. H. M. 9015: IO. Fig. 35. Fig, 36. 

Vapenspets av svart skiffer. Hallo, Hällaryds sn. Blekinge Mu
seum. 

Dubbeleggad skafthålsyxa. Liten. St. H. M. 9222. 



168 Sigurd Erixon. 

För spörsmålet om befolkningsförhållandena äro emellertid 
boplatserna av stor betydelse. 

De kunna indelas i flera grupper. 
Den första karaktäriseras genom sin keramik. Av dem 

är främst att nämna boplatsen på Siretorps bys allmänning. 
Någon systematisk uudersökning är ännu ej färdig. Grevarna 
Reventlow ha företagit en del grävningar (delvis tillsammans 
med dr. Kjellmark) och härifrån hopbragt rika samlingar. Som
maren 1912 börjades nya undersökningen av dr. Kjellmark, 
som haft den stora vänligheten meddela mig en hel del upp
gifter därom. Om de allmänna förhållandena yttrar han föl
jande: "Boplatslagret är förefintligt i en fortlöpande åsformad 
sanddyn på omkring 200 meters avstånd från havet vid Sire
torps fiskläge, å Siretorps bys allmänning.1 Tydligen är dyn-
bildningen en strandlinje om också ej högsta Litorinastrand-
vallen, vilken senare kan spåras omkring 2 km. längre mot 
norr vid Mörby. Vid avvägning har visat sig att boplatslagret, 
som på en del ställen är övertäckt av 1 —15 dm. tjock flyg
sand och på andra ställen ligger blottat, ligger på 5,7 — 6,35 
m. höjd över havsytan vid medelvattenstånd. Lagret följer 
naturligtvis dynernas ytrelief vid tiden för boplatslagrets bild
ning och är därför buktat. Det kan följas över 0,Ö km. i ö.—v. 
och har en bredd av här och där över 75 m. Tjockleken är 
från 1 till 3 dm". 

Greve C. D. Reventlow lämnade år 1906 en beskrivning 
på boplatsen jämte planskiss. Här särskildes fyra olika bo
platser, som emellertid enligt dr. Kjellmarks ovan anförda upp
gifter torde vara sammanhängande. Någon närmare åtskill
nad mellan dessa fyra ställen kan ej säkert göras på vad 
Reventlow anför. Endast för ett2 finnes mera ingående redo
görelse för fynden i lagerföljd, och det förefaller, som om därav 
framgår, att den enklare keramiken med ornament bestående 
av gropar, rader av smärre punkter eller av vertikala streck 

1 Om andra boplatser vid Siretorp se i det följande! 
2 Reventlows boplats 4. 
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och enklare intryck skulle förekomma i de djupare lagren,1 

medan i de övre även funnos skärvor med rikare ornering. 
Ett fragment av en båtformig yxa uppges vara funnet i det 
näst översta lagret. Från ett annat av fyndområdena med
delas: Endast fä skärvor och ännu färre redskap av flinta före-
kommo här, redskapen vanligen i små bitar, men krukskärvor 
funnos i mängd, tyvärr vanligen helt små. Fornsakerna lågo 
i dagytan eller betäckta av ett tunnt lager av mossa eller 
tallbarr. De kunde upptagas med blotta händerna, sällan an
träffades de något litet djupare ned i sanden och då var det 
bland mindre stenar, som syntes sammanförda för att bilda 
en härd. Ofta voro här stenarna skörbrända. Längst österut 
voro dessa härdar synliga såsom runda, högst obetydliga upp
höjningar på ungefär l1/** meters genomskärning. Ett tredje 
fyndområde, som ligger närmare Sölvesborgsviken, var täm
ligen fattigt på krukskärvor och där äro för övrigt bl. a. ett par 
grönstenyxor med spetsoval genomskärning funna jämte skär
vor av sydskånsk- och kristianstadsflinta samt en hel del tvär
pilar. Ett kolhaltigt cirka 20 cm. tjockt kulturlager observe
rades inbäddat i sanden på ett annat ställe. 

Annars är den stora huvudmassan av fynden utan när
mare uppgift om läge eller i varje fall i saknad av sådana, som 
kunde användas till närmare bestämningar. För dessa jämte en 
del av dr. Kjellmark insamlade föremål lämnas här en förteckning, 
medan andra, som av dr. Kjellmark inköpts av befolkningen, 
som insamlat dem på boplatsomrädet — jämte några lika
ledes mindre säkra —, uppföras för sig. I det föregående har 
redogjorts för ett antal fynd, som intyga en äldre bosättning 
på platsen. De medtagas ej här. 

1. Föremål som säkert härröra från boplats lagret : 
Flinta: 

Massor av avfall, spånor, kärnor, knutor, knivar och borr 
av både kristianstads- och sydskånsk flinta. En mängd 

i I det lägsta tyckas krukskärvorna vara sparsamma. 
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skrapor, varav både skivskrapor (många runda) och spån
skrapor. 

Några bitar av oslipade flintyxor. 
Minst 150 bitar av slipade yxor. 
Bitar av 2 tjocknackiga, fyrsidiga yxor. 
Bit av 1 tjocknackig, fyrsidig smalmäjsel. 
Ett 40-tal tvärpilar. 
4 trekantiga pilspetsar med tånge, varav en stor vacker, 

de övriga ej hela. 
22 st. spånpilar med tånge, i allmänhet tämligen korta. 

G röns fen: 
En mängd avfall, 
En del knackstenar, 
Ett par facetterade kulformiga "löpare" eller knackstenar, 
Ett par trindyxor, 
2 fyrsidiga, tjocknackiga grönstensyxor jämte bit av en 

och förarbete till en annan,1 

Ett par fyrsidiga grönstensyxor, den ena med avsats för 
skaftet. 

Bitar av grönstensyxor, 
1 bit av en båtformig skafthålsyxa, 
1 {ramdel av en båtformig skafthålsyxa, avbruten i skaft

hålet, men med nytt påbörjat. 

Skiffer: 
1 trekantig skifferspets med tånge. (Jfr. sid. 164). 

Ben: 
En hel del djurben, de flesta fragmentariska, enligt upp

gift bl. a. av svin. 
4 fragmentariska benharpuner med 2 ä 3 mothakar åt 

båda sidor vid spetsen och med spetsovalt tvärsnitt. Enligt 

i Enligt meddelande av dr. Kjellmark äro en av dessa yxor jämte för
arbetet till en sådan, 6 st. tvärpilar, några raka eller svagt utbuktade skiv
skrapor, en mängd krukskärvor med nästan uteslutande snoddornamcntik 
m. m. funna pä ett särskilt mindre område inne i dynen. 
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de typologiska utredningar Stjerna gjort1 stå dessa, som ut
vecklats ur de äldre epipaleolitiska, närmast en del grövre två-
sidiga harpuner frän döstid (Jfr. Stjerna a. a. sid. 26 och fig. 
41 och 42) men även en del från gånggriftstid. Stjerna anför 
inga exempel på dessa senare dubbelsidiga harpuner. Vid 
Gullrum fanns emellertid jämte ensidiga en spets av en dubbel
sidig harpun,2 således på en boplats liknande den ifrågavarande. 

1 benmetkrok (söndrig). Dylika äro hittade exempelvis 
vid Gullrum3 och Ringsjön (förarbete4) samt i Kalmar län. 

Vidare en del andra bearbetade benbitar. 
Lera: 

8 st. pärlor eller trissor av bränd lera. (Av dessa äro 2 
hela, 6 trasiga). De äro ornerade och visa två olika former 
dels som fig. 39 och 40 dels platta med hål mitten. 

1 skaft av ett skedlikt föremål. 
Ornerade och oornerade krukskärvor i tiotusental samt 

några hela koppar. 
2. Föremål, insamlade på boplatsen av ortsbefolk

ningen jämte nägra ej bevisligen i själva boplats lagret 
funna saker: 

Flinta: 
Knutor, runda bollar, skrapor, bearbetade spån, knivar, 

borr och avfall av båda flintslagen. 
1 stor, slipad, tunnackig yxa (uppgiven blott "från Siretorp"). 
20 bitar av slipade yxor, varav 11 av tydligen fyrsidiga. 
2 fyrsidiga, tjocknackiga slipade yxor, (den ena tämligen 

tunn) samt 2 nackändar av dylika. 
2 tvärpilar. 
1 lång, vacker, tandeggad, tresidig pilspets med tånge 

jämte 1 bit av en dylik och 3 bitar av tresidiga pilspetsar. 

i 1 ovan citerade avhandling. 
2 Hans Hansson: En stenåldersboplats på Gotland Sv. F. F. T. 10, 

sid 9. 
3 Hansson a. a. sid. 10. 
4 C. D. Reventlow: Ringsjöfynden Ymer 1905, sid. 159. 
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1 spånpil med tånge. 
O röns ten: 

1 yxa med långoval genomskärning, tunnackig. 
1 liten, tunn yxa med svaga antydningar till smalsidor 

och ena sidan plan. Slipad nedtill. 
1 fyrsidig, slipad, tunnackig yxa. 
1 fyrsidig, slipad, tjocknackig yxa. 
1 skafthålsyxa med böjd nacke (uppgiven blott "från Sire

torp"). 
Ben: 

Fragment av djurben, vidare bitar av käkar och tänder. 
Ett stycke av en småtandad, eneggad benspets med ung-

triangulärt tvärsnitt, fig. 41. Den sammanhänger typologiskt 
med de äldre, förut omtalade benspetsarna. Av tillgängligt 
jämförelsematerial, erinrar den mest om en del spetsar från 
Öland (Stjerna a. a. fig. 65 och 179), vilka av Stjerna hänföras till 
döstid, men den är smalare och har varit mindre än dessa och 
har mindre tänder. Intet motsäger en datering till gånggriftstid. 

1 bit av benredskap (pryl eller harpun?) 
Lera: 

1 vacker, ornerad pärla eller trissa. Ornerad, Wkfig. 39. 
1 avlångt, rundat föremål, ornerat med avlånga gropar. 
1 kula med påbörjad likartad ornering. 
1 bit av en ring(?) med ornament. 
Bland massan av ornerade och oornerade krukskärvor, 

finnas några med intryck av strån och andra växtdelar samt 
en med ett säkert avtryck av sädeskorn.1 Någon uttömmande 
granskning av boplatsen medgiver varken detta arbetes plan 
eller de hittills blott påbörjade undersökningarna. Den stor
artade rikedomen, särskilt på krukskärvor, har emellertid redan 
visat, att Siretorp är en av Sveriges rikaste boplatser. Huvud
massan utgöres av tämligen små bitar,2 men lyckligtvis ha 

i Enligt dr. Kjellmarks iakttagelse. 
2 Godset är i allmänhet tämligen grovt med insprängda sandkorn. Lik

väl kan tjockleken stundom vara ganska ringa. 
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också bevarats både större partier av en del kärl, varibland 
en mängd bottnar, samt nog ej så få hela koppar. Man kan 
därför få en jämförelsevis god uppfattning av kärlens form. 
De flesta bestå av en utsvängd bukdel och en hålkälformad 
kragdel med utåtböjd stundom vulstlik mynningskant och kanten 
mellan buken och kragen mer eller mindre skarp. Dessutom 
finnas mera konformiga kärl utan kragdel, men det synes egent
ligen vara av mindre koppar. Fyra slags bottnar förekomma. 
Vanligast torde den runda vara, men den är ofta avrundat 
spetsig, medan andra kunna betecknas som spetsbottnade. 
En annan grupp har nedtill en ansvällning, som är avrundad 
på undersidan, fig. 42 a och b, och alltså visar större likhet med 
den tappformiga avslutningen på en del kärl från boplatsen vid 
Limhamn1 än en fot, såsom exempelvis på en del finska kärl.2 

Dessutom finnas också bitar av flatbottnade kärl, men sällsynta. 
Flertalet kärl torde ha varit ganska stora, men en del mycket 
små äro också funna, nämligen de ovan nämnda kopparna 
av vilka några ha bevarats hela. Det är fallet med åtmin
stone 5 st., av vilka en har den omnämnda brutna pro
filen samt är dekorerad med rader av korta, streckformiga 
fördjupningar, fig. 43, de övriga äro mera koniska, stundom 
ej större än en fingerborg samt odekorerade eller försedda 
med horisontella rader av streck eller andra intryck, fig. 44. 
Deras botten är spetsig eller något avrundad. Åtskilliga bitar 
av koppar ansluta sig till dessa. Liknande äro också funna 
vid Ringsjön,;! vid Hjortahammar och Pysslingebacken i Blekinge 
(vid de båda senare fragmentariska). Koppar förekommo även 
vid Åloppe i Uppland,4 vid Säter5 och rikligen i Finland.0 

i Jfr Knut Kjellmark i Ymer 1904, sid. 194 fig. 7. 
2 Jfr Ailio a. a. I, sid. 82, Abb. 56, fig 3 och 8. 
3 Reventlows saml. i St. H. M. 
4 Almgren: Uppländska stenåldersboplatser, Fv. 1906 sid. 101 och fig. 25. 
5 Almgren: Stenäldersboplats vid Bråviken. Medd. från Ögs Forn-

minnesför. 1906 sid. 25 fig. 4. 
6 Ailio a. a. I sid. 82. Abb. 56, II sid. 41. Abb. 17 oeh 18. 

Fornvännen 1913. 12 
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Fig. 39. 

i 
Fig. 41. 

Fig. 43. 

Fig. 42 a. 

Fig. 42 b. 

Fig. 44. 

Fig. 39 och 40. "Pärlor' eller trissor av bränd lera. Siretorp, Mjällby sn. 
St. H. M. 

,, 41. Benspets, fragmentarisk. Siretorp. St. H. M. Reventlows saml. 

,, 42 a. Botten av lerkärl, fig. 42 b genomskärning. Siretorp. 

St. H. M. Reventlows saml. 

„ 43. Lerkärl. Siretorp. St. H. M. Reventlows saml. 

„ 44. Kopp av lera Siretorp. St. H. M. Reventlows saml. 
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Detta är alltså ett gemensamt drag för den östliga boplats
kulturen, ehuru särskilt framträdande vid Siretorp. 

Ornamentiken är mycket rik och visar prov på de enk
laste till mycket kombinerade mönster. En lång, fortlöpande 
utveckling kan visserligen spåras, men kan i det följande en
dast delvis antydas. En massa skärvor visa ingen annan or
nering än djupa gropar, vanligen ordnade i horisontella rader. 
Dylika förbindas också oftast med alla andra former av zirater, 
vanligen så att en eller ett par rader förekomma på kragen 
och upprepas under buk-kanten. Ett mycket vanligt motiv 
utgöres av smärre punkter i rader under mynnings- och buk-
kant. Ibland är nästan hela kärlväggen översållad med dessa 
punkter, som då samtidigt bilda vertikala rader, stundom till 
och med i tydlig vertikalgruppering, fig. 45. Någon gång 
ha dessa punktrader tydligen åstadkommits med något kam-
liknande instrument, emedan en upprepad skarv kan iakttagas, 
men den egentliga kamtekniken gör sig annars föga gällande 
på denna liksom ej heller på andra boplatser i Blekinge. 

Punktraderna arrangeras vidare ibland i grupper med tom
rum emellan. Stundom fä de punkterade fälten triangulär form. 

Vidare kunna punkterna vara ordnade i fortlöpande serie av 
sneda rader, ibland fördubblas dessa till vinkelrader/^. 46, var
vid även inträffar, att vinklarnas spets är förlagd på buk-kanten. 

Nära sammanhängande med punktraden är väl en teknik 
med streck, som egentligen bestå av fortlöpande punktliknande 
intryck, således snarare kam-streck än egentligt kamornament, 
fig. 47 a och b. De tagas därför tillsammans med följande. 

En annan grupp av Siretorpsornamenliken består nämligen 
av (oftast en eller två) rader av vertikala streck (som nämnt även 
vanligen förbundna med groprader), fig. 48 och 49. De kunna 
även arrangeras på olika sätt, exempelvis så, att den undre radens 
streck skjuta upp emellan den övre radens, eller grupperade i tri
angulära fält, fig. 50 a, eller så att ett antal längre streck åt
följas av ett antal kortare o. s. v. Strecken äro ej sällan grövre 
upptill, ibland något bågböjda. Vidare förlängas en del avlånga 
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gropintryck så att de närmast äro att räkna som streck, jfr fig. 
50 b (jfr fig. 43). Även denna dekoration är oftast koncentrerad 
under mynnings- och buk-kant, men omfattar stundom större 
delen av väggytan.1 Vidare ingå strecken ofta som element i ri
kare ornament. Punkter kunna vidare ansluta sig till streck i olika 
kombinationer. Än vidare uppträda rader av åt en sida lu
tande streck, som, då följande rads streck luta åt andra sidan 
stå på övergången till det fortlöpande vinkelornamentet. När 
varannat streck i raden lutar åt ena sidan och varannat åt 
andra är det sicksacklinjen som föresvävat. Detta ornament 
förekommer i både enkla, fig 52. och rika kombinationer, 
(jfr fig. 57 och 58), men tillhör likväl icke de vanligare på 
Siretorpsboplatsen. Den böljande, avrundade sicksacklinjen 
är också representerad. 

Andra mera speciella ornament äro rader av nagelintryck 
eller bågar, vilket är ganska vanligt, vidare rader av små kors 
x , av trekantiga bågar i ], av "bockar" l / , av krokar eller 
• metkroksintryck" 1 A Is, av trekantiga gropar T ? T ? eller 
andra gropar formade efter det verktyg, som användes, ex. fig. 
53. Vidare förekomma horisontella eller vertikala rader av 
ringintryck, fig. 54. 

Bland streck-kombinationer äro att märka det sneda rut-
mönstret 88888$, fig. 55 a och b, samt det långt ovanligare "gran
rismönstret", fig. 56. och vidare "staketmönstret", som består 
av en rad korta vertikala streck, ibland gruppvis ordnade. 
De äro på översidan eller både upptill och nedtill förbundna 
med en sicksacklinje, fig. 57. Ett härmed besläktat orna
ment är det, som förekommer på fig. 58 med vertikalanord
ning av streck-sicksacklinjen och ett slags "staketmönster" 
m. m. Dekorationen i en grupp består vidare av ett antal 
horisontella streck, lagda under varandra till ett rektangulärt 
fält, som upprepas i en rad runt kärlet, stundom både under 
mynnings- och buk-kanten, fig. 51. Det vertikala är här föga 

1 Någon gäng är även mynningskanten pä översidan ornerad med 
sneda streck. 
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Fig. 45. Fig. 46. Fig. 47 b. Fig. 47 a. 

Fig. 45—60. Bitar av lerkärl. Si
retorp. St. H. M. Re
ventlows saml. i/s. 

„ 60 a och b. Lerkärlsbitar med 
snoddornament. 

Fig. 60 i Fig. 60 b. 
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betonat. Tydligare förekommer ett slags vertikalgruppering 
i dekorationen på fig. 59. 

En särskild grupp utgöres av snoddornamentiken, fig. 60, 
"äkta" och "falsk". Enligt meddelande av d:r Kjellmark vi
sade det sig vid hans grävningar, att denna var begränsad 
huvudsakligen till ett särskilt område inom boplatsen. 

Denna keramiks nära överensstämmelse med den från 
övriga östsvenska boplatser är utan vidare klar. Likväl finnas 
en del olikheter. Närmast stå boplatserna vid Ringsjön, där 
de flesta här berörda motiv förekomma.1 Jämför man Siretorp 
med boplatserna i Östergötland, Södermanland, Nerke, Upp
land och på Gotland, så återfinnas ju de flesta elementen och 
delvis också kombinationerna, men det är icke få av de rikare 
utvecklade ornamenten, som saknas, medan å andra sidan kam-
ornamentikens ymniga ytöverväxt (Säter, Gullrum, Hemmor) 
eller den av gånggriftskeramiken tydligt influerade vertikalan-
ordningen (Åloppe, Säter) etc. förekommer fattigare eller saknas 
vid Siretorp. Men därjämte äga Siretorp-Ringsjön mänga 
tidiga drag, som ej på långt när göra sig så gällande i mel
lersta Sverige, drag, som, efter vad Almgren bevisat,2 i stor 
utsträckning återgå pä Ertebölle- och döstidskeramik. Vid Lim
hamn förekommo sålunda kärl, vilkas ytor äro oregelbundet 
överströdda antingen med grunda ovala intagningar eller med 
nagelintryck.8 Den tunnare keramiken å samma boplats har 
ibland strax nedanför mynningskanten en eller två rader av 
något ojämna intryck4 eller av små streck.5 Mera utvecklat 
förekommer detta i ett par av de yngre danska kjökkenmöd-
dingarna, med en rad gropar under mynningskanten och under 
bukkanten en rad mera långsträckta intryck eller också båg-

1 Såsom framgår av jämförelse med material och teckningar i Revent-
lowska saml. i St. H. M. 

2 I a. a. A, T. S. 20, sid. 20, 27 ff. 
3 Almgren, a. a. A. T. S: 20, sid. 35. Kjellmark, A. T. S: 17, 3 pl. 

VI; 6, 7 och VII. 
4 Almgren, a. a. fig. 35. 
6 A. T. S. 17, pl. VI: 3. 
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formiga intryck (här förekom också tunnackiga yxor och tvär
pilar). En del för döstiden karaktäristiska (men även under 
gånggriftstid fortlevande) lerkärlsformer (med rader av vertikala 
streck), påträffades i sena kjökkenmöddingar i Danmark, vid 
Hammeren på Bornholm (jämte grov keramik med groprader), 
ja även vid Mjölkebo i Uppland,1 och dess streckornament torde 
ha inverkat på de likartade vid Ringsjön-Siretorp. Om kärlen 
vid Ringsjön yttrar Stjerna:2 "I sina äldre exemplar tillhöra 
dessa säkerligen döstid. De förete emellertid ingen likhet 
med de samtida megalitiska lerkärlen och äro sålunda sanno
likt att anse som en utveckling av Erteböllekeramikens former". 
Här är — såsom Almgren påpekar — ornamentet förflyttat 
längre ned, vilket sedan blir vanligt, varjämte ex. ett lerkärl 
från Pysslingebacken representerar ett övergångsstadium med 
rader av gropar och intryck på kragen och vid buk-kanten, 
medan själva bukväggen blott har groprad. Än vidare betonar 
Almgren,3 i vilken eminent grad profilen överensstämmer med 
den på de berörda danska boplatserna. Till detta må erinras 
om, vad som yttrades beträffande tillformingen av botten på 
vissa kärl, där likheten mellan Siretorp och Limhamn kunde 
spåras sid. 173. 

Av allt detta torde sålunda framgå, att keramiken på dessa 
boplatser får betraktas som en fortsättning av Erteböllecivili-
sationens,4 medan nya impulser under utvecklingens gång allt
jämt kommit väster- och söderifrån, från döstids och gång-
griftskeramik, varjämte även andra inflytanden senare gjort 
sig gällande (bandkeramik vid Ringsjön,5 snoddkeramiku vid 

i Almgren a. a. i A. T. S.: 20 sid. 20. 
2 a. a. A. T. S. 19: sid. 77 och fig. 75—78. 
3 a. a. A. T. S.: 20 sid. 38. 
4 Jfr även Almgren a. a. A. T. S.: 20 sid. 38. 

» Almgren a. a. A. T. S.: 20 sid. 18. 
6 Snoddkeramiken, vars egentliga hemland är Sachsen, uppträder redan 

under förra delen av gänggriftstiden pä nordisk botten enligt O. Frödin, 
a. a. i Ymer 1906 sid. 31, not. 
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Siretorp etc.) Vad nu särskilt Siretorp beträffar, så är det tyd
ligt, att huvudmassan av där funna krukskärvor tillhör gång
griftstidens förra hälft, ehuru det är sannolikt, att en del bör 
dateras som äldre. Ringsjö- och Blekingeboplatsernas geogra
fiska läge och keramikens karaktär ge dem i mycket en mel
lanställning. Den antydda utvecklingen samt de hållpunkter, 
övriga fynd ge beträffande Ringsjön och Siretorp, peka också 
i samma riktning, och därtill kommer, att man på dessa bo
platser finner en fyndrikedom och en växling på primitiva och 
utvecklade ornaments- och redskapsformer, som antyda något 
liknande. Här, men på få andra platser, skulle den östliga 
boplatskulturens1 moderhärdar2 kunna ligga. Likväl är det 
ännu för tidigt att draga några bestämda slutsatser i denna 
fråga. Vad gränsen framåt i tiden beträffar är det märkligt, 
att den egentliga gångriftskeramikens stil knappast gjort sig 
gällande, ej heller bandkeramiken vid Siretorp, trots att frag
ment av 2 båtyxor där påträffats. Det senare ger vid handen, 
att boplatsens livskraft vid tiden för båtyxkulturens uppträdande 
varit ute,3 det förra antyder åtminstone en viss grad av iso
lering. Det stora flertalet av övriga fynd (tjocknackiga yxor, 
pilar med tånge, skifferspetsar etc.) tillhöra gånggriftstid och 
utvisa, att det är under denna tid boplatsen haft sin blomstring. 
Det har förut påvisats, att en bosättning på denna plats ägt 
rum redan vid tiden strax efter Litorinahavets maximum. Om 
det är samma människor, som alltjämt bott kvar på platsen 
och alltså genomgått den utveckling som transformationen av 
en boplats av typen Limhamn-Torsö till vad Siretorp blivit 
under gånggriftstid innebär, kan endast kommande undersök
ningar utvisa. En hel del fynd, som uppräknats i det före-

i Den finska boplatskulturen, som ju dessutom genom Almgren i a. a. 
visats vara yngre, bortses ifrån. 

2 Ej att fatta sä, att den utstrålat härifrän, utan sä, att den här först 
utvecklades och mognade. 

3 Detta är ocksä Almgrens uppfattning. Jfr. a. a. A. T. S.: 20 sid. 
10—18. 
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gående, kunna bidra att utfylla tidsprånget. Det förefaller också 
vara det sannolikaste, då man vet, att dylika äldre avlagringar 
finnas både vid Ringsjön1 och Mörby2 nära Siretorp. Likväl 
måste innebyggarna då bland sig upptagit de benbearbetande 
epipaleoliterna3, vilket förklarar varför dessa, som under äldre 
tid höllo till i insjöar och äkrökar etc, d. v. s. vid sötvatten, 
nu vistas vid havskusten i strandboplatser likt det forna kjök-
kenmöddingsfolket. De på boplatsen funna benverktygen äro 
ju utvecklade ur epipaleoliternas äldre. 

Ej långt ifrån nu behandlade boplats ha nya upptäckts 
av d:r Kjellmark. Den ena är belägen å en åker på en av 
böndernas i Siretorp utägor, omkring 1 km. s.o. om boplatsen 
pä Siretorps allmänning. Härifrån har d:r Kjellmark av be
folkningen uppköpt följande: 

Flinta: 
En hel mängd skärvor och knutor. 
1 vacker tunnackig flintyxa. (Funnen i en åker å Gammalha

gen, tätt intill och i närmaste anslutning till nyssnämnda område). 
Grönsten: 

3 yxor med spetsoval genomskärning, (av dessa har en 
nästan skivyxliknande tillslagning och är nedtill slipad, en är 
helt slipad och har halvcirkelformigt böjd egg och spetsig, 
tunn bane). 

1 klumpig, närmast fyrsidig, ej fullständigt slipad yta, 
med tämligen spetsig nacke. 

1 trindyxa, slipad. 
2 yxor med oval genomskärning, den ena med en sida 

planare och något hålig egg. 
2 yxor med antydan till smalsidor, ena sidan planare. 
2 fyrsidiga, tjocknackiga grönstensyxor med hälegg. 
1 halv dubbeleggad skafthålsyxa. 

i Jfr. Reventlow i M. Bl. 1885 och 1889. Och Almgren a. a. sid. 14, 
15 (särskilt noten). 

2 Jfr. i det följande. 
3 Jfr. förekomsten av en benspets vid Torso. 
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(1 halv skafthålsyxa av enkel typ). 
1 slipsten, tunn, av gneis. 
Åkern var ytterst rik på flintknutor och avfall, men ingen 

undersökning kunde företagas, emedan den då var beväxt med 
råg. Möjligen skola krukskärvor anträffas vid en närmare 
undersökning. Även här urskiljas sälunda tvenne skeden. 

Den andra boplatsen är påträffad i en åker å samma bys 
utägor omkring 500 m. so. om boplatsen på Siretorps allmän
ning. Härifrån har d:r Kjellmark uppköpt: 

Flinta: 
Skärvor och avfall av sydskånsk och kristianstadsflinta, 

vidare knutor och 4 st. runda skrapor av kristianstadsflinta. 
1 stor tvärpil av sydskånsk flinta. 
4 bitar av fyrsidiga, slipade flintyxor. 
1 bit av en dolk. 

Orönsten: 
1 halv, stor, klumpig, möjligen blott förarbetad grönstens

yxa med fyrsidig genomskärning. 
Lera: 

Krukskärvor, dels utan, dels med ornering, anslutande sig 
till den vanliga från Siretorps allmänning. 

Vid Mörby i Mjällby sn, föreligger också en märklig bo
plats av hithörande slag. Här har d:r Kjellmark dels själv 
insamlat, dels uppköpt av befolkningen på platsen, en hel 
del föremål, som anträffats i ett sandtag. Någon systematisk 
undersökning är ej gjord. Redan sid. 148 anfördes en hel del 
fynd, som utvisade en äldre bosättning. Yngre föremål äro 
följande: 

Flinta: 
Utom avfall och knutor och skrapor bitar av 

slipade yxor. 1 tvärpil, fig. 61. 
Orönsten: Fig. 61. Tvär-

Några yxor med antydan till smalsidor. Pil av flmta-
, , , - - . . . . . Mörby. Mjäll-
1 tunnackig, fyrsidig, slipad yxa. b y sn St H 

1 tjocknackig, fyrsidig, slipad yxa. M. 14705:S. 

M ' I ! I . ( I . 1 1 1 
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Stort förarbete till fyrsidig, tjocknackig yxa. 
Bit av bryne. 
1 halv, efter skafthälet avslagen dubbeleggad yxa. 
1 skärva med tånge, imiterande en flintspånpil. 

Lera: 
En mängd krukskärvor, varav många ornerade, liknande 

de vid Siretorp. Därav äro att nämna en del, som ha sick
sackornament samt "staketmönster". Vidare ha några kam
ornament under mynningskanten, stundom även på buken. 
3 st. bottendelar av rundbottnade kärl äro funna. 

Boplatsen vid Mörby visar sålunda många likheter med 
Siretorp. Här finnas också äldre typer, som antyda en gam
mal bosättning, om vars förhållande till den yngre detsamma 
gäller som vid Siretorp. 

Strax öster om Mjällby kyrka äro funna bitar av flera 
lerkärl, en del med punktornament, vilket visar att man här 
har att söka en boplats av ifrågavarande slag. 

Vid Löverby (eller Lörby) i Mjällby sn, på Listerhalvöns 
östra sida har påträffats i ett sandfält en hel del föremål, 
dock utan att någon närmare undersökning gjorts. Fynden 
utvisa: 

Flinta: 
En hel del avfall, både av sydskånsk och kristianstads

flinta, vidare borr etc. 
4 st. tjocknackiga yxor med hålegg, varav två dock täm

ligen avspetsade uppåt. 
Från Lörby härröra också: 
3 smalmäjslar (en med hålegg). 
2 yngre dolkar, men dessa äro ej uppgivna vara från 

sandfältet.1 

Grönsten: 
1 yxa med oval genomskärning, men med antydan till 

i Dessa dolkar härröra frän senare tid och antyda en senare befolkning 
pä platsen, vilket ocksä kan gälla mäjslarna och de hålcggade yxorna. Sna
rast är det fråga om gravar. 
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smalsidor. En bredsida planare. 
2 fyrsidiga, tjocknackiga yxor, varav den ena med en bred

sida planare. 
Lera: 

En pärla eller trissa. 
En hel mängd bitar av lerkärl, de flesta utan ornament. 

De ornerade ha tämligen enkla grop-, punkt- och streck-sirater 
som vid Siretorp. Vidare har bland annat påträffats nederdelen 
av ett flatbottnat kärl. 

Således en boplats av yngre Siretorpstyp. 
Härifrån är ett ganska stort språng österut till nästa lik

artade boplats. Det är vid Hjortahammar på Almö i Förkärla 
sn. Härifrån har man en hel del ornerade krukskärvor, vilka 
äro "funna i massa och lågo nästan uppe i jordskorpan". Or
namenten bestå av punkt- och streckrader samt gropar. Sär
skilt är att nämna ett stycke av en tunnväggig kopp, fig. 62, 
med täta punktrader, nästan heltäckande, samt med den även 
annars här förekommande vanliga brutna profilen. Även fin
nas prov på skärvor med vertikala rader uppifrån mynnings-
kanten och långt ned pä buken av korta, något bågböjda streck. 
De primitivare ornamenten äro svagare företrädda, vilket kanske 
ger en antydan om den hittils oundersökta boplatsens datering. 
Såsom i det föregående nämndes torde en vid Hjortahammar 
funnen skifferspets härröra från boplatsen. Vidare har jag 
genomgått följande fynd från Hjortahammar, vilka dock icke 
med visshet kommit från kulturlagret: 

Flinta: 
Skärvor av kristianstadsflinta. 
1 fyrsidig, tjocknackig yxa med hålegg. 

Grönsten: 
2 trindyxor. 
1 fyrsidig, tjocknackig yxa. 
1 båtyxa, (trasig). 
Vid Ekenäs på Senoren ha påträffats bitar av ornerade 

lerkärl, vidare talrikt med flintspån samt benbitar i ett sand-
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tag.1 Orneringen liknar den på kärlen vid Pysslingebacken 
och det är sålunda tydligt att en hithörande boplats här före
ligger. Ingen undersökning gjord. 

Vid Augerums gård i socknen av samma namn finnes 
möjligen också en dylik boplats. I kolgropar (= härdar?) 
påträffades här krukskärvor med punkt- och grop- samt snodd
ornament.2 

Vid Gisslevik i Torhamns sn, ungefär 2 km. n.v. om Tor
hamns kyrka är en boplats av denna typ konstaterad i ett 
vidsträckt sandtag, som enligt d:r Wiblings iakttagelser3 inne
håller ett mörkt kulturlager ett stycke under ytan, vilket före
föll ligga något över 5 m. över havet. I detta lager anträf
fades krukskärvor, flintavfall etc. Men därjämte fanns djupare 
ned mörka fläckar eller kolbäddar, skilda från det övre genom 
sandlager. I dessa bäddar anträffades bitar av hälleflinta, 
kristianstadsflinta och kvarts, vidare krukskärvor utan orna
ment samt benfragment. Wibling anser, att det möjligen är 
gravar och synes böjd att uppfatta dem som äldre än det 
egentliga kulturlagret, men detta måste dock anses obevisat. 
Någon vidare undersökning är ej gjord. Följande fynd här
röra från kulturlagret: 

Skärvor av båda slagen flinta samt grönsten. 
1 trindyxa. 
En mängd krukskärvor, de ornerade med punkt- och streck

rader etc. liksom vid Siretorp. 
Frän Gisslevik, utan närmare bestämning, härröra: 
1 oslipad tunnackig flintyxa. 
1 trindyxa. 
1 fyrsidig grönstensyxa med hålig egg, tämligen tunn och 

i Jfr. Kjellmark i Ymer 1904 sid. 214. 
2 Platsen ligger dock ett stycke upp i landet och det skulle kunna 

tänkas, att gropkeramiken pä detta ställe blott beror pä påverkan från bo
platskulturen. Jfr. Augerums historia i det följande. 

3 Wibling a. a. i Ymer 1899 sid. 276—77, med en vy, där kulturlagrcn 
framträda. 
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spetsig i nacken. Dessutom äro här funna ehuru betydligt 
senare och ej hithörande: 

1 pyramidformigt skifferhänge med sågade kanter och med 
hål i basen och sidohål. (= Montelius Svenska Fornsaker, 
fig. 4). 

(1 skafthålsyxa, enkel typ). 
Björkekärr, beläget l/s km. söder om Gisslevik, i Tor

hamns sn. D:r Wibling har här företagit en del undersök
ningar.1 I ett grustag i en strandvall sågs ett mörkt, vågrätt 
lager, som vid avvägning befanns ligga 5,i m. över havet. 
I detta lager anträffades talrika krukskärvor. Även innanför 
strandvallen utbredde sig i flygsanden ett mörkt kulturlager, 
med flintavfall, krukskärvor etc. 

Utom flintavfall, en skrapa med avrundad kant, samt en 
brynsten utgöras fynden av krukskärvor, som visa något större 
rikedom i orneringen än de vid Gisslevik och överensstämma 
med Siretorp. Utom grop- punkt- och streckrader förekomma 
rader av lutande linjer under varandra, fig. 63. och av kors 
som även övergå till sneda rutmönster, fig. 64, vidare böl
jande sicksacklinjer samt ornament närstående 'granrismönst-
ret", men ensidigt. 

En likartad boplats är den på Pysslingebacken på Sand
hamns ägor, ungefär 1 km. öster om Torhamns kyrka. Denna 
torde vara den tidigast uppmärksammade i sitt slag. De or
nerade krukskärvorna iakttogos av befolkningen, som satte 
dem i förbindelse med mystiska makter. Tidigt dyker den 
också upp i litteraturen. Den omnämnes sålunda redan på 
1700-talet av Sjöborg, som ansåg det vara en "ättehög uti 
hvilken en eller flere, som det tycks, ganska vidlöftige ätter 
eller slägter ligga begrafne. De nämde lerbitar äro styc
ken af sönderslagne Urner, och finner man i högen månge 
brände menniskoben".2 Sedermera företogos nya grävningar 

1 Wibling a. a. Ymer 1899 sid. 274—76 med 2 vyer, där profilerna 
framträda. 

2 N. H. Sjöborg a. a. sid. 220. 
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på platsen. I Nordisk Tidskrift for Oldkyndighet 18321 säges 
därom: "Vid en undersökning, som företogs av lector Wallman 
och Apothekar Söderström uti den så kallade Pysslingebacken, 
träffades åtskilliga fragmenter af urnor, dels släta, dels utsirade; 
dessa, som funnos i mängd på detta ställe, kallas af allmogen 
Pysslingebröd, derföre att backen anses vara bebodd af så kal
lade pysslingar, (vättar, nissar)". Även Worsaae, som omnäm
ner dessa fynd,2 ansåg det vara gravar. Han omnämner även, 
att vid senare grävningar har anträffats "en lille Paalstav af 
Bronce". Jag anför dessa äldre uttalanden för att belysa huru 
länge man sysslat med grävningar på denna plats. Även här 
har d:r Wibling gjort en undersökning.3 I samma strandvall 
som den vid Björkekärr omtalade, vars krön låg 6 m. över havet 
och vilken ej kan vara den högsta Litorinavallen,4 anträffades 
ett kolhaltigt kulturlager av ungefär 15 cm:s mäktighet, van
ligen på 0,;s m:s djup. I lagret funnos brända stenar, kol av 
vide, björk och ek samt djurben, huvudsakligen av säl. Vidare 
flintskärvor, några redskap av ben, flinta, grönsten och skiffer. 
Bland fynden omtalar Wibling särskilt följande: 

En mindre benkniv. 
En "skivespalter", fig. 65. Vid närmare undersökning 

har jag dock funnit, att den på ena sidan har rester av en 
förstörd slipyta, nedåt med antydan till hålegg. Det torde i 
själva verket vara en sönderslagen, fyrsidig, tjocknackig flint
yxa. "En yxa, som tillverkats av ett rullat stycke granit genom 
avslipning i ena ändan", fig. 66. Vid granskning befinnes, 
att den har tydliga smalsidor och är tjocknackig. 

De fynd jag för övrigt genomgått härifrån äro följande: 
Flinta: 

Spån och knutor. 
6 spånpilar, med tånge (härav ett par nästan bladformiga). 

i Del I sid. 236, 

2 Worsaae a. a. sid. 8. 
3 Wibling a. a. i Ymer 1899 sid. 272—74. 
4 Jfr Kjellmark i Ymer 1904 sid. 215. 
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Fig. 64. 

Fig. 62. 

Fig. 63. 

Fig. 65. 

Fig. 66. 

Fig. 62. Bit av lerkärl. Hjortahammar, För-
kärla sn. St. H. M. 10869:177. 

„ 63—64. Lerkärlsbitar. Björkekärr,- Tor
hamns sn. St. H. M. 

,, 65. Flintyxa (trasig). Pysslingebacken, 
Torhamns sn. St. H. M. 11050. 

„ 66. Grönstensyxa. Pysslingebacken, Tor
hamns sn. St. H. M. 11050. 
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Då emellertid ett fynd härifrån av 1810 eller 1811 innehöll 9 st., 
av vilka 3 nu i St. H. M., måste antalet sättas till över 10.1 

Skiffer: 
Trekantig skifferspets med tånge.2 

Lera: 
Krukskärvor i stora massor. Till form och ornering överens

stämma de nära med dem från Siretorp. Ett kärl, fig. 67, har till 
en del kunnat rekonstrueras så att formen kan uppfattas. Orna
menten utgöras av olikformade intryck, gropar, punkt- och streck-
rader, stundom med strecken lutande växelvis åt ena eller andra 
sidan för var rad, vilket upprepas långt ned på kärlväggen; vi
dare små ringar, sneda rutmönster, vinkelornament etc. Kam
streck, ja kanske delvis även egentliga kamornament förekomma. 
Såsom Almgren påpekar3 vidhälles i det stora hela koncentra
tionen uppåt, på kragen och vid buk-kanten. Fragment av 
en kopp äro även funna. 

Såsom nämndes ligger boplatsen på Sandhamns ägor. 
Från Sandhamn uppgivas följande fynd, som kanske — åtmin
stone delvis — återgå på boplatsen: 

4 fyrsidiga, tjocknackiga grönstensyxor, varav en med 
hålegg. Att orten varit bebodd även senare visar ej blott 
bronsfyndet utan ocksä 4 st. skafthålsyxor av enkel typ. För 
övrigt är Torhamns sn rik på fynd, som sakna närmare angi
ven fyndort, men en hel del torde säkerligen tillhöra boplatserna. 

Föremålen visa att boplatsens egentliga tillvaro faller 
inom gånggriftstidens förra del. Att närmare angiva, när den 
börjat befolkas, är ännu ej möjligt. Wibling har fäst sig vid 
att "föremålen ej anträffas i något inbördes sammanhang, 
utan, som det synes, tillfälligt kringströdda" och framhåller 
att, "då man svårligen kan tillskriva vinden förmågan att åstad
komma en dylik fördelning, återstår knappast annan förklaring, 
än att havet vid ett forntida högre stånd har omlagrat och av-

i Jfr sid. 164. 

2 Jfr sid. 164. 
3 A. a. i A. T. S.: 20 sid. 38. 

Fornvännen 1913 13 
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satt det ovan beskrifna lagret". Att man skulle ha rätt att i 
en avskrädeshög, som dessa boplatsavlagringar ju äro, vänta 
annat än kringströdda föremål, förefaller mig minst sagt un
derligt och då man vet, huru länge grävningar här företagits 
av olika personer, torde Wiblings förklaring vara onödig. Till
fälliga stormfloder kunna dock såväl här som på de båda förut 
nämnda lokalerna ha inverkat, men en teori om oscillationer 
hos havsytan kan knappast byggas på hittils kända förhållan
den vid boplatsen. 

Litorinahavets högsta höjd i dessa trakter var ungefär 
8,5 m, kulturlagrens cirka 5 m.1 Frödin har härav beräknat 
procentsiffran till 59, som sålunda är högre än för de upp
ländska boplatserna (med 47%). vilket följaktligen antyder en 
något högre ålder för Torhamnsboplatserna, en datering som 
även typologiska skäl synas stämma bra med. Samhörigheten 
med boplatserna på Listerhalvön är tydlig, men befolkandet 
torde ha börjat senare på Torhamnsboplatserna, troligast under 
sen döstid, något som dock ej kan närmare bestämmas förrän 
fullt systematiska undersökningar gjorts. I huvudsak tillhör 
boplatsen tydligen gånggriftstid. 

Vid Torhamns kyrka finnes enligt Wibling2 även en lik
artad fyndort som de tre sistnämnda, men ingen undersökning 
är gjord. Från trakten av kyrkan härröra i varje fall: 

2 fyrsidiga, tjocknackiga flintyxor, den ena med hålegg. 
Ännu flera hithörande boplatser äro emellertid att söka i 

dessa trakter. Krukskärvor med ornament av samma slag som 
de frän Pysslingebacken äro nämligen anträffade på flera platser 
utefter östra kusten av Torhamns socken, såsom vid Truseryd, 
Svanhalla. Bredäng, Björkenäs och Attanäs'A möjligen också 

i Jfr Otto Frödin: a. a. i Ymer 1906 sid. 30 samt Holst i Sveriges 
Geol. Unders. Ser. C: 180. 

2 C. Wibling: Lunds domkyrkas grund. Aarbeger for nordisk Old-
, kyndighed 1895 sid. 216, Jfr a. a. i Ymer 1899 sid. 22. Osäker. 

3 Enligt meddelande av Herrar Grosshandlare G. Qviding och Fabrikör G. 
Liljeberg, föreståndare för museet i Karlskrona. Fynden gjordes, mera tillfälligtvis, 
vid besök pä dessa platser och varsla således kanske om en ännu större rikedom. 
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på Ytterön, där den sid. 164 omnämnda skifferkniven funnits. 
Från Svanhalla härröra vidare utom krukskärvor, kol och flint
avfall även, ehuru ej säkert från boplatsområdet, bland annat 
3 fyrsidiga, tjocknackiga grönstensyxor. 

Förutom denna enhetliga grupp av boplatser, som tyd
ligen äro att räkna som fisklägen, ehuru det ännu egentligen 
blott är vid Pysslingebacken som detta framträder klart, finnes 
i Blekinge en hel del ställen, som genom rikhaltiga fynd av 
skärvor och avfall av flinta och grönsten samt mer eller mindre 
ymnigt med redskap o. d. visa sig vara, vad man kallat verk
stadsplatser, eller, när kulturlager kunnat konstateras, verk
liga boplatser. Det gäller om samtliga dessa, att egentliga 
undersökningar ännu ej kommit till stånd. För många måste 
materialet sägas vara så magert ännu, att deras upptagande 
här delvis måste motiveras av en avsikt att genom omnäm
nandet kanske väcka något av det intresse de förtjäna, varjämte 
de dock under alla förhållanden från bebyggelsehistorisk syn
punkt såsom vistelseorter för större eller mindre hopar av män
niskor äga sin givna betydelse. Den närmare tolkningen av 
dessa platsers kulturomständigheter, särskilt i förhållande till 
de i föregående grupp behandlade, måste anstå ännu, vartill 
kommer att dateringen delvis är osäker av brist på närmare 
bestämbara fynd. Om flera gäller det således att de kunna 
misstänkas åtminstone till en del falla inom tidigare skeden, 
liksom det någon gång bevisligen kan ådagaläggas, att platsen 
redan vid tiden omkring den yngre stenålderns början tagits 
i besittning av människor, som kanske alltjämt suttit kvar i 
gånggriftstid. 

På flygsandsfältet vid Torso äro såsom nämndes sid. 142 
flera fyrsidiga tjocknackiga yxor funna, dock ovisst om vi även 
nu ha att räkna med en boplatsbebyggelse här. 

Vid Hörvik på norra sidan om Listershuvud på Mjällby 
sockens östra kust har påträffats "i en hage, där jorden var 
ovanligt svart och uppblandad med aska och kolstybb", en 
del flintskärvor liksom i en åker ej långt därifrån. Från Hör-
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vik härröra också, ehuru utan närmare fynduppgift, en fyr
sidig, tjocknackig grönstensyxa och en skafthålsyxa med böjd 
nacke. 

Ryedals Flintlycke har i det föregående visats vara en 
boplats från yngre stenålderns början. Från det på flintskär
vor rika sandfältet härröra emellertid också 3 tjocknackiga 
grönstensyxor med fyrsidig genomskärning samt eggdel av en 
slipad fyrsidig flintyxa. Dessutom har d:r Kjellmark på ytan 
av ett grustag därstädes anträffat massor av avfall av flinta 
(mest kristianstadsflinta) och grönsten samt 3 fyrsidiga grön
stensyxor (varav en tjocknackig och två mera spetsiga mot 
nacken), vidare bitar av fyrsidiga flint- och grönstensyxor. 
Längre ned under ytan till ett djup av 7 dm. funnos flintskär
vor och grönstensstycken jämte skörbrända stenar och kol, 
som däremot kanske tillhöra den äldre bebyggelsen. 

Vid Sandvik i Asarums sn, öster om Karlshamn, har i en 
åker ej långt från havsstranden funnits ett tiotal flintskärvor. 
Kanske en smalmäjsel av flinta och en grönstensyxa med 
antydan till smalsidor också höra dit. 

I Hällaryds sn äro två lokaler att nämna. Vid Siggarp, 
ett stycke upp från havsstranden, vid en å, har i en åker ploc
kats en mängd flintskärvor. Om följande vid Siggarp funna 
föremål härröra därifrån är ovisst, nämligen 1 bladformig flint
spets och 1 fyrsidig tjocknackig flintyxa samt 2 grönstens
yxor med oval genomskärning och 1 med fyrsidig, tjocknackig, 
försedd med hålegg. Vid Bodestorp påträffade vidare Lundh 
1874 på ett fält, som var "bestrött med flintskärfvor", en hel del 
redskap av flinta och grönsten, bland annat 1 knacksten, 2 
slipade flintyxor, 2 grönstensyxor utan och 1 med skafthål.1 

De fynd, jag genomgått från Bodestorp, utvisa (utan närmare 
fynduppgift): en hel del flintspån, 1 fyrsidig, tjocknackig flint
yxa, 1 dolkspets av flinta och vidare 2 fyrsidiga, tjocknackiga 
grönstensyxor (samt 2 skafthålsyxor av enkel typ). 

i Framhålles av Kjellmark i Ymer 1904 sid. 213. 
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På Sturkö ha en hel del stenåldersfynd gjorts, varvid några 
platser äro särskilt att nämna: 

Från Skällenäs i nordligaste delen av ön har Furst så
lunda fått1 flintavfall, spånor, 1 flintkärna och redskap av flinta 
och grönsten samt lerkärlsdelar.2 Även Wibling3 har här in
samlat flintskärvor, varav flera föreföllo vara svallade. De fynd, 
jag genomgått, sakna närmare uppgifter och äro ej ägnade att 
datera boplatsen, men hänvisa kanske på denna eller närmast 
föregående period. 

Även vid Ryd äro talrika flintskärvor funna samt skärvor 
av grönsten och ett par grova lerkärlsbitar, oornerade. 

Vid Abrahamsäng på öns sydvästra sida har Holst för
modat en boplats och Wibling, som besökt lokalen, uppger,4 

att här var en fyndplats liknande de båda nyss nämnda. 
Vid Hunnamåla i Öljehults sn, ej långt från Smålands

gränsen, vid Bräkneåns översta lopp, har i en åker, som förr 
varit mosse, anträffats en mängd skärvor av sydskånsk och 
kristianstadsflinta, en del med spår av bränning. Dessutom om
talas kolfyllda gropar 60—70cm. djupa. Här äro vidare funna: 

1 fyrsidig grönstensyxa med tämligen spetsig nacke. 
1 eggdel av fyrsidig, troligen tjocknackig grönstensyxa, 

vidare enligt uppgift 1 skadad skafthålsyxa samt en rund sten. 
Även Senoren är, som nämnts, rik på stenäldersfynd. Eke-

näs är redan nämnt och Wibling har trott sig kunna anta ännu 
två boplatser på denna ö, nämligen vid Västernäs och vid 
Torp. Beträffande den förra platsen uppger han,5 att på en 
här belägen grusbacke skall ha funnits en massa mäjslar och 
yxor av sten. Av de fynd, som jag känner från denna ort, 
kan man knappast sluta sig till någon boplats. De utvisa: 

i Jfr Kjellmark i Ymer 1904 sid. 214. 

2 Fn krukskärva, som jag sett härifrän, var oornerad med utbuktad kant 
och inmängd med grova kvartskorn. 

3 Jfr Wibling i Ymer 1899 sid. 271 
4 Jfr Wibling Ymer 1899 sid. 271. 
5 I fyndberättelse till V. H. A. Akad. 
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1 obestämbar yxa av grönsten, 1 fyrsidig, tjocknackig grönstens
yxa, 1 skafthålsyxa med böjd nacke samt 2 fyrsidiga, tjock
nackiga flintyxor med hålegg. Även vid Torp uppger Wibling,1 

att en hel del anträffats och Furst har härifrån bland annat en 
del grönstensyxor.2 Om här varit en boplats hör den tydligen 
mera till föregående period än till denna efter fynden att döma: 

Flinta: 
1 flintkärna (sydsk. flinta), spån och spänknivar, pilspetsar. 
1 tunnackig yxa. 
3 fyrsidiga, tjocknackiga yxor (2 med hålegg). 

Grönsten: 
8 trindyxor och delar av andra. 
2 yxor med oval genomskärning. 
6 tjocknackiga, fyrsidiga yxor. 
Flera båtyxor. 
För övrigt äro att nämna följande ställen, som genom 

en större fyndrikedom äro anmärkningsvärda och stundom 
också förmodats vara boplatser: Hälabäck i Gammalstorps sn, 
Rävabygget i Mörrums sn, Körmöllegården i Asarums sn,3 

Matvik och Tärnö i Hällaryds sn, Väby i Hoby sn, V. Bor-
åkra i Nättraby sn och Branhallatorpen i Ramdala sn. Fyn
den på dessa platser äro ganska olikartade, men synas till största 
delen tillhöra gånggriftstid. 

Innan jag övergår till nya fyndgrupper inom denna period, 
måste befolkningsfrågan skärskådas. Den megalitiska kulturens 
redskapsformer prägla hela området utan åtskillnad. Likväl 
saknas gånggrifter, liksom förut dösar, vilket måste innebära, 
att den rena megalitkulturen ej occuperat. Då på Öland gång
grifter äro funna torde detta bero på direkt förbindelse sjö
vägen med megalitområdet, liksom också där funna fornsaker 
antyda ett dylikt samband med Danmark.4 Innebär denna 
olikhet, att åkerbruket ej gjort sig gällande i Blekinge? En-

"Treseberä t te l se till V. H. A. A. Jfr i Ymer 1899 sid. 271. 
2 Kjellmark a. a. Ymer 1904 sid. 2. 
3 Jfr Kjellmark a. a. Ymer 1904 sid. 
4 Jfr Arne. Stenåldersundersökningar II Fornv. 1909 sid. 95. 
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ligt min mening ej, ehuru säkert svar ej ännu kan ges. Redan 
under döstid ha vi haft anledning förmoda, att åkerbruket bör
jat vinna insteg. Fyndens utbredning är nu något större och 
tätare. Det sannolikaste är då, att dessa fynd i huvudsak re
presentera åkerbrukarna gent emot boplatsfolket vid kusterna, 
men i vilken utsträckning ännu ovisst. Dels finnas ju en hel 
del vistelseorter av mer eller mindre boplatsartad karaktär men 
utan egentlig keramik, vilkas kulturförhållanden äro osäkra, 
dels är gänggriftstiden ett övergångsskede, under vilket bo
platserna upplösas och deras befolkning sprides, säkerligen 
då såsom jordbrukare. Att intryck av säd förekommit på en 
krukskärva från en av dessa boplatser innebär däremot icke, 
att de redan då ägnat sig åt sädesodling. I det föregående 
har redogjorts för de antydningar, som funnos till samband 
mellan boplatscivilisationen och epipaleoliterna och kjökken-
möddingsfolket med huvudsaklig anslutning till Stjernas teorier 
om dessa stammars framträngande. Vidare har omnämnts 
en del föremål, som importerats norrifrån och således ådaga
lägga handelsförbindelser även med de på liknande stadium 
stående stammarna norrut. Ett par yxor, som kommit från 
samma häll, äro dock icke anträffade på boplatser. Boplats
folkets ställning gent emot den spridda befolkningen är svår
förklarlig, ty boplatserna växa fram och blomstra parallellt 
med utbredningen för övrigt. Till en del ligger förklaringen 
i, att de äro fisklägen med dessas speciella kultur och konser
vatism.1 Dessa fiskare använda emellertid samma redskap som 
den övriga befolkningen, men deras verktyg i ben och skiffer 
och deras utpräglade förkärlek för krukmakeri ge dem en kul
turell särställning, liksom hela landskapet gent emot den rena 
megalitkulturen. Olika forskare företräda väsentligt skilda me
ningar om den etnografiska innebörden av dessa divergen-

ser. Å ena sidan vilja Kosinna,2 Wibling3 och A. W. Bnag-
~ r J f r Stjerna a. a. i A. T. S.: 19 sid. 17. 

2 Kosinna: Der Ursprung der Urfinnen und der Urindogermanen. Man-
nus 1909, s. f.: Die Herkunft der Germanen. Mannus Bibliothek N:o 6, 1911. 

3 a. a. i Ymer 1899 bland annat sid. 282. 
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ger1 se en rasskillnad mellan den västliga kulturen och den öst
liga boplatscivilisationen, den förra enligt Kosinna uppburen av 
urgermaner den senare av urfinnar. Även Almgren synes mest 
böjd för en dylik tolkning.2 Å andra sidan kunna nämnas 
Stjerna,3 och sedan Ekholm4 och Lindquist,5 som förneka ras
olikheten och endast räkna med en viss kulturell eller geo
grafisk skillnad. Att på grundvalen av ett landskaps material 
taga bestämd ställning till detta allmänna problem vore orik
tigt. Framhållas må blott, att man av fynden i Blekinge ej 
kan utläsa någon rasgräns inom landskapet. Boplatsernas för
bindelse med den övriga bebyggelsen historiskt och typologiskt 
synes också tala däremot. Den västliga flintkulturens infly
tande började redan tidigt och blir allt starkare. Under håll-
kisttiden kan den megalitiska kulturen sägas ha segrat och 
motsatserna utjämnats, såsom i det följande skall visas, men 
att det skedde genom någon invasion kan ej ådagaläggas. 
Huvudelementet av befolkningen skulle sålunda enligt förfäk-
tarna av rasskillnaden vara av en annan ras än i sydvästra 
Sverige. Svåra betänkligheter resa sig emellertid mot en sådan 
uppfattning, varpå här dock ej kan ingås.0 

Båtyxkultur. 
Den båtformiga skafthålsyxan eller båtyxan, fig. 76, har 

1 a. a. 

2 a. a. i A. T. S.: 20 sid. 66—69. Jfr s. f. "Algbilden frän Alunda' 
i U. F. T.: 27 sid. 261 — 262 och s. f. i Lundborgs nedan anförda arbete. 

3 a. a. i A. T. S.: 19 sid. 124 och 155. 
4 -Upplands stenålder- i U. F. T.: 26. Jfr av s. f. -Stenåldersproble

men- i Ymer 1913 sid 141—147. 
5 a. a. i Medd. från Örebro läns Mus. för. V. flerstädes. 
6 Doc. H. Lundborg har pä Listcrhalvön utfört släktforskningar, public. 

under titeln: Medizinisch- biologische Familien- forschungen innerhalb. 
eines 2232 köpfigen Bauerngeschlechtes in Schweden. (Provinz Blekinge) 
(Text och Atlas Jena 1913), där han särskilt ett kortskalligt och mörklagt folk
element, men huruvida dessa förhållanden fä tillämpas för att lösa stenålderns 
rasfråga synes mig ännu åtminstone mycket tvivelaktigt. Ät en sådan tolk
ning tyckes dock Almgren luta i en uppsats i samma avhandling I sid. 14—16, 
där en översikt av befolknings-och rasproblemen under stenåldern lämnas. 
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givit namn åt en kulturström, som från kontinenten funnit väg 
upp i Skandinavien, särskilt dess södra och östra delar, under 
gånggriftstidens senare del. Genom Montelius,1 Arnes,2 Stjernas3 

och Almgrens4 forskningar har klart ljus börjat falla över denna 
kultur, som uppvisar flera enhetliga drag. Den kännetecknas 
av sina fina stridsyxor, sin keramik, den s. k. bandkeramiken, 
och sina gravar. Älst äro de s. k. facetterade yxorna. Mindre 
säker synes dateringen vara på en annan grupp de s. k. mång
kantiga, fig. 68, vars prototyper Montelius uppvisat vara en 
del österrikisk-ungerska sten- och kopparyxor. Även de båt-
formiga torde utgå från metallyxor, men ännu föreligger en
dast ett exemplar av koppar, funnet i Ryssland.5 

Båtyxorna uppträda ofta tillsammans med fyrsidiga, tjock
nackiga flintyxor med hålegg, som sålunda till stor del äro 
att hänföra till denna tid, ehuru de i det föregående upptagits 
tillsammans med de andra tjocknackiga flintyxorna. 

Gravarna äro s. k. enmansgravar, så inrättade att liket 
nedlagts i en grop med eller utan stensättning. På Jylland 
motsvaras denna kultur av den s. k. Enkeltgravkulturen med 
särskilda former av stridsyxor.0 

I Blekinge är båtyxkulturen ganska väl representerad både 
vad yxor, keramik och gravar beträffa. 

Båtyxor äro i Blekinge funna till ett antal av 121 st., 
varav 83 äro bestämda till gård eller by och utlagda på kartan. 

Något tidigare anses, som sagt, de s. k. facetterade skaft-
hålsyxorna vara. Denna grupp är dock ej enhetlig, utan kan 
uppdelas i 2 typologiska serier, av vilka den enas yxor ha 
om en romb påminnande längdgenomskärning och därför här 

1 Montelius: Chronologie der ältesten Bronsezeit. 
2 T. J. Arne: Stenåldersundersökningar IV: Ensamgrafvar från sten

åldern i Sverige, Fv. 1909 sid. 99 f. 
3 a. a. A. T. S. 19 sid. 105 f. 
4 a. a. A. T. S.: 20 sid. 8 f. 
b Jfr Almgren a. a. A. T. S: 20 sid. 9. 
6 S. Muller: De jydske Enkeltgrave fra Stenalderen i Aarb. 1898. 
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Fig. 67. 

Fig. 69. Fig. 70. 

Fig. 67. Lerkärl. Pysslingebacken, Torhamns sn. St. H. M. 11050. 

„ 68. Mångkantig skafthålsyxa. „ „ „ „ „ 9070=6. 

„ 69. Romb-yxa. Blekinge. St. H. M. 1453:392. 

„ 70. Yxa med böjd nacke. Blekinge. St. H. M. 9884:167. 
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benämnas "romb-yxor",1 fig. 69, den andras har dessutom 
bandelen nedåtböjd och benämnas här "yxor med böjd nacke"2, 
fig. 70. Från Blekinge härröra: 

Romb-yxor: 33 st., yxor med böjd nacke: 20 st. Dessa 
53 yxor sammanföras på kartan, där 37 st. utlagts under en 
beteckning. 

Endast 7 exemplar av s. k. mångkantiga yxor äro kända 
från Blekinge. Av dessa äro 5 kartlagda. 

Besläktad med yxorna med böjd nacke är en grupp yxor 
på åtminstone 10 exemplar, som i stället för hål ha en ränna 
runt om mittendelen för skaftets fastgörande. Av dessa ha 7 
st. kunnat utläggas pä kartan. 

Utbredningsområdet för dessa yxor är ungefärligen det
samma som för tjocknackiga skafthålslösa yxor, men fördel
ningen är ganska olika. De äro nämligen på ett i ögonen 
fallande sätt glesa i landskapets västra del, medan området 
ovanför Karlskronaskärgården ända upp i skogsbygden är ganska 
väl besatt. Ända fram till Ronnebyän gör sig denna rikedom 
gällande, därefter följer det alltjämt tomma området intill Bräk-
neån, ehuru flera fynd längre uppe i landet där förekomma. 
Ett annat drag i dessa yxors utbredning, som är anmärknings
värt, är, att de långt mindre än förut äro bundna till de när
maste kusttrakterna, utan huvudmassan ligger ett stycke där-
ovanför. Siffrorna i tabellerna antyda ingen större avvikelse 
härifrån utom för Senoren (med 12 st.),varjämte antalet i Asarums, 
Hällaryds, Hoby och Ronneby socknar blir något förstärkt. 

Såsom nämnts förekomma också gravar. Främst äro fyn
den vid Augerums gård i Augerums sn.3 Wibling har här 
företagit undersökningar. Före hans ankomst hade vid plöj
ning av ett invid kyrkan beläget åkerfält anträffats flera, nästan 
i rader ordnade fläckar av mörk kolblandad mylla. De an
träffades på ett djup av 40 cm., täckte en yta 1—1,6 kvm. och 

1 Enligt förslag av prof. Almgren. 
2 Enligt förslag av antikvarien O. Frödin. 
3 Jfr M. Bl. sid. 124-128 och Arne a. a. Fv. 1909 sid. 103—104. 
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ägde en mäktighet av 15—20 cm. De hade en tunn betäck
ning av klappersten, som ofta befann sig i övre lagret. Andra 
fläckar anträffades i nordöstra delen av fältet och här gjordes 
då följande fynd: 

1 båtformig skafthålsyxa. 
2 fyrsidiga tjocknackiga flintyxor med hålegg. 
1 liten flintyxa med obetydligt utsvängd egg. 
Några flintskärvor. 
Åtminstone 6 lerkärl, av vilka 2 skålformiga bevarats i 

mera oskadat skick. 
Wibling undersökte sedan nya fläckar i ett närbeläget 

åkerfält. Då hittades på ungefär 65 cm:s djup spridda kruk-
och flintskärvor, som lågo på bottnen av den kolblandade 
jorden. I en del andra fläckar gjordes däremot intet fynd. 
Enligt Wiblings uppgift1 skola vid föregående grävningar såväl 
här som i Augerums trädgård ha anträffats flera andra sten-
åldersföremäl under ungefär liknande omständigheter. Från 
denna gård känner jag bland andra fynd av en eggdel av 
en båtformig yxa, som möjligen härrör från en sådan grav. 

De båda bevarade kärlen, fig. 71 a och b och 72 a och b, 
som ha formen av vida, låga skålar och äro dekorerade med 
vinkelband i kardiumteknik, äro i litteraturen redan förut utför
ligt beskrivna2, varför ett närmare ingående på dem mä anses 
obehövligt. 

Jämte den betydelse, som dessa gravfynd äga genom sin 
särskilda karaktär, ha de också en annan minde uppmärksam
mad. Det är nämligen ett verkligt gravfält, som här kommit 
i dagen, kanske ett alldeles vid gården också, och detta är av 
stort intresse från bebyggelsesynpunkt. Det torde nämligen ge 
antydan om en fast bebyggelse i ett slags by och av annan 
art än boplatsgrupperingen. Man kan endast hoppas, att fram
tida undersökningar kunna sprida klarare ljus över dylika tidiga 
ansatser i allmänhet. 

1 I grävningsberätt. till V. H. A. Ak. 
2 Jfr Af. Bl. 1895 sid. 126-127 och Arne a. a. Fv. 1909 a. sid. 
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Fig. 71 b. 

Fig. 71 a och b. Gravkärl. Augerum, Augerums sn. St. H. M. 9825. 
„ 72 a och b. . „ . , , , 
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Åtskillga andra, mer eller mindre säkra båtyxegravar äro 
anträffade i Blekinge. 

Vid Törneryd i Åryds sn påträffades "under ett större 
stenblock" en båtformig yxa och 6 hålmäjslar. 

Vid Tockarp i samma sn fann Lundh en skafthålsyxa och 
en fyrsidig, tjocknackig grönstensyxa under en häll, vilket fynd 
möjligen är att räkna hit. 

I Hällaryds sn, utan närmare angiven fyndort, ha på
träffats en båtyxa och en fyrsidig, tjocknackig flintyxa med 
hålegg. 

I en grusås på Svenstorps ägor i Hoby sn har Wibling1 

iakttagit en del kolbäddar av ungefär oval form med största 
längden 1,5 m., största bredden 1 m. och största djupet 0,4 m. 
under ett 15 cm. tjockt lager av grus och mull. Fynden voro 
få och utgjordes av några bitar av bränd lera varav en med 
intryck av korn (Hordeum) samt ett par flintskärvor. Både 
Wibling och Sarauw, som varit i tillfälle se fynden, hänföra 
dem till stenåldern. Wibling gissar, att kolgroparna använts 
vid torkning av lerkärl eller bakning, samt att en boplats varit 
belägen nedanför, emedan "vid företagna odlingsarbeten hittats 
flera vackert tillslagna föremål av såväl flinta som annan stenart". 
De fynd, som härröra från Svenstorps mark och som jag sett, 
äro följande (utom gropfynden): 

1 trindyxa med svagt hålig egg. 
2 fyrsidiga, tjocknackiga grönstensyxor, den ena med hålegg. 
1 båtyxa. 
1 yxa med skaftränna. 
(2 skafthålsyxor av enkel typ). 
Med anledning av dessa föremål, samt dä kolgroparna 

kunna motsvara de fyndlösa fläckarna vid Augerum, synes 
det ej omöjligt, att det kan vara enmansgravar. 

I ett grustag vid Björkeryd i Fridlestadssn ha hittats 1 båtyxa, 
2 tjocknackiga flintyxor, (en med hålegg den andra tunnbladig) 

1 Bidrag till kännedomen om åkerbrukets ålder i värt land, Ymer 
1897 sid. 17-20. 
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och 2 fyrsidiga, tjocknackiga grönstenyxor, säkerligen en båt-
yxegrav,1 fig. 73—76. 

En båtformig yxa är vid Bråstorp i Tvings sn funnen "i 
en sandgrav". 

I Förkärla sn, vid vägkorset av Johanneshus-Tromtövägen, 
har likaledes påträffats en båtyxa "i en sandbacke". 

En "brandfläck" i Förkärla sn innehöll 1 tjocknackig 
slipad flintyxa med hålegg samt 

1 eggdel av slipad, bred fyrsidig grönstenyxa med hålegg. 
I Torhamns sn äro funna utan närmare angiven fyndort: 
1 liten båtyxa. 
Eggdel av skafhålsyxa, troligen dubbeleggad. 
1 sten, spetsig och rafflad. 
1 hänge eller pärla av sten, genomborrat. 
1 "mindre stenyxa". 
Troligen hör hit också 1 fyrsidig, tjocknackig flintyxa med 

hålegg. Om dessa föremål uppges det, att de "skola vara 
hittade i större urnor". Denna uppgift gör det möjligt, att vi 
här ha att göra med gravfynd, liknande dem vid Augerum, 
ehuru keramiken ej finnes bevarad. 

Kanske är samma förhållande med ett fynd från Fägel-
mara i Kristianopels sn, där 1 oslipad fyrsidig bred flintyxa 
med hålegg är "funnen bland en mängd bitar efter lerurnor, 
uppkastade frän en bredvid liggande hög".2 

De kol, som stundom anträffas i dessa gravar härröra möj
ligen såsom S. Muller förmodar3 från bål, som tändes på grund 
av en föreställning, att elden värmde den döde eller tänktes 
lysa honom på vägen HU bostaden på andra sidan graven. 
Även i eller invid de danska enmansgravarna anträffas näm
ligen ibland ett lager av kol. Också i tillgränsande landskap 

1 Omnämnt av Arne a. a. Fv. 1909 sid. 105. 
2 Enmansgravar täckta av en hög finnas på Jylland och i Småland, 

pä Öland samt möjligen också i Västergötland och Skäne. 
3 Jfr Arne a. a. Fv. 1909 sid. 104. 
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äro enmansgravar funna, sålunda i Skåne,1 i Kronobergs2 och 
Kalmar3 län och på Öland.4 

Att det var ett nytt folk, som inträngde söderifrån och 
medförde enmansgravkulturen, betonas av Almgren i likhet 
med S. Muller. Arne och Stjerna äro på denna punkt ej fullt 
bestämda. Almgren framhåller, att båtyxfolket var åkerbrukande 
och att det var genom detta väl stridsutruslade folk, som bo
platskulturen fick dödsstöten. 

Medgiver då fyndkartan över hithörande föremål för Ble
kinges vidkommande antagandet om en invasion? Kanske; 
åtminstone snarare än de förut behandlade megalitiska fynden, 
men i så fall kommo de sjövägen till Karlskronatrakten för att 
därifrån utbreda sig. (Jfr rikedomen på Senoren!) 

Till sista delen av gänggriftstiden äro vidare att räkna en 
del flintspetsar och dolkar. De äro emellertid ganska svårbe
stämbara och dateringen innebär flera risker. Till denna tid 
har jag emellertid räknat 18 st. dolkar, tillhörande S. Mullers 
typ 1 och 25, fig. 77, vilka likväl av ovannämnda skäl och 
dä endast hälften har närmare bestämd fyndort, ej upptagits 
på kartan. Fördelningen framgår dock av tabellen. 

Hällkisttiden. 

Flera av de förut behandlade redskapsformerna sträcka sig 
också in i hällkisttid. Även framåt i tiden är gränsen vag och 
bronsålderns första period anses numera i huvudsak samman-

1 Jfr Arne a. a. Fv. 1909 sid. 105 och 106 samt Montelius: Sveriges 
Forntid, Text, I Stenåldern samt Otto Rydbeek: Markgravar från stenåldern 
i Skåne' Fv. 1910 (flera med dolkar). 

2 K. Kjellmark: "Utkast till beskrivning över Kronobergs läns förh. 
fornl." etc. Enligt muntligt meddelande av antikvarien O. Frödin finnes här 
ocksä bandkeramik, som tydligen spritt sig å vägen från Blekinge. 

3 Jfr Arne a. a. Fv. 1909 sid. 105. 
4 Jfr Arne a. a. Fv. 1909 sid. 101 och Montelius: "Den förhistoriska 

forskningen i Sverige 1878—79 i Sv. F. F. T. IV. 

•' S. Muller: Flintdolkene i den nordiske stenålder (Nordiske Fortids-
minder). Några torde vara spjutspetsar. 
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falla med hällkisttiden. För att få en säker bild av bebyg
gelsens ståndpunkt vid stenålderns slut borde därför även brons-
fynden tagas i betraktande, men den begränsning av ämnet, 
som jag måst göra, har ej medgivit detta. 

Främst äro att nämna skafthålsyxor av enkel typ, fig. 78, 
som i Bleking uppgå till 248 st., en siffra som är proportions
vis ganska låg. Närmare bestämda och på kartan utlagda 
äro 171 st. De socknar, som mest blivit lidande härpå, äro 
Hoby och Asarum samt Senoren, men någon förändring av 
kartbilden innebär detta knappast (jfr. tabellen). 

Till hällkisttiden höra också till stor del flintdolkarna 
av senare typer. De uppgå till 122 varav 36 ha fyrsidigt 
skaft, ofta med pringlade kanter men utan basutvidgning 
(Muller typ 3),1 medan 20 st. genom utvidgningen vid basen 
och tre- eller fyrsidigt skaft, ofta med vackert pringlade sömmar, 
fig. 79, äro att räkna till Mullers typ 4 och 5. Dessutom 
förekomma några med brett, lancettformig! blad och klart av
gränsat, rakt skaft med spetsovalt tvärsnitt, som egentligen 
ej borde upptagas här, då de tillhöra bronsåldern. De övriga 
äro övergångstyper, utslitna eller degenerationsformer. På kar
tan äro 97 st. av dessa dolkar upptagna under samma beteck
ning. Utbredningen sammanfaller på det närmaste med de 
enkla skafthålsyxorna. 

Bredeggade flintyxor, d. v. s. med mer eller mindre ut
präglat utsvängd egg, räknas också till hällkisttid. Formen 
har uppkommit under inverkan av metallyxor. Åtminstone 
13 st. äro att hänföra hit från Blekinge (7 på kartan). 

Vidare äro en hel del andra flinlredskap tillkomna under 
stenålderns sista tid. Först må nämnas ett femtiotal täm
ligen svårbestämbara flintspetsar, av vilka dock några kanske 
äro äldre. Fördelningen framgår av tabellen. 

På kartan äro ej heller utlagda de olika former av sena 
pil- och spjutspetsar av flinta, som huvudsakligen tillhöra häll
kisttiden. De äro följande: 

1 Jfr MUller a. a. 
Fornvännen 1913 14 
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Fig. 73. Fig. 74. Fig, 76. 

Fig. 73—76. Enmansgravfynd från Björkeryd i Fridlestads sn. 

Fig. 73. Tjocknackig flintyxa med hälegg. 

,, 74. Tunnbladig „ 

,, 75. Tjocknackig grönstensyxa. 

„ 76. Bätyxa. 

Fig. 75. 

Funna tillsammans i ett 
grustag vid Björkeryd 

i Fridlestads sn. 
St. H. M. 3642. 

Fig, 78. Fig. 80. 

Fig. 77. Fig. 79. 

Fig. 77. Dolk av flinta, äldre typ. St. H. M. 1884:u. 

„ 78. Skafthålsyxa av enkel typ. St. FL M. 

,, 79. Dolk av yngre typ. St. H. M. 

„ 80. Pilspets av flinta. Blekinge. St. H. M. 
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9 st. med ett fästehak på var sida ovanför den tvära basen. 
8 st. hjärt- eller bladformiga med något urnupen bas. 
8 st. med djup urtagning i basändan, så att två tydliga 

basflikar uppstå. 
3 st. med två dylika flikar och tånge, fig. 80. 
6 st. med tvär bas. 
I Blekinge äro vidare funna 12 st. halvmånformiga flintverk

tyg (= sågar?). Av dessa anträffades 5 st. på samma ställe vid 
Farslycke i Hällaryds sn. De lågo på över 1 alns djup i en 
torvmosse, "staplade över varandra i en bestämd ordning". 

Pyramidformiga hängen av skiffer med genomborrning 
vid basen och ofta med sågade kanter anses typiska för den 
västliga megalitkulturens hällkistinventarier. I Blekinge äro 6 st. 
funna, varav 2 i hällkista vid Allatorp. (Avb. Montelius Svenska 
Fornsaker, t uppl. I fig. 4). 

Flera uppgifter om hällkistor i Blekinge finnas. Åtskilliga 
upplysningar härom äro dock för vaga för att ge några säkra 
hållpunkter och om flera gäller det, att de likaväl eller snarare 
kunna tillhöra bronsåldern. Jag har därför endast upptagit dem, 
som förefalla mig vara tämligen säkra. Montelius upptar på sin 
karta över stenåldersgravar (i Compte rendu, Congrés, Stockholm 
1874) 7 st. hällkistor, vilket antal dock numera måste anses för litet. 

Följande äro alltså att nämna: 
På Hosaby ägor i Mjällby sn står en hällkista, öppen i 

södra ändan och förr med hög. Fynd saknas.1 Vid Hjerpe-
gården i Asarums sn fanns en hällkista2 och i denna "en 
oval stenhammare med djup, bred ränna tvärt öfver midten 
samt ben och en flintknif". 

Strax väster om Bredåkra i Ronneby sn fanns en hällkista. 
Platsen besöktes av Wibling. Den var då förstörd, men syn
tes ha haft riktningen NO.—SV. och var nedgrävd i en back
sluttning åt sydväst. Såväl åt öster som åt väster funnos tvenne 

i Montelius: Den förhist. forskn. i Sverige 1878—79 i Sv. F. F. T. 
IV sid. 154 f. 

2 Enligt anteckn. av Gunther och Söderström i Blekinge Museum. 
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sidohällar. Intet fynd gjordes, men enligt uppgift skulle hon 
ha innehållit ben.2 

Vid Härstorp i Ronneby sn har stått en hällkista, varur år 
1820 upptogos "tre flintknifvar".1 Två av dessa har jag sett. 
Det är en dolk med uppskärpt blad och fyrsidigt skaft med 
basutvidgning och vackert pringlade sömmar (S. Muller typ 4) 
samt en flintspets. 

I en åker på Leråkra ägor i Edestads sn på grusåsen, 
"som här stryker fram och som är bekant för sina många 
fornlämningar från olika tidsåldrar,2 finns en hällkista. Hon 
har undersökts av Wibling, men var redan förut utgrävd och för
störd så att inga fynd gjordes. Dock föreligga följande äldre 
meddelanden: Hon låg 1 norr och söder och var 6 V« fot lång 
och 2 fot djup och var byggd av 3 på kant stående flata sten
hällar i varje långsida och en häll till varje kortsida saml 
var täckt av flera stycken tunna hällar. Takhällarna lågo en 
knapp fot under flata jordytan, men då marken här varit åker 
en längre tid, visste man ej om platsen före odlingen varit 
utmärkt med någon kulle. Från denna hällkista härrör en 
flintspets (närmast lik Mullers dolktyp 2). 

Vid Binga i samma sn fanns enligt Worsaae3 en sten
kista i ett stenröse och däri en flintdolk. Den är av tämligen 
sen typ. 

Vid borttagande av ett stenröse vid Skillinge i Nättraby 
sn uppdagades på 1700-talet en hällkista, vari en lerkruka stod, 
full av aska och i denna lågo 2 flintknivar.4 Wibling har 
gjort en senare undersökning här.5 Hon har haft riktn. NV.— 
SO. I öster funnos 2 sidohällar. Norra gavelhällen stod upp
rätt. I nordväst och söder saknades häll och taket var ned-

1 Jfr J. G. Liljegren: "Strödda anteckningar om fynd i svensk jord." 
N:r 474 (V. H. A. Aks Handl. del 13, Stockh. 1830 sid. 241). 

2 Enligt Wiblings berättelse till V. H. A. Ak. 
3 a. a. sid. 6. 
4 Enl. A. J. Kling: Disquisitio de Nomarchia Medelstadii, sub Prwsi-

dio Dni Sven Bring (Lund 1748) sid. 59. 
5 Jfr berättelser till V. H. A. Ak. 1893 och 1894. 
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fallet. En grön fläck iakttogs på bottnen, vilket dock ej be
höver innebära, att hällkistan tillkommit under den egentliga 
bronsåldern. 

I en hällkista vid Allatorp i Nättraby sn, som var upp
byggd av mänga flata hällar och hade riktningen NO.—SV. 
fann man 6 "flintknifvar", av vilka 3 hade vackert utarbetade 
skaft. Vidare 1 flintyxa, 3 yxor av svart lös stenart,1 2 s. k. 
"proberstenar" av svart skiffer med inristade sirater långs kan
terna och slutligen fragment av lerkrukor.2 Följande föremål 
av dessa har jag varit i tillfälle se: 

3 flintdolkar av senare typ med föga utpräglade sömmar. 
1 skaft av flintdolk, spetsoval genomskärning. 
2 bladformiga spjutspetsar, den ena med tvär, den andra 

med något urnupen bas. 
1 skifferhänge, pyramidformigt, av sid. 207 beskriven typ. 

(Alltså äro två sådana funna här). 
Enligt Worsaae3 har vid Allatorp påträffats ännu en häll

kista,4 som innehöll: "1 flintknif, 1 hjärtformig pilspets av 
flinta samt stycken av en liten lerurna, som var fylld med aska 
och brända ben, vilket sista dock behöver stadfästas". 

På Boråkra mark i samma sn fanns 18285 i en hällkista, 
som innehöll "3 flintknifvar, 3 tunna flintyxor, 2 polerstenar 
och 2 lerkärl". 

På Wdmmö vid Karlskrona skall enligt Worsaae6 ha fun
nits en hällkista, som innehöll en flintkniv. Denna är en dolk 
av tämligen sen typ. 

På Svanhalla ägor i Torhamns socken ha påträffats7 

betydliga lämningar av en hällkista, dock utan fynd. 

1 Enligt Worsaae a. a. sid. 7. 
2 Enligt Nord. Tidskrift for Oldkyndighed I sid. 237. 
3 a. a. sid. 7. 
4 Trakten är även för övrigt rik pä stenäldersfynd. 
5 Liljegren a. a. N:o 677. 

• a. a. sid. 6. 
7 Enligt ant. av Gunther och Söderström. 
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Vid Ekenäs på Senoren ha funnits två hällkistor.1 Ur 
den ena upptogos tvä tjocknackiga flintyxor. Vidare finnas 
osäkra uppgifter från: Torarp i Asarum,2 Evaryd i Hoby,2 

Anglemåla2 och Björketorp i Edestad, Muregården i Listerby,2 

Vambåsa i Förkärla, Dalby i Nättraby,2 och Svanhalla i Tor
hamns sn (ännu en). 

I rosen och jordhögar äro stundom anträffade flintdolkar 
av de typer, som jag här räknat till hällkisttid, ibland vackra 
exemplar av Muller typ 3, 4 och 5. Denna gravform räknas 
ju dock ej till stenåldern, Stundom förefaller det mig dock, 
som om fyndomständigheterna påminde om en del jutländska 
"enkellgrave" och skånska "markgravar"3 som innehålla dol
kar. Sådana "dolkgravar" äro anträffade pä följande ställen: 
Vid torpet Korsaslätt pä Ryssberget i Gammalstorp, vid Mölle-
gården i Asarum, vid Tararp i Hoby, vid Kartorp i Listerby 
och vid Uttorp på Sturkö. Ännu torde det emellertid vara för 
tidigt att söka ge en bestämd datering på dessa fornlämningar. 

Med hällkisttiden har sålunda kulturdualismen upphört inom 
landskapet, megalitiska gravar uppträda och fornsakerna över
ensstämma med dem i sydvästra Sverige. Den megalitiska 
kulturen har därmed segrat. 

Utbredningen av fynden visar föga olikhet mot den före
gående perioden. Dock kan någon spridning uppåt landet 
konstateras. Emellan Ronneby- och Vierydsåarna finnes fort
farande ett fyndtomt område och den även förut tämligen fat
tiga trakten mellan Bräkne- och Hällarydsåarna måste nu varit 
ännu glesare besatt. De västligaste delarna av landskapet, 
särskilt Listerhalvön, som under gänggriftstiden, åtminstone 
dess första skede, haft en talrik befolkning är nu ganska glest 
bebyggd. Dock iakttages, att områden där, som förut stodo 
under vatten, nu i huvudsak ockuperats. Huvudbygder äro 
nu Östra och Medelstads härad samt Karlshamnstrakten, en 

1 Enligt Fiirst hos Montelius a. a. Sv. F. F. T. IV. 
2 Enligt Wiblings berättelse till V. H. A. Ak. 1893 och 94. 
3 Jfr O. Rydbeek a. a. Fv. 1910. 
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fördelning, som i stort sett ej torde avvika sä mycket från nu
varande förhållanden och säkerligen mest beror på hänsyn 
till jordbruket, för vilket dessa trakter bäst lämpade sig. 

Fyndmassan för hällkisttiden är emellertid mindre än man 
skulle vänta och utvisar minskning i jämförelse med föregå
ende period. I någon mån kan detta bero på uppflyttning 
till Småland. Säkerligen har dock även det inverkat, att brons
åldern gjort sig gällande något tidigare i dessa trakter än 
längre norrut. 

Det gäller emellertid om denna liksom om föregående 
perioder, att mera säkra resultat beträffande befolkningsför
hållandena först kunna ernås, då åtminstone de närliggande 
landskapens fyndförhällanden blivit klargjorda. Att i sin mån 
tjäna som material för en sammanställning av fyndutbredningen 
inom hela Sverige och till en därpå byggd bebyggelsehistoria 
är denna uppsats egentliga syfte. 

Efterskrift . 

Förevarande undersökning grundar sig på en uppsats över 
stenåldern i Blekinge, vilken undertecknad föredrog i semina
riet för nordisk och jämförande fornkunskap i Uppsala höst
terminen 1909, men har sedan utvidgats och kompletterats. 
Förra hälften av detta föredrag hölls under docenten Knut 
Stjernas ledning, men när fortsättningen skulle försiggå, hade 
hans djupt beklagliga bortgång kommit emellan och docenten 
Oscar Almgren intog då hans plats. Båda dessa mina lärare 
är jag skyldig den största tacksamhet. 

De samlingar, jag genomgått, äro Statens Historiska Mu
seum, Blekinge Museum i Karlskrona1 samt Nordiska Museet. 
Om några hithörande föremål i Kalmar Museum har jag er-

1 Med vilket införlivats Hemmansägaren Måns Nilssons i Torp samling. 



212 Sigurd Erixon. 

hållit meddelande genom d:r Nils Åberg. Av andra personer, 
som genom upplysningar och bistånd varit mig till stort gagn, 
äro särskilt att nämna amanuensen Sune Lindquist, d:r Knut 
Kjellmark samt föreståndarna för Blekinge Museum fabrikör 
G. Liljeberg och grosshandlare G. Quiding i Karlskrona. 
Till dessa herrar ber jag härmed få frambära mitt förbindli
gaste tack, liksom till K. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien, genom vilken arbetet befordrats till tryck. 

Det måste anmärkas, att först sedan denna uppsats var 
inlämnad till tryckning, utkom "Kalmar läns stenålder" av 
Nils Åberg (i Medd. från Kalmar läns fornminnesför. VII 1913), 
varför jag icke kunnat taga någon hänsyn till densamma. 

Fig. 81. Slipsten. Blekinge. St. H. M. 1452:118, 



Blek inge (ej närmare) 

Y
xor 

m
ed 

spetsoval 
genom

skärning 
Skiv- och kärnyxor 

2 1 

L i s t e r s h ä r a d (ej närmare) 

Mjällby sn 5 

1 

H 
c 
3 
3 
OJ 

o 

crq' 
OJ *< 
X 
o 
••1 

T
unnbladiga 

yxor 

T
jocknackiga 

yxor 

6 11 (81) 5(2') 

2 5 (1>) 

3 14 (4')i 3 

Sölvesborgs sn 

Ysane sn 

Gammalstorps sn 

Mörrums sn 

1 

1 

1 

1 1 

Jämshögs sn 

Kyrkhults sn 

B r å k n e h d (ej närmare). . . 

Häl la ryds sn 1 

Åryds sn 

Hoby sn 

Oljehalts sn .-

M e d e l s t a d s ftd(ej närmare) 

Ronneby sn 

Listerby sn 

Förkär la sn 

Nät t raby sn 

Hjortsberga sn 

Fridlestads sn 

Backaryds sn 

Eringsboda sn 

Sillhövda sn 

Ö s t r a h ä r a d (ej närmare) 

Karlskrona 

Lösens sn 

1 

1 

Augerums sn 

Ramdala sn (med Senoren) 

Kristianopels sn 

Sturkö sn 

Rödeby sn 

31 

1 i n 

m 
re 
D . 
re 

TO 
TO 
OJ 
D . 
re 
<̂ 
X 
O 

t f l 

3 
OJ 

3 
£ ; 

V i ' 

OJ 

t 

Dolkar 

> 
a. 
re 

• < " 
•a n 
- i 

2J 8 (3i)i 4 
1 

; 3 (I ' ) 1 

9 16 (13') 

1 8 (61) 

11 

51 2 (1?) 

4 (3') 

2 (11) 

7 

5 

1 

30 (161) 

11 (7i) 

4 (3i) 

2 

1 2 

1 

2 

l i 

l i 

1 

2(11 

1 

l i 

2" 

8 (61) 

2 (!') 

10 (71) 

5 (41) 
! 3 

J ä m j ö s n 

Summa 12 15 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

41 

l i 

5 (4>) 

•1 (3') 

8 (7>) 

3 (l1) 

3 (2') 

4 

2 

1 

1 

66 

3 (l1) 

7 (5i) 

11 (7i) 
Senoren » 

4 (li) 

4 (2i) 

41 

10 (7i) 

6 (3i) 

216(1371) 

1 

1 

4 (!') 

U 1 

31 

-< 
3 

TO 
re 

"5" 
•a 
re 

17 

2 

5 

1 

1 

4 

l i 

1 

1 5 (2i) 

l1 

1 

1 

1 

4 

2 

Kl 

3 

8 

1 

2 

2i 

1' 

1 

3 

1 

1 

2 

4 

<s 
4 

1 

l i 

l1 

1 

l 1 

1 

2(1',, 

l 1 

22(91) 

1 

1 

1 

4 3 

1 

2 

1 

1 

31 

^ P 

41(191) 

8 

2 

4 

2 

1 

4 

1 

1 

IS 

1 

1 

6 

1 

2 

1 

6 

3 

1 

3 

1 

3 

122 

a 

Pil- och spjutspetsar av 
diverse typer 

T
värpilar 

Flintspetsar 

12! 7 

Fyndställen, 
flintspåxi 

0. d. 
annorstädes 

än pä kända 
boplatser 

H
alvm

änform
iga 

verktyg 

1 

et 
re C L 

•—• t/j 

5" C 
% • * 

3 OJ 
B. < 
TT S 
O 3 

m? 
s*a 
—t C/J 

ta g1 

3 

8 

1 

3 51 27 1 

1 

2 

1 1 

6 3 

1 

i 
1 

1 

2 

1 5 

l! 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

6 

11 3 

1 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

4 

1 

1 1 j 1 

1 1 

U 
1 

1 

i 

1 

1 

9 
Sen. 

1 

1 

46 55 

4 

19 

1 

3 

2 

84 

1 

1 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

2 

1 

36 

6 

2 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

39 

G 

Y
xor 

m
ed oval genom


skärning 

T
rindyxor 

Y
xor m

ed spetsoval 
genom

skärning 

3 (l2); 14 (22) 

1 1 

r c 

Y
xor m

ed antydan till 
sm

alsidor 

3 3 (22) 

1 

29 (52) 8 i 2 (I2) 14(32) 

1 

10 4 

10 

22 

5 (12) 

1 

5 (22) 

1 

1 

1 

2 

1 

-T) 
•< 
C/J s. 

TO" 

5 
3 
OJ n 
TT 

trä' 
OJ 

1 

5 

2 

1 

2 

(i (32) 16 (32) 

12 (i (22) 

2 

3 (12) 5 

4 (2i) 

8 

1 

2 

2 2 

7 (S2) 

1 

1 

41 (92) 

8 (12) 

7 

12 (32) 

2 

3 
2 

3 

7 (1-') 

1 

1 

1 2 

12 i 1 

1 

5 (22) 

3 O-'} 

l 2 (Sen.) 

78(182) 

3 (22) 

5 (22) 

20 
(Sen. 16) 

3 

3 (12) 

7 (I2) 

6 

187(292) 

2 

4 (Sen.) 

32 

2 

1 

64(112) 

(i (2-') 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

12 (52) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

U 

1 

1 

55(122) 

3 

2 

1 

1 

18 

n s 

Fyrsidiga, 
tjocknackiga 

yxor 

t 

b 
5-
a-
2. 
re" 

TO 
TO 
OJ 
D . 
re 
t / i 
? r 
OJ 

3-

3 ? 

X 

0 
—1 10 (22) 

e 

XI 
0 
3 
0-

er x 
a 0 

0 
3 re 
01 3 -
re 
re x 

O 
- 1 

3 
re 
CL 

2 
* 

24 (52)j 2 

1 
8 

9 

1 

3 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

1« 

20 (52) 

3 

4 

93(32) 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

2 

13 (32) 

S (12) 

3 (12 

5 

3 

1 

1 

3 

o» 
4 

2 

15 (22) 
d.fl.fr.Sen. 

10 

4 

1 

2 

173(232) 

2 

1 

1 

3 

1 

6 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14 

2 

3 

2 

1 

1 

4 

53 

I 

CO 
OJ. 

>< 
X 
0 

6 

1 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

7 

7 

3 

6 

12 

1 

6 

5 

5 

3 

5 

3 

1 

2 

1 

3 

2 

5 

16 

3 

5 

1 

1 

121 

s 
3 

TO 
? r 
2J 
3 

TO 
OJ 

«< 
X 
0 
- t 

O 
—t 

3 
re 
0 . 
C/1 
? r 
OJ 

N 
O J : 
3 
3 
OJ 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

7 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

10 

OJ 

3 
OJ. 

c/T 

X 
0 

OJ 

< 
re 
3 
? r 

2. 
«? 
- 0 

24 

5 

5 

3 

2 

8 

1 

5 

1 

(i 

26 

7 

2 

15 

2 

2 

7 

3 

9 

ti 

5 

5 

12 

5 

3 

7 

6 

8 

19 

13 

7 

7 

4 

8 

248 

•< 
X 

,2. 0 
JJT* t u 
3 < 
3 
3 TO 
S-5 

3 
W en 
0 re 

g, a 
0 , < 

Éf! 
t/1 0 

3 

14 

1 

1 

3 

2 

3 

(i 

6 

9 

2 

9 

4 

1 

1 

1 

4 

2 

5 

3 

6 

(i 

1 

1 

91 

Skiffer 

X 
re 
D . 
c/J 
p r 

-o 
OJ 

< 
OJ 

j r 

en' 
JT 

"O 

H 
c , _ 
3 ; -C 
3 Df 

CQ 
*-< O 
X | 3 

1 

1 

1 

| ' 

1 

1 

1 

2 

5 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

6 

Ben 0. 
Horn 

> 
a. —, 
re 

< 
re 

TO 

• < 
3 

TO 
re 
< 
re 
—1 
TT 

8 7 

1 

2 

10 

— 

— 

1 

9 

Summan av alla flintföremäl är 
„ ,, ,, grönstensföremål är 
„ ,, „ skifferförcmål är ... 

,, benföremål är 

761 
1,119 

14 
19 

1 Med hälegg. 
2 Med en bredsida planare. 
3 1 ex. nordskand. el. finsk typ. 

Sammanlagda summan av föremål är 1,913 


