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Haoa den äldre stenålderns redskapsformer
stundom leoat kuar ända in i gänggriftstiden?
Av
OTTO RYDBECK.

n av den nordiska stenålderns mest omdebatterade
fornsaksformer är den s. k. skivyxan. Då den framstående danske arkeologen Worsaae år 1859 hävdade
stenålderns delning i en äldre period, kjökkenmöddingstiden,
och en yngre, de stora stenkammargravarnas tid, uppträdde
emot denna teori naturforskaren Japetus Steenstrup och förklarade, att en dylik tudelning ej kunde nöjaktigt bevisas.
Striden mellan de båda vetenskapsmännen rörde sig delvis om
just skivyxan, vilken av Worsaae med rätta uppfattades som
eggvapen, medan Steenstrup sökte visa, att den tjänat något
helt annat syfte (som sänksten vid fiske e. d.). Om nu detta
redskap icke använts som yxa, så måste, enligt Steenstrup —
då man ännu icke hade kännedom om den runt om slagna
yxan och då yxan ansågs vara ett oundgängligen nödvändigt
redskap — de slipade yxorna hava använts av och varit samtidiga med kjökkenmöddingsfolket. De följande årtiondenas
forskningar ådagalade riktigheten av Worsaaes teori, vilken
varken Steenstrups fortsatta angrepp eller L. Zincks återupptagande av dennes polemik förmådde rubba. Det år 1900 utkomna, stort anlagda danska arbetet "Affaldsdynger fra Stenalderen", vars huvudredaktör och ledande kraft var National-
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museets direktör (efter Worsaae), Sophus Muller, gjorde sedermera slut på striden rörande stenålderns tudelning.
Om man således med fullständig visshet kan fastslå, att
en äldre stenålder funnits, tydligt avgränsad frän den yngre
stenåldern med dess slipade flintvapen, stenkammargravar och
åkerbruk, så torde likväl någon jämkning i fråga om fastställandet av tidsgränserna för vissa av de redskapstyper, vilka
ansetts karaktärisera de båda epokerna, vara av behovet påkallad. Det är sedan länge bekant, att fastän slipning av flintan ännu var okänd under äldre stenåldern, så användes likväl i stor utsträckning och redan under en tidig del av perioden (vilket t. ex. Brabrandfyndet1 visar) slipade yxor av
annan stenart. Man har vidare konstaterat förekomsten av
vissa enkla redskapstyper, t. ex. skrapor, under båda epokerna, varjämte den äldre stenålderns tväreggade pilspets kunnat följas ända in i gänggriftstiden. Även beträffande redskap
av ben och horn kan ett dylikt fortlevande iakttagas.
Vad skivyxan beträffar, har förf. för flera år sedan påvi2
sat att åtskilliga med slipning å egg och sidor försedda exemplar av denna redskapstyp påträffats och att det måste anses vara i hög grad sannolikt, att typen levat kvar under åtminstone den långa första perioden av yngre stenåldern, då den
eljest gängse yxformen kännetecknades av en för visst arbets
bruk synnerligen opraktiskt formad egg. Även å kärnyxor har
spår av slipning konstaterats. Dylika exemplar, vilka anträffats
på stenåldersboplatser vid Skelderviken, har rektor O. Liden
företett för förf., och en kärnyxa förfärdigad av en slipad fyrsidig flintyxa har Kjellmark iakttagit i Smålands fornsal i Växjö3.
Såsom vi av det följande skola finna, giva åtskilliga omständigheter med visshet vid handen, att skivyxan använts såsom
1
Thomsen och Jessen, Brabrand-Fundet fra den äldre Stenålder i
Aarbeger f. nordisk Oldkyndighed 1906, s. 1.
2
Fornvännen 1916, s. 119 ff. Några iakttagelser beträffande vissa
yxtyper från stenåldern.
s Jfr Fornvännen 1908, s. 127, not 1.
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redskap icke blott under början av yngre stenåldern, utan ända
in i gånggrifternas tid.
I En stenäldersboplats l Järavallen vid Limhamn1 har
Kjellmark skildrat förloppet och resultatet av sina åren 1901
—02 verkställda undersökningar av en ej långt från Malmö,
invid det s. k. Soldattorpet, i den postglaciala strandvallen
inlagrad boplats från stenåldern. Han framhåller i nämnda
avhandling, att "boplatsens arkeologiska ålder kan med tämligen stor säkerhet förläggas till äldre stenålderns allra sista
tid", varjämte han anser "förekomsten eller frånvaron av slagna
flintyxor" vara avgörande för, var gränsen skall dragas mellan
äldre och yngre stenåldern i ifrågavarande fall.
Under sina grävningar vid Soldattorpet (i vilka förf. till
denna uppsats deltog under några dagar) påträffade Kjellmark
icke ett enda redskap av slipad flinta. Den del av fornsaksmaterialet, som förfärdigats av flinta eller annan stenart,
tycktes avgjort tyda på att boplatsen härrör från äldre stenåldern.
Vid en undersökning, som förf., efter de Kjellmarkska grävningarnas avslutande, med riksantikvarien Hildebrands tillåtelse företog å boplatsen vid Soldattorpet, för att även Lunds
universitets Historiska Museum skulle erhålla prov på fynden
från denna märkliga skånska boplats, utgrävdes en areal om
13 kvm., belägen ett tiotal meter öster om själva Soldattorpet
(de tidigare undersökningarna voro förlagda till området omedelbart söder om byggnaden). De fynd som påträffades, voro
av samma slag som i den av Kjellmark utgrävda delen av
strandvallen, med ett enda märkligt undantag.
I rutan B*, lagret b (om 20 cm:s tjocklek), under ytlagret,
som var 20 cm. djupt, påträffades sålunda jämte en del avfall
följande fornsaker (fig. 1): en typisk skivyxa a, 4 tväreggade
pilspetsar b—e, en skrapa f, en kniv (?) g, 5 knutor h—1,
1

Antikvarisk tidskrift f. Sverige, del 17 nr 3.
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Fig. 1. a skivyxa, b—e tväreggade pilspetsar, f skrapa, g kniv (?), h—1
knutor, m—n späner, o grönsten, p—v krukskärvor, x fragment av slipad yxa.
Ungefär halv naturlig storlek.
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2 oregelbundna spåner m—n, 1 st. grönsten o, 7 oornerade
krukskärvor (de mätbara av 1 cm:s tjocklek p—v, samt därjämte ett ansenligt stycke av nedre delen av en slipad
fyrsidig flintyxa x, ur vilket åtskilliga spåner slagits. Detta
yxfragment (fig. 2), inv.-nr 16,949 (173), vilket närmast bör
betraktas som ett spånblock, är slipat endast på bredsidorna,
och hela karaktären giver med bestämdhet vid handen, att den
yxa, av vilken blocket numera utgör en del, tidigast kan hava
förfärdigats under gänggriftstiden. Föremålet i fråga var helt

Sff
Fig. 2. Det slipade yxfragmentet. Skala 1 : 2. Efter teckning av förf.

och hållet betäckt med samma svarta, feta sotlager som alla
de övriga fornsakerna i kulturlagret, och detla sotlager — som
nu delvis avlägsnats å slipytorna — var så tjockt och segt, att
spånblockets tidigare karaktär undgått såväl förf. vid primärundersökningen som den museets tjänsteman, vilken inregistrerat detsamma i katalogen. Först vid en av förf. i samband
med museiflyttningen år 1918 gjord granskning av samtliga
Limhamnsfynden blev yxfragmentet identifierat som sådant.
Befintligheten av det täckande sotlagret är av största intresse, enär det visar, att yxfragmentet icke av en tillfällighet
kunnat inkomma i kulturlagret. Om fyndet hade utgjorts av
en oskadad yxa, så hade man måhända ej kunnat helt frigöra sig från misstanken, att en dylik yxa långt efter boplatsens avlagring kunnat tappas på platsen och så småningom
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intrampas i kulturlagret. Då emellertid föremålet utgöres av
ett yxfragment, vilket därtill använts som spånblock, och då
det dessutom, i likhet med de övriga i samma rutlager upptagna fornsakerna, är mycket grundligt impregnerat med det
feta, fasta sotlagret, så måste man antaga, att detta fragment
av en fyrsidig slipad flintyxa är samtidigt med de i samma
lager påträffade fornsakerna av äldre stenålders typ. Uteslutet
är måhända icke att en förnyad granskning av det rikliga flintavfall från boplatsen vid Soldattorpet, vilket förvaras i Statens
Historiska Museum, skulle kunna medföra flera liknande fynd1.
Huru oantastligt från fyndsäkerhetssynpunkt det i själva
kulturlagret påträffade yxfragmentet än är, skulle förf. måhända
likväl tvekat, att på grundval av ett enda, låt vara än så pålitligt fynd, draga några absolut säkra slutsatser med avseende
på boplatsens ålder; det finnes emellertid åtskilliga andra fakta,
vilka, liksom yxfragmentet, giva vid handen, att de övre kulturlagren i denna boplats härröra icke från äldre utan från
yngre stenåldern och därtill från en ganska framskriden del
av sistnämnda period. Sålunda framgår av Kjellmarks fyndstatistik:
1) att medan krukskärvor av tjockt gods uteslutande förekommo i bottenlagret, så påträffades högre upp skärvor av
övervägande tunnt gods 2 ;
2) att åtskilliga tunna krukskärvor äro ornerade på ett sätt,
som visar, att de förfärdigats under yngre stenåldern och, åtminstone i ett eller två fall, tillhöra ett så pass sent avsnitt
av denna som gänggriftstiden3. Sarauw har också "som en
1
En på grund av ovan relaterade fynd utförd granskning av avfallet
frän de i Lunds univ:s Hist. Museum förvarade fornsakerna frän Nils Roséns
grävningar i Södra Lindveds mosse (jfr hans uppsats: En stenäldersboplats
i S:a Lindveds mosse vid Börringesjön i Geol. föreningens i Stockholm
förhandlingar, nov. 1912) har sälunda lett till upptäckande av åtskilliga skärvor av slipade flintyxor, vilka icke uppmärksammats av dem, som utfört den
första granskningen.
2
Anf. arb., tabellen s. 97.
3
Ibid., s. 122 ff.
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sammanfattning uttalat", att dessa ornerade skärvor härröra
från "början av den danska yngre stenåldern" 1 ;
3) att man i en streckornerad, ganska tjockväggig krukskärva påträffat avtryck av vetekorn och i en annan, tunnväggig skärva avtryck av agnar samt i flera andra likaledes
tunnväggiga skärvor avtryck av strå, samtliga tillhörande något
sädesslag, antagligen vete2. Dessa fynd härröra från de övre
lagren;
4) att benfynden i de övre lagren visa, att "under boplatsens yngre tid, då övre svarta skiktet tillkom och då boplatsen
slutligen i sin övre del omlagrades", åtminstone får (varav ben
påträffats i 2 fynd), möjligen även ko och svin, använts som
husdjur3.
Det är sålunda ej blott det slipade yxfragmentet, som tyder på, att delar av boplatsen avlagrats under relativt sen tid.
I samma riktning pekar även förekomsten av de tunna krukskärvorna och deras ornering samt de bevis som tala för att
invånarna idkat både åkerbruk och boskapsskötsel.
På grund av ovan anförda fakta måste man antaga, att
de övre partierna av b o p l a t s l a g r e t invid Soldattorpet
icke, såsom man förut antagit, härröra från äldre stenåldern, utan från en relativt framskriden del av den
yngre, och att de för äldre stenåldern k a r a k t ä r i s t i s k a
fornsaksformerna av flinta, ävensom det tjockväggiga
lergodset levat kvar ända in i gänggriftstiden.
Ovan berörda förhållanden vid stenåldersboplatsen vid
Soldattorpet kunna emellertid även bidraga till att på ett tillfredsställande sätt förklara åtskilliga hittills olösta stenåldersproblem i Skåne. Till dessa problem hör t. ex. belägenheten
av boplatsen å Raus nr 8, invid Råå fiskläge. Denna boplats,
1

Anf. arb., s. 125.
• Ibid., s. 101 ff.
• Ibid., s. 103 ff.
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med typiska Ertebölle-inventarier, har anträffats på en nivå,
som ligger mellan 80 och 60 % av Litorinagränsen, medan
döstiden torde markeras av en nivå befintlig vid omkring 70 %
av nämnda gräns. Man har sökt bortförklara läget genom antagandet att boplatsen ursprungligen avlagrats ungefär vid Litorinagränsen och att den genom mänskligt åtgörande, grusharpning e. d., erhållit sin nuvarande plats1. Skärningen genom boplatsen tyder emellertid ej på någon dylik omlagring.
Vida sannolikare är att vi här se ett nytt bevis på Erteböllekulturens egenskap att med sitt fornsaksinventarium leva kvar
långt in i den yngre stenåldern.
För en dylik åsikt synas även fynden från stenåldersboplatsen vid Ringsjöns utlopp tala. Här hava, enligt uppgift
av Chr. Reventlow2, följande flintyxformer påträffats: 52 flintyxor av äldre stenålderstyp (13 skivyxor och 39 kärnyxor), 7
slipade flintyxor från yngre stenålderns första och andra period samt 70 flintyxor (och 5 smalmejslar) från senare delen
av yngre stenåldern. De många fragment av slipade flintyxor,
som dessutom påträffats, böra näppeligen här medräknas, då
man varken medtagit sönderslagna yxor av äldre stenålderstyp, ej heller kunnat beräkna, av huru många yxor dess 137
fragment och skärvor härröra. Enär alla dessa yxor av olika
typer enligt grevarna Reventlows bestämda utsago hittats om
varandra på samma plats och då det inträffat, att slipade yxor
upptagits, som varit belägna under yxor av äldre stenålderstyp, så skulle den enklaste förklaringen på detta förhållande
vara, att den äldre stenålderns yxformer levat kvar ända in i
gänggriftstiden. Almgren medgiver3, att en dylik teori är tänkbar, men framhåller med fog, att man ej får förbise möjligheten av att boplatsens avlagringar så småningom förskjutits,
1

Kjellmark, Stenåldersfynd i Råå vid Hälsingborg, Fornvännen 1908,

s. 126.
2

Ringsjöfynden. Ymer 1905, s. 156.
Några svensk-finska stenåldersproblem, Ant. tidskrift f. Sverige,
del 20, nr 1, s. 14, not 1.
3
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så att en del av dessa skulle kunna härröra från äldre stenåldern och en annan del från den yngre. Denna åsikt grundar han därpå, att Reventlows statistiska uppgifter i Månadsbladet för 1885x upptogo 44 slagna och 91 slipade yxor, medan resultatet av de fortsatta undersökningarna, vilket publicerats i samma tidskrift 18892, visar, att materialet vuxit till
resp. 52 och 195 (i båda fallen hava fragment och skärvor med
slipad yta medräknats), således med en betydlig övervikt i
fråga om de slipade yxorna. Denna ökning av det slipade
materialet beror emellertid, enligt ett senare uttalande av R.3,
icke endast på tillkomsten av nya föremål, utan även därpå,
att bland det material, som förelåg redan vid första offentliggörandet 1885, vid förnyad granskning påträffats fragment och
skärvor med slipade ytor, vilka inräknats i de sist lämnade
uppgifterna. Även om man går med på teorien om en gradvis fortgående förflyttning av boplatsen, tyckes f. ö. fornsaksmaterialet å den tidigast undersökta delen antyda, att yxor
från såväl äldre som yngre stenåldern förekomma blandade
om varandra.
Ett liknande förhållande kan på vissa ställen iakttagas å
den med eldstadsgropar översållade boplats, som är belägen
å S. Sallerup nr 5, Oxie härad, norr om Sjöbergs krittäkt och
helt nära de där befintliga flintgruvorna. I denna "gruvarbetarestad" hava påträffats massor av redskap liknande vårdslöst tillslagna skiv- och kärnyxor, men även typiska yxor av
ifrågavarande slag. Dessa hava dels upptagits ur flintgruvorna,
vilka sannolikt tillhöra yngre stenåldern, dels hittas de stundom liggande i eldstadsgropar jämte slipade yxor; förhållandena här äro emellertid ganska komplicerade, ty utom enstaka
skärvor av kärl frän gänggriftstiden påträffas i groparna massor
av fragment av oornerade kärl, som till godset överensstämma
1
2
3

K- Vitterhets Hist. o. Ant. Akademiens månadsblad 1885, s. 82.
Ibid., 1889, s. 182 ff.
Ymer 1905. s. 166 not 1.
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med keramik från yngre bronsåldern. Dock har aldrig något
redskap, som bevisligen härstammar från bronsåldern, tillvaratagits bland dessa hundratals och tusentals föremål av flinta
och lergods. I anslutning till vad förf. tidigare och mera utförligt framhållit1, förefaller det således sannolikt att den äldre
stenålderns yxformer använts vid gruvarbete i kritavlagringarna
i S. Sallerup under yngre stenåldern.
Åt alldeles samma håll som ovan anförda från olika håll
hämtade iakttagelser pekar resultatet av de noggranna undersökningar, som under de senare åren utförts av rektor O. Liden i Jonstorp 2 . Dennes undersökningar omfatta ett kustområde utmed Skelderviken, i huvudsak sammanfallande med
Jonstorps socken. Åtskilliga boplatser hava påträffats representerande dels Ertebölle-kultur och dels gropkeramik-kultur.
Men dessa boplatser med rena Ertebölle-inventarier hava anlagts ej blott när Litorinahavet stod vid sitt maximum, 10—12
m. över havet, utan även långt senare, t. o. m. då strandlinjen
sjunkit till 50—60 % av detta maximum.
På denna låga nivå möttes den oslipade flintans kultur
av boplatskultur med gropkeramik och med tjocknackiga flintyxor i stor myckenhet, och åtskilliga exempel finnas på att den
sistnämnda kulturens boplatser överlagrat den förut nämndas.
Ett tiotal fynd av tunnackiga yxor, representerande stora
vackra exemplar, funnos å boplatser med Ertebölle-kultur på
relativt högt läge över havet, medan de rena gropkeramikboplatserna voro blottade såväl på tunnackiga yxor som på
skiv- och kärnyxor.
Ovan anförda fakta rubba icke det kronologiska system,
som uppställts för stenålderns vidkommande. Det är den tidigaste förekomsten av slipade flintredskap, som fortfarande kän1

O. Rydbeek, anf. arb., s. 140 ff.
Nordisk Archwologmöde t Kjöbenhavn 1919. Aarbeger f. nord.
Oldkyndighed 1920, s. 36 ff.
Fornvännen 1920.
10
2
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netecknar den yngre stenålderns början. Men det framgår
med ganska stor säkerhet av dessa samstämmiga vittnesbörd,
att det icke endast är enstaka fornsaksformer (såsom den tväreggade pilspetsen), som leva kvar under den yngre stenåldern.
Det är samtliga den äldre s t e n å l d e r n s viktigaste reds k a p s t y p e r , som under vissa förhållanden och på vissa
platser äga bestånd ända in i gänggriftstiden. D e n n a
äldre kultur tyckes sålunda på vissa ställen leva kvar
jämsides med megalitkulturen, till dess den e r s a t t e s
av denna eller av den yngre s t e n å l d e r n s b o p l a t s k u l t u r ,
gropkeramik-kulturen. Därför måste man med en viss försiktighet bedöma de fynd av boplatser med äldre stenälderskultur,
som förekomma i Skåne. Och med ännu större försiktighet
måste man granska de liknande boplatsfynd, vilka påträffats
och komma att påträffas längre norrut i vårt land.

Till S o e a r i k e t s ä l d s t a historia.
Några synpunkter
av
SVEN TUNBERG.

å historiens ljus för första gången kastas över Svearnes rike, intager detta redan en rangplats bland
det nordliga Germaniens många folkstater. "Suionum hinc civitates", förtäljer den romerske historieskrivaren
Tacitus från det första århundradet efter Kristus, "ipso in Oceano praeter viros armaque classibus valent". I vilken riktning
den svenska maktutvecklingen särskilt gått, antydes direkt av
Tacitus vittnesbörd: Det är genom sin slagfärdiga sjökrigsorganisation, som svearne vunnit och befästat sitt dominerande inflytande kring Östersjöns stränder. En detaljerad och

