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Det nyaste bidraget till vår fornhistoria. 

Några kritiska synpunkter. 
Av 

OUNNAR EKHOLM. 

l enom sitt arbete Sveriges och Danmarks äldsta hi
storia (Lund 1922) riktar docenten dr Curt Weibull 
den svenska vetenskapliga litteraturen med ett bi
drag, som i mycket är förtjänstfullt. I en lättläst och 

behaglig form men samtidigt med goda och rikliga källhänvis
ningar lämnas här en översikt av vårt eget och södra/grann
lands forntid ända fram till historiens gryning. Vad angår de 
anlagda, starkt personligt färgade synpunkterna och den frikos
tigt utdelade kritiken, finns där åtskilligt, som förtjänar erkän
nande. När exempelvis författaren starkt hävdar kontinuiteten 
inom den nordiska utvecklingen och ställer sig avvisande mot 
den ännu icke helt bortvuxna benägenheten att i uppdykandet 
av varje ny kulturform eller fornsakstyp se uttryck för inva
sionen av ett främmande folk, så befinner han sig onekligen i 
god samklang med det bästa inom svensk arkeologisk tradition. 

Det måste dock sägas, att en del av dessa synpunkter icke 
äro fullt så nya och originella som framställningssättet synes 
göra anspråk på. Vad särskilt beträffar det med så mycken 
styrka betonade förhållandet, att det förhistoriska kulturcentret 
är att söka på danskt område, kan insikten härom betecknas 
såsom årsbarn med den nordiska fornkunskapen. Om nu dessa 
synpunkter från fornforskarhåll icke blivit så mångordigt utlagda, 
så har det väsentligen sin grund däri, att detta icke ansetts av 
behovet påkallat. Att Danmark "under hela stenåldern, liksom 
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under bronsåldern, intar en central och ledande ställning inom 
det nordiska kulturområdet",1 har i själva verket så ingått i det 
allmänna arkeologiska medvetandet, att det icke ansetts kräva 
vidlyftiga utredningar. Huru vidare olika naturförhållanden ska
pat olika livsbetingelser har särskilt den yngre generationen av 
fornkunskapens utövare haft anledning att betona,2 och insikten 
härom avspeglar sig i den allmänt vedertagna terminologien för 
de många olika bebyggelseformerna: Ertebölle-, Lihult-, megalit
kultur etc. Den egentligen enda nyhet, som Weibull i denna 
punkt har att rikta den svenska fornforskningen med, är den 
från Sophus Muller upptagna termen "de gammaldanska lan-
den". Huruvida detta uttryck, som då det tillämpas på årtu
sendena före vår tideräknings början, måste betecknas som en 
historisk anakronism, skall — särskilt ur de i arbetet så starkt 
betonade historiska synpunkterna — beteckna en förbättring i 
förhållande till termerna "Sydskandinavien" och andra hittills an
vända för detta kulturområde, må lämnas därhän. 

Huru berättigat detta betonande av de sydskandinaviska 
områdenas ledande ställning och den roll, flintförekomsten här
vid spelar, måste erkännas vara, kan det dock ifrågasättas, 
om ej Weibull vid behandlingen av dessa frågor gör sig skyl
dig till betydande överdrifter. Väl är det sant, att "de gam
malsvenska" landskapen i fråga om fyndens antal komma starkt 
i efterhand. Att märka är dock, att en dylik jämförelse kräver 
hänsynstagande till de olika landsdelarnas odlingsförhållanden. 
Fyndfrekvensen står i direkt proportion till den areal, som lagts 
under plogen. I Uppsverige liksom i Norrland äro så väldiga 
vidder alltjämt obruten mark, att de icke kunnat lämna sin 
tribut till våra museer. Vad vidare beträffar de sydliga lands
delarnas rikedom på flintartefakter, är den väl också att sätta 
i samband med den råvarans överväldigande rikedom och lät
tillgänglighet, som Weibull så starkt betonar. Man torde i dessa 
landsändar kunna räkna med ett visst slöseri med materialet, 

1 Almgren, Svenska folkets äldsta öden (Fordomtima III, 1920), s. 6. 
2 Se exempelvis Ymer 1913, s. 141 ff. 
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vartill de nordliga trakterna icke givit tillfälle. Vad slutligen 
angår Sydskandinaviens överlägsenhet i fråga om fornsaker-
nas kvalitet, torde man på arkeologiskt håll icke vara hå
gad att utan vidare underskriva Weibulls uttalanden. Beträf
fande boplatstiden måste flintområdets material betecknas så
som tämligen formfattigt, under det att Uppsverige med sin 
enligt Weibull så torftiga kultur både i fråga om stenredskap 
och framförallt keramik utvisar en långt mångsidigare och mera 
differentierad utveckling. De stora stenkammargravarnas kultur 
får väl aldrig på uppsvenskt område sin motsvarighet, men en
mansgravarna med sina båtformiga yxor, som beteckna den 
nordiska grönstensteknikens högsta fulländning, äro dock här 
väl representerade, om också några fackmässigt gjorda grav
undersökningar härifrän ännu icke föreligga. 

Till en bestämd gensaga uppkallar Weibulls framställning 
av den svenska bebyggelserörelsens allmänna gång. Väl är det 
riktigt, att Montelius' argumentering för den av honom på
visade vägen Västkusten—de mellansvenska sjöarna —Mälare-
provinserna icke är förenlig med vad vi nu veta om nivåför
ändringarnas inverkan på kustlinjerna. Att emellertid även den 
yngre generationen svenska arkeologer alltjämt fasthäller vid 
Montelius' uttalanden i denna fråga har sin grund i landskaps-
undersökningarnas resultat. Dessa ha nämligen visat, dels att 
den äldre bebyggelsen å Sveriges östkust icke sträcker sig 
längre norrut än ungefär i jämnhöjd med Ölands nordspets,1 

dels att icke heller Östergötlands mot havet vettande par
tier,1 som lågo ovan vattnet, ha nägra fynd att uppvisa av 
äldre karaktär.2 Under sädana förhållanden kan Östergötlands 
bebyggelse, som till sin äldre del är starkt koncentrerad till 
Vätterns nordöstra strand, icke gärna anses vara uttryck för en 
folkrörelse längs Sveriges östkust. Snarare knyter den an till 
den vida mera närliggande västgötska bebyggelsen, även om 

1 Åberg, Kalmar läns stenålder (Kalmar 1913), pl. II. 
2 Nerman, Östergötlands stenålder {Medd. f. österg.Fornm. 1911), karta I. 
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någon starkare fyndfrekvens på den motliggande Vetterstran
den ännu icke låter sig påvisa. 

Det skäl, varmed Weibull motiverar sin mening, hänvis
ningen till att de gammalsvenska landskapens stenålder har."i 
huvudsak samma karaktär, som det gammaldanska kulturom
rådets östliga utmärker i Blekinge", kan för övrigt från arkeo
logiskt håll icke utan vidare godtagas. Den uppsvenska bebyg
gelsen sätter ju an under det skede, som karaktäriseras av Li-
hult- och Limhamnsyxorna, vilka otvivelaktigt få betraktas så
som från varandra något varierande efterbildningar av kärn-
yxan i flinta. Vid ett utredande av det håll, varifrån folkström
men har utgått, bör det då vara av det största intresse att un
dersöka i vilken proportion dessa yxor förekomma inom olika 
landsdelar. En blick på Erixsons översikt av Blekinge stenålder1 

upplyser om att där förekomma 78 Limhamnsyxor men endast 
18 av Lihultliknande typ. Från Kalmar län upptar Åberg 13 
Lihult- och endast 7 Limhamnsyxor. Då.emellertid Åberg i sin 
översikt endast medtar de lypologiskt oklanderliga och fullstän
digt lämnar åsido alla mer obestämda former, torde dessa siff
ror icke behöva anses innebära någon motsägelse till vad som 
iakttagits i Blekinge. Härför talar förhållandena på Gotland, 
varifrån av Lithberg2 förtecknats 30 Limhamns- och 4 Lihult
yxor. Inom Östergötland äro ingendera av de båda yxformerna 
iakttagen, vilket är ägnat att förvåna, i synnerhet som från det 
närmast i nordväst liggande landskapet Nerike, föreligga i re
spektive 4 och 5 exemplar. Även från Södermanland äro Li
hultyxor kända.3 

Övergå vi till Västmanland, iakttaga vi där synnerligen 
klara förhållanden i berörda hänseende. Av Lihultyxor upptar 
Olssons4 tabeller 37 st., under det att enligt texten (s. 114) en-

1 Stenåldern i Blekinge {Fornvännen 1913), s. 136 f. 
2 Gotlands stenålder (Stockh. 1914), s. 17 f. 
3 Arne, Om det forntida Södermanland {Bidr. t. Söderm. äldre kul

turhist., Bd 4, 1903—09), s. 4 f. 
4 Stenåldern i Västmanland, Dalarne och Gästrikland. Ymer 1917. 
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dast "några" av de till ett antal av 14 uppgående "slagteknik-
yxorna" uppgivas ha en viss likhet med Limhamnstypen. Vad 
beträffar Uppland betecknades i 1915 års översikt 2 av de 26 
st. slagteknikyxorna såsom säkra Lihulttyper.1 Bland de till ett 
20-tal uppgående tidiga yxor, som sedan inkommit till Upp
sala universitets museum, så gott som alla från Ramsjöboplat
sen, måste 5 betecknas såsom fullt säkra exemplar av samma 
art. De övriga slagteknikyxorna, som efter de sista årens fynd 
kunna betecknas såsom "Ramsjötyper", måste såsom förut fram
hållits,'2 till alldeles övervägande del anses stå Lihultyxan mer 
eller mindre nära, men icke ha något direkt att skaffa med 
Limhamnstypen. Till den senare kategorien kunna bland det 
uppländska materialet endast 3 exemplar hänföras. Med de upp
ländska förhållandena överensstämmer väl, att inom Gästrik
land det tidigaste bebyggelsestadiet för närvarande företrädes 
av 1 Lihult- och 3 st. Ramsjö-yxor.3 

Såsom denna översikt visar, företer det äldsta stenålders
materialet i de trakter av Uppsverige, varifrån noggranna iakt
tagelser föreligga, en alldeles motsatt prägel till Blekinges. Lim
hamnsyxorna äro här i en försvinnande minoritet, under det 
att Lihulttypen är rikligt företrädd. Det är tydligen i en annan 
riktning än rakt söderut vi måste söka efter ursprunget till 
denna bebyggelse. 

Den i Uppsverige dominerande Lihultyxan har fått sitt namn 
efter en boplats i norra Bohuslän, och detta förhällande gör 
det i och för sig antagligt, att det är från Västsverige som folk
rörelsen norrut skall anses utgå. Från Bohuslän i sin helhet 
föreligga ännu inga siffror över dessa typer, men på Orust och 
Tjörn4 visa sig antalet Lihultyxor vara 242, under det att icke 
en enda säker Limhamnsyxa finnes upptagen. Enligt Sahlström1 

1 Ekholm,StudieriUpplands bebyggelsehistoria, 1 (Upps. 1915),s.8,not 2. 
2 Ekholm, anf. arb., s. 8. 
3 Hanna Rydh, Gästrikland under stenåldern. Från Gästrikebygder, 

Västerbergs Elevförbunds Årsbok, Årg. 3 (1922). 
4 Enqvist, Stenåldersbebyggelsen på Orust och Tjörn (Uppsala 1922). 
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råda i Västergötland liknande förhållanden, av det förra slaget 
föreligga över 600, av det senare namnes icke en enda. Denna 
fullständiga enhetlighet i Sahlströms material förefaller väl något 
misstänkt, men av hans siffror får i alla fall utläsas, att bland 
de tidiga formerna Lihultyxan befinner sig i överväldigande ma
joritet. Detta antagande bekräftas därav, att inom Värmland 
äro funna 19 säkra exemplar av detta slag, under det att blott 
ett enda "har dragning åt" Limhamnshållet. 

Granskningen av Västsveriges material kompletterar, så
som synes, på ett värdefullt sätt den förut vunna överblicken. 
Lika bestämt som vi förut kunde iakttaga, att den tidiga upp
svenska bebyggelsen står i motsatsförhållande till Sydsveriges, 
lika avgjort visar den sig nu anknyta till Västsverige. Dessa 
iakttagelser motsägas icke av de resultat, som vinnas vid en 
granskning av keramiken. Weibulls uttalande (s. 38) om de 
uppsvenska lerkärlen, att de härstamma "närmast från boplat
serna i Skåne och Blekinge", är alldeles missvisande. Vad be
träffar keramiken i Uppland och Västmanland, visar den verk
ligen i sitt äldsta stadium, såsom Almgren framhållit, sydliga 
inflytelser, dock ej från boplatsernas utan från megalitgravarnas 
keramik. 

Från boplatserna vid Bråviken föreligga även spår av ler
kärl, som stå under inflytelsen från megalitområdet, men de 
flesta av de här funna keramikfragmenten erinra onekligen mer 
om de sydsvenska från Ringsjön och Blekinge än de uppländska. 
Att märka är dock, att denna östsvenska lerkärlsgrupp icke kan 
sättas längre tillbaka än till gänggriftstiden. Det är sålunda 
alldeles omöjligt att av den draga några slutsatser beträffande 
orienteringen hos den tidigaste uppsvenska bebyggelsen, från 
vilken ingen keramik ännu är känd, och som varat i åtskilliga 
århundraden. Alltjämt bestå de på studiet av det äldsta materi
alet dragna slutsatserna, att den första bebyggelsen från Väster
götland över Vettern tagit nordvästra Östergötland i besittning 

' Om Västergötlands stenåldersbebyggelse (Stockh. 1915), s. 24. 

5 — Fornvännen 1923. 
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och uppför Vetterns östra strand och längs de till denna sjös 
nordspets anknutna sjösystemen över den smala vattendelaren! 
nått fram till innersta hörnet av den vida havsbukt, som Upp
land och Mälardalen vid denna tid bildade. 

Vad bettäffar de i arbetet uttalade åsikterna om kronolo
gien för denna första bebyggelse, kunna de förtjäna att något 
dryftas. I fråga om den kritik, som i detta sammanhang ägnas 
metoderna för den svenska stenålderskronologien — det alltför 
schematiskt typologiska uppfattningssättet — (s. 31 f.), får då 
till en början framhållas, att den är av föga aktuellt intresse. 
I minst tjugu år har man pä arkeologiskt häll exempelvis haft 
klart för sig sådana saker som att en del av de fornsaksformer, 
som utmärka det äldsta skiktet i Danmarks stenålder, och där 
också upphöra vid kjokkenmöddingtidens inträde, på andra 
håll av det nordiska området fortlevat längre.2 Vad beträffar 
kj0kkenm0ddingarnas ledtyper — skiv- och kärnyxor — hän
fördes de ju ursprungligen av Montelius uteslutande till äldre 
nordisk stenålder, och detta vållade verkligen, "då det tilläm
pades något väl schematiskt", en del feltolkningar av vissa för
hållanden. Redan för närmare ett decennium sedan blevo emel
lertid dessa frågor utredda,3 och det är nu en allmänt erkänd 
sak, att skiv- och kärnyxor på "Ertebollekulturens" boplatser 
delvis kunna vara samtida med gänggrifterna, och att Lihult-
yxorna på vissa håll gå ned i döstiden. 

Dessa fornforskningens längesedan fastslagna rön synas 
för avhandlingens författare icke vara bekanta. På annat sätt 
kan man svårligen förklara hans tolkning av dessa tidiga yx-
formers förekomst i Uppsverige — de skola där "betraktas så
som importrelikter av en gången tids kulturform", och med 

1 Se Lindqvist, Frän Nerikes sten- och bronsålder (Medd. fr. Örebro 
Läns mus., 5, 1912), karta 1. 

2 Prof. Almgrens föreläsningar 1904, Stjerna i Ant. Tidskr.. D. 19:2 
(1911); senast härom Shetelig, Primitive Tider i Norge (Bergen 1922), s. 92 f. 

3 Ekholm, anf. arb., s. 75 ff. — Se även Rydbeek i Fornvännen 1920, 
s. 136 ff. 
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sin sparsamma förekomst i dessa trakter markera ett senare 
tidsskede än på andra håll. 

Till dessa uttalanden måste för övrigt anmärkas, dels att 
de tidiga grönstensformerna, såsom framgår av de ovan fram
lagda siffrorna, icke kunna sägas vara så sällsynta i Mälar
landskapen — när Södermanlands material blir ordentligt ge
nomgånget, komma siffrorna säkerligen att erhålla ytterligare 
en väsentlig ökning. Vidare måste framhållas, att den från ar
keologiskt håll givna tidsbestämningen för denna tidigaste be
byggelse icke i främsta rummet fotar sig på materialets former 
utan på de av geologerna utredda nivåförhållandena. När 
exempelvis den uppländska Ramsjöboplatsen visat sig ligga på 
omkr. 50 % högre nivå än den till förra hälften av gänggrifts
tiden daterade Åloppeboplatsen, så måste detta givetvis be
teckna en betydande åldersskillnad, och enligt erfarenheter från 
andra håll kan Ramsjöboplatsen icke sättas senare än till yngre 
stenålderns första period. Då vidare Västmanlands fynd av samma 
grupp, dels visa en tidigare prägel, dels ligga på en annan 
nivå, inemot 90 % av Litorinamaximum, delvis troligen ännu 
något högre, måste Olsson anses vara i sin goda rätt, när 
han, hänvisande till förhållandena i andra trakter, anser sig 
kunna förlägga Västmanlands äldsta bebyggelse till äldre sten
åldern. 

I detta sammanhang kan jag icke underlåta att fästa upp
märksamheten på den livliga diskussion i en analog fråga, som 
för närvarande pågår i Norge.1 Där rör sig dock ej striden om 
huruvida bebyggelsen börjat under äldre eller yngre skandi
navisk stenålder utan om den skall räknas från Maglemose-
eller Ertebolletid. En rad av Norges bästa namn inom den ar
keologiska vetenskapen — Shetelig, Th. Petersen, Nummedal 
— återfinnas bland förkämparne för teorien, att vissa högt lig
gande "flintplasser" utan kulturlager och ben- eller hornred
skap men med vissa enkla flintredskap äro att hänföra till An-

1 Shetelig, anf. arb., s. 34 ff. 
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cylustiden. Om denna forskargrupp kommer att avgå med se
gern — och med denna möjlighet måste givetvis räknas — 
är därmed fastslaget, att Norge i stor utsträckning varit bebott 
redan årtusenden tidigare, än man hittills vågat räkna med. 
Men under sådana förhållanden kunna vi näppeligen tänka på 
att med Weibull sätta ned tiden för vårt eget lands första be
byggelse. Tvärtom måste vi då bereda oss på att högst avse
värt skjuta den tillbaka. 

De invändningar, ";som ovan riktats mot Weibulls framställ
ning av stenåldern, kunna i åtskilligt anses gälla även det ka
pitel i hans avhandling, där bronsåldern behandlas. Också i 
fråga om de där framlagda synpunkterna på den uppsvenska 
bronsålderns torftighet får hänvisas till den odlade arealens 
mindre omfång. Vidare kan erinras om att den uppsvenska 
bronsåldern redan under sitt äldre skede visar en i mycket 
från den sydskandinaviska självständig utveckling med egna 
förbindelser inåt kontinenten (Bragbysvärdet, hängtutuli från 
Torslunda). Under den yngre bronsåldern äger man rent av 
rätt att tala om ett uppsvenskt kulturområde med delvis egna 
fornsaksformer. Denna uppsvenska odling visar sig också mäk
tig av en expansion, som åtminstone i fråga om utsträckning 
(Tröndelagen, Volga-området) överträffar den sydskandinaviska 
kulturens. Ett av Mälarlandskapen har att uppvisa epokens 
rikaste svenska gravfynd (Hågahögen). Även förtjänar påpekas, 
att sydvästra Uppland genom de senare årens upptäckter visat 
sig utgöra ett av vårt lands viktigase hällristningsområden.1 

Vad som emellertid framförallt uppkallar till kritik i Wei
bulls framställning äro de där framlagda åsikterna, att brons-

1 1 detta sammanhang skulle ocksä kunna hänvisas till Gotland med 
dess i skrivande stund 335 fynd och omkr. 550 föremål samt ett 30-tal 
gravar, ön går under denna tid i mycket samma vägar som Uppsverige, 
lösgör sig under yngre bronsåldern frän de sydskandinaviska inflytelserna 
och anknyter kraftiga östsvenska och sydöstbaltiska förbindelser. (Enligt med
delande av kand. Harald Hansson; jfr härmed Weibulls framställning av öns 
begynnande uppsving vid övergången till järnåldern, s. 66 f.). 
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ålderns metallföremål endast utgjort ett supplement till de allt
jämt använda stenverktygen eller att med andra ord någon 
bronsålder i den mening, ordet hittills tagits, aldrig existerat i 
Norden. Dessa åsikter äro ju icke helt nya. Hösten 1919 fram
lades de i någon annan form av professor Lauritz Weibull i 
hans installationsföreläsning vid Lunds universitet. Föreläs
ningen i fråga är dock, ännu när detta skrives, icke tillgäng
lig i tryck. 

Såsom det förnämsta stödet för dessa teorier åberopas re
sultatet från de undersökningar av en del bronsåldersboplatser, 
som av Sophus Muller publicerats i Aarbeger for nord. Old
kynd. 1919. Av hans redogörelse framgår, att de här funna 
bronsföremålen voro ytterst fåtaliga och till sin art måste be
tecknas såsom synnerligen obetydliga. Däremot tillvaralogos från 
kulturlagret tusentals bitar av flintavfall samt enkla knivar, skra
por och andra småredskap av samma stenart med enkla och 
tillfälliga former. Men dessutom ingingo i dessa fynd även ett 
20-tal flintredskap av typer kända från stenåldern, och bestå
ende av tunn- och tjocknackiga yxor, dolkar, sågar o. s. v. 
samt dessutom en s. k. rombyxa av porfyrit. 

Dessa förhållanden tolkas av Muller så, att de simpla flin
torna av mera obestånd form tillkommit och använts under 
bronsåldern, och vidare är han starkt benägen att till denna 
tid hänföra även rombyxan både på grund av fyndomständig
heterna och med hänsyn till alt denna yxform faktiskt aldrig 
funnits tillsammans med odisputabla stenåldersföremål. Beträf
fande de 20 flintorna av ren stenålderstyp betraktar han dem 
såsom tillhörande en äldre tid och rent tillfälligt inkomna i 
bronsålderns kulturskikt. 

Såsom ovan antytts, inlägger Weibull i dessa fynd en helt 
annan betydelse. Samtliga de funna flintsakerna skola enligt 
honom anses tillhöra bronsåldern; vi ha här att göra med epo
kens arbetsredskap, vilka endast undanlagsvis förfärdigats 
av brons. Metallen har överhuvud taget under denna tid på 
grund av sin dyrbarhet "företrädesvis använts till vapen och 
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finare föremål". Därför är också under bronsåldern flintans fö
rekomst en minst lika viktig förutsättning för Sydskandinaviens 
dominerande roll som bärnstenen. Den har givit människorna 
material till deras arbetsverktyg och samtidigt också varit en 
viktig exportvara. "Bärnsten och flinta ha tillsammans 
uppburit de gammaldanska landens bronsålderskultur". 

Såsom flerstädes i arbetet möter oss i dessa uttalanden en 
blandning av redan länge fullt erkända saker och helt nya och 
obevisade påståenden. Att gränsen mellan sten- och bronsål
dern måste vara ganska flytande har av ingen bestritts, och 
från arkeologiskt håll är allmänt antaget, att exempelvis de 
simpla skafthålsyxorna gå ett avsevärt stycke ned i det föl
jande skedet — de kunna ju påvisas i ett, dock osäkert fynd 
från den tredje perioden. Till samma tid hänför man i Nord
tyskland de yngsta pilspetsarna av flinta. Av det nordiska yngre 
flintmaterialet daterar Montelius lill bronsåldern en hel grupp 
bland dolkarna, och hit hänför han även en sådan sak som 
det kroksabelliknande föremål, som funnits i Danmark.1 Ett 
annat fynd från samma land visar spetsen och eggdelarna till 
ett träsvärd, som väl snarast får hänföras till andra perioden.2 

Vad beträffar arbetsredskapen, har aldrig förelegat någon 
anledning att uteslutande eller ens i övervägande grad antaga 
dem ha varit av brons. Liksom i våra dagar ha de säkerligen 
i mycket stor utsträckning varit förfärdigade av trä, ben, horn 
eller andra organiska ämnen och även i någon mån av sten. 
Att inom de flintrika trakterna också denna stenart kommit till 
flitig användning för vissa enkla redskap kan icke vara något 
tvivel om. Att flintan såsom Weibull framhåller, för de flesta 
arbetsverktyg var "ett långt billigare och fullt ut lika gott, i 
många fall bättre material än brons", torde visserligen vara 
stor överdrift men innehålla en portion av sanning. 

Allt detta innebär emellertid icke det ringaste stöd för Wei
bulls åsikter, att man under bronsåldern alltjämt fortsatt alt 

1 Chronologie, Fig. 227 a. 
2 Aarbeger 1907, s. 80. 
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tillverka flintredskap av samma typer som under stenåldern. 
Häremot talar först och främst det ovan påvisade förhållandet, 
att de skrapor, knivar etc, som utgöra det typiska inventariet 
från bronsåldersboplatserna ha en mycket godtycklig formgiv
ning och visa en starkt vårdslösad teknik, varigenom de på 
det bestämdaste skilja sig från de fulländade typer, som ka
raktärisera stenålderns avslutningsskede. Det 20-tal hela och 
fragmentariska, sena stenålderstyper, som verkligen föreligga 
från dessa boplatser, bevisa häremot ingenting. Den danska 
jorden är i själva verket så genompyrd med flintartefakter från 
stenåldern — Nationalmuseet mottager ju sedan lång tid till
baka inga flintföremål annat än av särskildt osedvanlig form — 
att det helt enkelt icke kan undvikas, att man på för bosätt
ning gynnsamma orter, vilket ju dessa boplatser måste utgöra, 
stöter på dylika föremål från olika tider. Med hänsyn till den 
genomgrävda arealens storlek skulle man på ifrågavarande bo
platser snarast ha väntat flera fynd av denna art. Det finns 
väl knappast någon kjökkenmödding, från vilken icke upphit
tats dolkar, sågar och andra flintföremål, men ingen har därav 
dragit slutsatsen, att dessa äro samtida med boplatsernas ma
terial. Det förefaller också egendomligt, att Weibull, som så 
starkt betonar "de gammaldanska landens" överväldigande flint
rikedom, kunnat i sä hög grad och stick i stäv mot Mullers 
uppfattning vantolka dessa fyndförhållanden. 

I händelse förhållandena verkligen voro de, som Weibull 
gör gällande, och stenålderns redskapstyper alltjämt i rikt mått 
fortlevde vid sidan av de fåtaliga vapnen och "småsakerna" 
av brons, så innebär detta givetvis, att en högst avsevärd del 
av de stenföremäl, som fylla våra museer, måste anses för-
skriva sig från den mer än ett tusental år omfattande brons
åldern. Hittills har arkeologien, såsom Weibull även erkänner, 
lyckats att på ett i stort sett tillfredsställande sätt uppdela sten
ålderns typer efter de olika tidsskedena. Det återstår således 
nu att uppgöra ett typologiskt och kronologiskt system även 
för de stenartefakter, som utfylla bronsålderns perioder. 
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m Jtttpft-Hd 

Fig. 1. Karta över Uppland med inlagda nivåer samt stenälders
boplatser och hällristningar. 

Vid upprättandet av sten- och bronsålderns hittills rådande 
periodsystem har gravmaterialet varit det viktigaste hjälpmedlet. 
Enligt Weibull kunna vi emellertid ej vänta att i gravarna eller 
över huvud taget i några samlade fynd från bronsåldern finna 
de genuina arbetsredskapen av sten. En möjlighet att i detta hän
seende ernå vissa resultat eller åtminstone vägledande finger
visningar synes emellertid vara att granska förhållandena i trak
ter, som under stenåldern varit icke alls eller föga bebodda, 
men som i eminent grad kunna betecknas såsom bronsålders
bygder. Lyckligtvis föreligger även ett svenskt landskap, där 
sten- och bronsåldersområden låta sig tämligen väl särskilja, 
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nämligen Uppland. Då härtill kommer, att i Uppland såväl 
sten- som bronsåldern föreligga undersökta, erbjuder sig här 
ett tillfälle att konfrontera Weibulls teorier med materialsiffror
nas nyktra och objektiva språk. 

Såsom sedan länge är utrett, kan man i Uppland tack vare 
de starka nivåförändringar, landet genomgått, iakttaga bygdens 
förskjutning frän de högre liggande delarna ut mot landska
pets periferi. Det har också påvisats, att det föreligger möj
lighet att avläsa och i siffror fixera denna den mänskliga kul
turens expansion genom att bestämma fyndens läge i förhål
lande till de 4 sektoriska områden, vari Uppland låter sig upp
dela. Resultatet av en dylik statistisk sammanställning av ma
terialet utgör nedanstående förut publicerade tabell. 

Ramsjö-skedet 
Yxor med slagteknik och tidiga trind
yxor 

Vittinge-skedet 

Trindyxor av fullt utbildad typ 

Åloppe-skedet 

Tunnackiga yxor och sena trindyxor 

Äldre åkerbrukstid 
Dubbeleggade, mångkantiga oeh bät-
formiga yxor 

Yngre åkerbrukstid 

Simpla skafthålsyxor och flintdolkar 

Äldre bronsåldern 

Yngre bronsåldern 

A 

100% 

97,4 »/o 

94,4 o/o 

85 o/o 

78,6 o/o 

56,8 % 

43,3 % 

B 

0,65 % 

3,4 o/o 

7,4 % 

12,8% 

29,7 o/o 

17,9 % 

c 

1.95% 

2.2 % 

5,7 o/o 

5,4 o/o 

8,1 % 

23.9 o/o 

D 

1,90/0 

2,9 0/0 

5,4 0/0 

14,9 % ' 

Det för vårt syfte viktigaste i denna tabell är dess klara 
markering av den bestämda gränsen mellan fördelningen av 
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materialet från stenålderns slulperiod och äldre bronsåldern, 
och detta i trots av att åtskilliga sena stenålderstyper, såsom 
ovan framhållits, även från arkeologiskt håll anses gå ned i 
metalltiden. Av de i tabellen upptagna typgrupperna visaringen 
en fördelning, som gör det antagligt eller ens möjligt att den 
till någon väsentlig del skall tillhöra bronsåldern. Endast för 
två här icke medtagna stridsyxor med skafthål — rombyxorna 
och de nackböjda — äro såsom förut framhållits,1 statistikens 
siffror ganska överensstämmande med bronsåldersmaterialels, 
vilket talar för att dessa yxors samtidighet med detta kunna 
vara riktiga. Beträffande rombyxan är ju detta också uttalat 
av Muller. 

De för Uppland framlagda siffrorna göra det möjligt alt 
i detalj fullfölja dessa jämförelser mellan sten- och bronsål
dersmaterialets geografiska fördelning. År 1912 utgjorde an
talet i inom landskapet funna stensaker 2,765, fördelade på lågt 
räknat 2,700 fynd. Om bebyggelsen i dessa trakter i anslut
ning till Weibulls förmodanden antages börja sä sent som 
3,500 år f. Kr. och stenmaterialet i överensstämmelse med Wei
bulls åsikter får anses fortsätta under bronsåldern, kommer det 
således att spänna över i runt tal 3 årtusenden, varvid på vart 
och ett av dem komma 900 fynd. Dessa siffror måste dock 
betraktas såsom icke blott approximativa utan rent av miss
visande till de senare stadiernas nackdel. Landskapet är ju 
genom strandlinjens förskjutning i ständig tillväxt, och detta 
måste rimligtvis gälla även folkmängden och med den även 
antalet av använda redskap. Vad särskilt beträffar bronsålders-
området, är det många gånger större än den egentliga sten
åldersbygden, varför Weibulls teorier om stenens stora bety
delse vid denna tid snarast tala för att huvudmassan av red
skap här borde hänföras till bronsåldern. Siffran 900 såsom 
uttryck för de till detta skede hörande fynden av stenredskap 
på uppländskt område måste således anses ytterligare lågt räk-

1 Ekholm, anf. arb., s. 103, not 1. 
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nat.1 När nu emellertid bronsåldersfynden här äro omkr. 150, 
kan enligt dessa beräkningar förhållandet mellan sten-och me
tallfynd från landskapets bronsålder uttryckas med siffrorna 
900:150 = 6 : 1 . 

Göra vi med tillhjälp av de tabellariska materialöversikter, 
som äro publicerade, en sammanställning av sten- och brons
föremål från de till ett antal av 60 uppgående socknar inom 
Uppland, som ha att uppvisa bronsåldersfynd och följaktligen 
under denna tid varit bebodda, finna vi, att 36 av dem verk
ligen ha att uppvisa stenföremål i denna minimimängd och där
utöver. Vid närmare granskning visar sig dock, att av dessa 
socknar 24 st. eller två tredjedelar falla inom A-området, således 
stenålderns huvudbygd, vilket förklarar den höga frekvensen i 
fråga om dessa föremål. Frånräknas dessa områden, finna vi 
således, att allenast 33 % av bronsålderssocknarna, av vilka 
dock de flesta få antagas ha börjat bebyggas redan under slu
tet av stenåldern, fylla måttet beträffande proportionerna mellan 
sten och metall. Från tre av dessa socknar (Funbo, Orkesta 
och Järfälla) förelågo 1912 icke ett enda redskap av sten. Un
dersöka vi vidare arten av de stenredskap, som skänka dessa 
12 socknar platsen bland dem, som icke blivit befunna för 
lätta, sä finna vi, att de till överväldigande grad bestå av simpla 
skafthålsyxor, således av typer, som enligt arkeologiskt åskåd
ningssätt delvis tillhöra bronsåldern. Frånräknas nu dessa skaft
hålsyxor såsom bevis för Weibulls teorier, måste ytterligare 10 
socknar överföras till den grupp, som icke kan förete ett till
räckligt antal stenföremål. Återstå således endast 2 socknar, 
Rasbo och Litslena, för vilka förhållandet mellan sten- och 
bronsåldersfynd angivas av siffrorna 12:1 och 30:1. Även inom 
ifrågavarande områden äro dock de simpla skafthålsyxorna i 

1 Märkas bör även, att siffrorna för stenåldern härröra frän 1915, för 
bronsåldern frän 1921. Med hänsyn till att Uppsala Universitets Museum 
(ovan s. 64) sedan 1915 kan uppvisa en tillväxt av ett 20-tal nummer enbart 
för den äldsta yxgruppen, torde nu Upplands stenäldersfynd uppgå till när
mare 3,000. 
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majoritet (Rasbo 6, Litslena 22). Frånräknas dessa också här, 
bli proportionerna 6: 1 och 8 : 1 , d. v. s. stenmaterialets över
vikt blir här den minsta möjliga. Om båda dessa socknar gäller 
för övrigt, att deras läge och nivåförhållanden äro sådana, att 
bebyggelsen här måste anses ha tagit sin början redan under 
stenåldern. 

Såsom framgår av denna detaljgranskning av fyndförhål
landena inom Upplands bronsålderssocknar, fylla dessa ytterst 
dåligt de uppställda fordringarna beträffande fyndfrekvensen för 
stenartefakter, och detta ehuru dessa fordringar, såsom ovan 
framhållits, här reducerats till det minsta möjliga. Av den syd
skandinaviska flintexport, som för bronsålderns kultur skulle 
ha varit av en så utomordentlig betydelse, söka vi här förgäves 
några spår av betydenhet.1 Lika litet finna vi å bronsålders
området de redskap av de inhemska bergarter, vilka nu lik
som under den föregående tiden skulle tänkas ersätta flintan. 
Och det finns ingen anledning antaga, att landskapet i dessa 
hänseenden intager någon undantagsställning. Tvärtom skulle 
vi på ett så periferiskt område, där metallen varit mer svårtill
gänglig än på många andra håll, vänta att finna bekräftelse 
på dessa teorier, om det i dem funnes något berättigat. 

De vunna resultaten äro i hög grad ägnade att stärka tviv
let på att de gjorda uttalandena, att bronsen använts huvud
sakligen till vapen och "finare föremål" kunna vara riktiga. 
Vid en granskning av det uppländska malerialet i delta hän
seende framgår, att härifrån verkligen föreligga ej mindre än 
ett 70-tal smycken och toalettartiklar (rakknivar, pincetter etc). 
Det är dock att märka att omkr. 70 % av dessa härröra från 
ett enda fynd (Härnevi). Av vapen visar materialet något över 
50 exemplar. Alla de återstående bronserna — över ett 100-tal 
— måste betecknas såsom arbetsredskap och utgöras framför
allt av yxor. 

1 Montelius yngsta dolkgrupp är i Uppland företrädd av 7 exemplar. 
— De tarvliga redskap, som äro utmärkande för bronsäldersboplatserna, ha 
rimligtvis icke ägnat sig för en lönande export. 
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Vid en jämförelse med förhållandena inom andra svenska 
områden, varifrån underrättelser föreligga, iakttages, att dessa 
proportioner fyndgrupperna emellan mer sällan förekomma. I 
regel dominerar den tredje gruppen, smycken och toalettar
tiklar, högst betydligt.1 Men det framträder också vid första 
ögonkastet vad detta vållas av — de stora depåfynden från yngre 
bronsåldern. Tages hänsyn enbart till de lösa fynden, stanna 
överallt de simpla arbetsredskapen i majoritet.2 

Att Uppland jämte Västmanland härutinnan synes intaga 
en särställning, i det att den förslå fyndgruppen så starkt do
minerar, även om depåfynden räknas med, torde sammanhänga 
med de vid denna lid rådande topografiska förhållandena. Sär
skilt Uppland var ju ett av vattendrag starkt sönderskuret om
råde, där arbetsredskap icke så sällan måste ha tappats i vatten 
— säkerligen en av de kraftigast bidragande omständigheterna 
till att föremål av detta slag över huvud bevarats till eftervärl
den. Genom nivåförskjutningarna, vars verkningar här varit 
starkare än på de flesta andra håll, ha vidare en avsevärd del 
av dessa arbetsredskap blivit återfunna. — Denna Upplands-
Västmanlands undantagsställning gäller sålunda endast fynd-
frekvensen, icke de under bronsåldern rådande kulturförhål
landena. 

I det kapitel, som avhandlar järnåldern, kommer docenten 
Weibull in på ett område, som ligger hans eget egentliga forsk
ningsfält närmare. Rent historiska källor kunna nu utnyttjas, 
och den bristande kännedomen om det arkeologiska materialet 

1 Undantag härifrän äro Nerike och Värmland, där i stället vapnen äro 
ovanligt talrika. 

2 Såsom särdeles belysande anför jag här efter Hansson siffrorna för 
Gotland: 

arbetsredskap vapen smycken o. toalettart. 
lösfynd 129 69 94 
grav- o. depäfynd 3 6 40 

Summa 132 75 134 
föremål 132 85 332 
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ligger honom här mindre i vägen. Till författarens fördel är 
även, att beträffande de stora frågor, som här upptagas till 
diskussion, åsikterna äro så mångfaldiga, meningarna så stri
diga, att ytterligare några hypoteser knappast nämnvärt kunna 
förvärra den rådande förbistringen. I fråga om det problem, 
som möter omedelbart på tröskeln till det nya tidevarvet — 
orsaken till den stora depressionen vid järnålderns början — 
intar författaren en försiktig och avvaktande hållning, lämnande 
frågan öppen, i vad män klimatförsämring, "keltisk Hansa" eller 
helt enkelt vissa handelsgeografiska förändringar bära skulden. 

Såsom ett utslag av samma försiktighet är väl också att 
uppfatta författarens reserverade hållning inför teorierna, att de 
danska mossfynden äro minnen efter strider mot invandrade 
folk, en uppfattning, som för övrigt står i strid med språk
forskningens resultat, att de här förekommande runinskrifterna 
äro avfattade på nordiskt språk. Intager man denna ståndpunkt, 
faller emellertid även det starkaste stödet för att dessa moss
fynd skulle uppfattas som vittnesbörd om strider över huvud 
taget. Det tyngst vägande argumentet härför hade ju varit de 
stora mossfyndens läge vid basen av den jylländska halvön, 
dit invasionernas svallvågor först borde ha nått — enligt fyn
dens tidsbestämning upprepade under ett par århundraden. Vis
serligen äro vapen här rikligt företrädda, men där förekomma 
även massor av träredskap, såsom räfsor, hyvlar etc, vilka väl 
svårligen kunna fattas såsom hörande till en krigares utrust
ning. Vad de svenska mossfynden beträffar, äro icke heller 
vapen överallt företrädda. Den nödvändiga förutsättningen för 
stridsteorierna, varje fynds kronologiska enhetlighet, har även 
blivit bestridd. 

Den del av detta kapitel, som torde komma att väcka mest 
opposition, är utredningen av orsakerna till den politiska tyngd
punktens förskjutning mot Uppsverige och till det svenska rikets 
uppkomst. I anslutning till sin i annat sammanhang framlagda 
opposition mot de nu föråldrade teorier, enligt vilka "Sveriges 
och Danmarks äldsta historia var ett virrvarr av kulturbärande, 
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invandrande, utvandrande och varandra bekrigande folk" gör 
författaren gällande, att landskapen norr om Mälaren rycka upp 
till ledareställning icke genom folkets krigiska bedrifter utan 
tack vare vissa omvälvningar på råvarumarknaden. Liksom de 
gammaldanska landen hade bärnstenen och flintan att tacka 
för sin dominerande ställning inom den nordiska kulturen un
der sten- och bronsåldern, så lägges grunden till Uppsveriges 
hegemoni under det skede, då dess inbyggare lära sig att be
arbeta de inhemska järntillgångarna. Detta sker under folk
vandringstiden, men först om ytterligare några århundraden, 
då den stora rysk-arabiska marknaden blir stängd, sker en om
läggning av Uppsalakonungarnas dittills östligt orienterade po
litik, och även Västsverige, där götarnes land var beläget, bringas 
under deras välde. 

Såsom synes utgör denna framställning ett fullföljande av 
de synpunkter, som förut av författaren utvecklats1 — efter vad 
det förefaller inspirerade från "de gammaldanska landens" cen
trala delar — och som innebära en direkt opposition mot de 
åsikter i frågan, för vilka Stjerna står såsom den främste ar
keologiska representanten. Ingen anledning föreligger att här 
upptaga diskussionen om dessa spörsmål, som för övrigt till 
stor del falla utom fornforskningens domvärjo. Från arkeolo
giskt håll får dock medgivas, att Stjernas vackra hypotes icke 
numera kan tillerkännas den allt förklarande räckvidd, som han 
själv trodde, utan att också andra viktiga faktorer spela in i 
utvecklingen vid denna tid. I trots därav må det tillåtas uttala 
en förmodan, att Stjernas teorier, även om de icke i allt kunna 
bliva beståndande, dock slutligen skola visa sig äga en kärna 
av riktighet. Förloppet enligt Stjernas framställning vid den po
litiska och kulturella hegemoniens glidande över från götar till 
svear har onekligen sin motsvarighet i vad som faktiskt sam
tidigt försiggår på kontinenten i fråga om öst- och västger-

1 Om det svenska och det danska rikets uppkomst. Hist. Tidskr. för 
Skåneland. Bd 7. 
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maner. Till de östgermanska folkens undergång har säkerligen 
väsentligt bidragit deras ställning i första slaglinjen både mot 
romare och hunnen Därför visar också folkvandringarnas slut
akt, huru de västgermanska stammarna och främst bland dem 
frankerna rycka fram till de fördelaktiga ställningar, som de 
östgermanska folken tillkämpat sig, men där de också hade 
förblött. 

Den här framlagda granskningen av docent Weibulls bok 
har uppehållit sig huvudsakligen vid de delar, som beröra sten-
och bronsåldern. Detta torde dock vara tillräckligt för att visa, 
att här föreligger ett arbete av mycket skiftande värde. Vid si
dan av goda eller i varje fall beaktansvärda synpunkter fram
läggas här svagt eller alls icke grundade uttalanden i frågor, 
som författaren icke haft några förutsättningar att verkligen kunna 
tränga in i. Vad särskilt beträffar teorierna om bronsålderns kul
turförhållanden, torde det vara omöjligt ens för den mest väl
villigt stämde bedömare att karaktärisera dem på annat sätt än 
såsom en dilettants välmenande men föga lyckade spekulationer. 

T I L L Ä G G . 

Medan uppsatsen föreligger i korrektur, erhåller jag genom benäget till
mötesgående av sekreteraren i Sveriges geolog, unders, fil. dr K. E. Sahlström 
tillfälle att taga del av hans materialsamlingar till Västergötlands bronsålder. 
De nedan återgivna siffrorna ur detta material skänka, såsom synes, icke 
heller något stöd ät uttalandena om arbetsredskapens underordnade ställning 
bland bronsartefakterna. 

arbetsredskap vapen smycken o. toalettart. 

lösa fynd 144 80 74 
grav- o. depäfynd 12 22 26 

Summa 156 102 100 
föremal 180 119 171 


