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Stenåldersproblem i stöpsleven. 
Ett diskussionsinlägg 

S U N E L I N D Q V I S T . 

' a r litteratur om stenåldern bar nyligen riktats med 
ett värdefullt arbete av prof. Otto Rydbeck: Stenål-
dersbavets nivåförändringar och Nordens äldsta be
byggelse (Kungl. humanistiska vetenskapssamfundets 

araber. 1927—1928, Lund 1928). Detta arbetes beskaffenhet och 
betydelse kan näppeligen med få ord karakteriseras bättre än 
genom dess jämställande med Knut Stjernas Före hällkisttiden 
(ATS 19:2, 1911) och Oscar Almgrens Några svensk-finska sten
åldersproblem (ATS 20:1, 1912). Det är med andra ord ett sådant 
inlägg, som för diskussionen in på nya, givande fält. Och det 
framlägger så inånga goda, under egna forskningar vunna iakt
tagelser, att dess värde består, även om flertalet av dess huvud
teser komma att av andra behandlas med samma respektlöshet, 
som nu Rydbeck själv visat mot arbetena från 1911 och 1912. Ett 
alldeles särskilt intresse förtjänar dessutom Rydbecks bok, där
för alt därmed för första gången sedan Sven Nilssons dagar i ett 
arkeologiskt verk av större omfång och vidare syftning Skåne 
och fynden i Skånes förnämsta fornsakssamling — nu det ej 
minst genom Rydbecks insatser så innehållsrika Lunds univer
sitets historiska museum — bilda undersökningens grundval och 
framställningens centralpunkt. 

Den nya helhetsuppfattning, som Rydbeck eftersträvar, förut
sätter förnekandet av två lärosatser, som länge ansetts fastslag
na. Av dessa lärosatser, vilka icke stå i direkt beroende av var-

5 — Fornvännen 1929. 
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andra, gäller den ena närmast det geologiska systemet. Rydbeck 
har nämligen genom studiet av fornlämningarna vid Limhamn kom
mit till samma insikt, som statsgeologen Lennart von Post i ett 
ävenledes år 1928 utkommet arbete (Svea älvs geologiska tids 
ställning, S. G. U:s årsbok 21:2, sid. 81) formulerat sålunda: "att 
vår kunskap om nivåförändringarnas förlopp, särskilt under de 
äldre skedena av senkvartär tid, är i hög grad ofullständig, och 
att vårt lands geografiska utveckling efter istiden följt väsent
ligen mera komplicerade linjer än de, som nu under mer än tre 
årtionden ansetts fastställda". 

Efter Rydbecks utredning synes det uppenbart, att stenålders-
havets verkliga maximalstånd vid Syd-Skånes stränder (Limhamn) 
icke — såsom vi tidigare trott — sammanfallit med slutet av den 
äldre stenåldern, utan tillhör en sen del av den yngre. Redan 
Knut Kjellmarks mönstergilla, väl publicerade undersökning av 
En stenåldersboplats i Järavallen vid Limhamn (ATS 17:3, 1903) 
lämnade i själva verket tillräckliga premisser för denna slutsats. 
Att den likväl icke dragits förrän nu, då ett arbete1 år 1926 av 
Wilhelm Ramsay ur geologernas egen krets redan hunnit under
gräva tilltron till den gamla, alltför schematiska åsikten om litto-
rinahavets fluktuationer, ställer arkeologernas beroende, särskilt 
vad stenåldersforskningen beträffar, av fackgeologernas hjälp 
i en mycket skarp belysning. Det är dock en stor tillfredsställelse 
att åtminstone en nordisk arkeolog, Haakon Shetelig, redan långt 
tidigare beträffande ett västnorskt område hunnit draga och utan 
tvekan framlägga den rätta geologiska slutsatsen på grund av 
egna iakttagelser och sålunda icke, likt oss andra, stannat vid 
varje gräns, som geologerna utstakat och respekterat'. 

Den på intressanta detaljer rika omtydningen av de arkeolo
giska företeelserna i Järavallen vid Limhamn synes mig inne
hålla den mest väsentliga, i huvudsak obestridliga vinsten av 
Rydbecks nya arbete. Då författaren i fortsättningen kommer in 
på frågorna om Nordens äldsta bebyggelse och om dess sten-
åldersbefolkuings ursprung, eggar han nämligen oavlåtligen kri-

1 Nivåförändringar och steiiåldorsbosättiiing i det haitiska området 
(Fennia 47, nr 4). 

2 En landsamkning under yngre .stenålder (Naturen 1920); jfr Primi
tive Tider i Norge, Bgn 1922 sid. 162 (cit. av R y d b e c k sid. 26). 
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tiklystnaden i lika hög grad, som han hela tiden förmår hålla 
läsarens intresse vaket. Detta beror på att han icke drager de 
omedelbara slutsatser, som den riktigare insikten om stenålders
havets transgressionsförhållanden i och för sig inbjuder till. Han 
är så ivrig att fortsätta sin tidigare inledda offensiv mot de 
hävdvunna (och säkerligen icke i allo oanfäktliga) åsikterna om 
kjökkenmöddingkulturen, att han utan vidare upptar resultaten 
av nivåstudiet bland sina argument i denna strid. Rydbeck synes 
alltså icke ha observerat, att han i själva verket genom sin nivå
studie smitt det bästa vapnet åt dem, som vilja bestrida de flesta 
av hans nya påståenden rörande kjökkenmöddingkulturen. 

Sedan gammalt har man ju fäst stort avseende vid de i östra 
Sveriges kustland lika väl som på den Skandinaviska halvöns 
västra sida iakttagna vittnesbörden om den stora roll, som fisket 
i sagda områden spelade under gänggriftstiden. Man har alltför 
gärna velat betrakta ifrågavarande fiskeboplatsers brukare som 
bärare av en retarderad kultur: de skulle vara de direkta ättlin
garna till dem, som i Sydskandinavien uppburit en lika primitiv 
kultur under kjökkenmöddingarnas skede. Det väsentligaste fram
steg, som halvöns kulturhistoria före hällkisttiden kunnat registre
ra — åkerbrukets och boskapsskötselns införande — har man allt
för gärna trott vara vunnet genom att fiskarfolket fördrivits 
eller kuvats av megalitgravarnas folk. Denna åskådning — som 
under senare år funnit flera motståndare — söker nu Rydbeck 
återuppliva i mer extrem form: samma kamp mellan de två för
ment motsatta kulturerna fördes ännu under gånggriftstiden lika 
intensivt på sydskånsk och dansk grund som längre i norr. Inom 
stora delar av Skånes och Danmarks kustbygder kvarlevde, anser 
han, kjökkenmöddingarnas folk med sin primitiva kulturform på 
det stora hela taget oförändrad ända in i gånggriftstid. Man 
måsto överge den gamla åsikten, att de många längs Danmarks 
kuster befintliga "äldre" kjökkenmöddiugarna allesammans (med 
frånseende av deras översta delar) höra till ett bestämt, tämligen 
kortvarigt skede. "Det bizarra i att till den äldre stenålderns av
lägsna tid — då folkmängden måste ha varit relativt fåtalig — 
förlägga ett så betydande antal boplatser, medan endast ett helt 
ringa antal kunnat tilldelas de närmast följande perioderna, skulle 
då försvinna. Vi få en enhetlig och sammanhängande boplats-



68 Sune Lindqvist. 

bebyggelse, som sträcker sig hela stenåldern igenom, bunden vid 
en befolkning av fiskare och jägare, vilken i stort sett bevarat 
sina redskapstyper och levnadsvanor från stenålderns början till 
dess slut" (sid. 50). — Det förefaller mig dock egendomligt, att 
Rydbeck just nu så kraftigt understryker det förut så egendom
liga och skenbart oförklarliga i att flertalet kända fiskeboplatser 
enligt den gällande kronologien skulle tillhöra två relativt kort
variga, av lång tid åtskilda epoker, kjökkenmöddingtiden (i ordets 
gamla bemärkelse) och gänggriftstiden. Den bästa förklaringen 
härtill är väl att söka i att stenåldershavet haft två till tiden vitt 
skilda transgressionsmaxima, sammanfallande med var sin av de 
två epokerna för ovanligt intensivt (fornlämningsbildande) kust
fiske. Utan att kunna ange på vad sätt, bar jag år 19231 yrkat 
på att den inom yngre stenåldern påfallande rika förekomsten av 
strandboplalser från slutet av dös- och gänggriftstiden borde sättas 
i samband med speciella naturliga förhållanden: en särskilt god 
tillgång på lättfången föda ur havsvattnet. Till jämförelse fram-
drogs den betydelse, som Skanör och Falsterbo ägde under äldre 
medeltiden, då sillen gick i stora stim i Öresund. Exemplet visa
de, att osedvanligt god fångst kunnat temporärt erbjudas även utan 
att mer påfallande geografiska förändringar inverkat. Sedan vi 
nu fått veta, att kjökkenmöddingtidens liavstransgression på Öre
sunds stränder återupprepats eller rättare: överträffats, få vi väl 
definitivt slopa den gamla föreställningen, att dös- och gång
griftstidens flitigt bedrivna fiske kring Nordens kuster skulle 
röja något primitivt kulturdrag. Det visar endast kustlandsbe
folkningens naturliga förmåga och villighet alt begagna en gynn
sam konjunktur. Även Danmarks åkerbrukande befolkning har, 
såsom de yngre* kjökkenmöddingarna och nya avlagringar på flera 
av de äldre visat, icke försmått att tillgodogöra sig havets håvor. 
Man observere, att däremot Vänern, som under kjökkenmöddingti
den stod i praktiskt taget ohindrad förbindelse med havet och då 
hade on rik strandbebyggelse, saknar motsvarighet därtill från 
gänggriftstiden, likt övriga dåtida insjöar. 

Nu försvinner, förefaller det mig, sista stöttan under den ståt-

1 Statens historiska museum, vägledning genom samlingarna från forn
tiden, sid. 14. 
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liga, ännu av Rydbeck upprä t thå l lna och förbät t rade konst rukt ion , 

som fått det olyckliga namnet "bopla tskul turen" . Vi kunna iakt taga , 

hu r under gänggr i f t s t iden lika väl som förr och senare det ena 

nya kul turelementet efter* det andra söderif rån spr ides no r ru t över 

vår halvö, det ä r t. o. m. sannolikt , at t u tveckl ingen under gäng

gr i f ts t iden gåt t i snabbare takt än förr — men detta kan icke 

längre betecknas som "åke rb ruksku l t u r ens " seger över "boplats

ku l tu ren" eller berä t t iga en tveklyvning av hela s tenåldern i en 

"boplats t id" och en "åkerbruks t id" . Den östsvenska "boplatskul

tu ren" — och dess motsvar ighe ter i andra delar av Norden — var 

en konjunkturföreteelse , v a r s uppblomstr ing och t i l lbakagång följ

de sina egna lagar , fullt obunden av åke rb ruke t s oavlåt l iga fram

marsch. Vilja vi r eg i s t r e ra den s is tnämnda företeelsen, få vi 

(inom därt i l l lämpliga, d. v. s. t i l l räckl igt bördiga områden) med 

hjälp av lösfyndens spr idning söka fixera, hu r en verk l ig slätt-

bebyggelse avlöser förutvarande, till sjöar, åa r och hav anslu

tande, men icke nödvändigtvis vid bavss t randl in jen för tätade be

byggelseformer.1 

Beviset för den förmodade oavbrutna kontakten mellan kjök

kenmödding- och gånggr i f t s t idernas f iskarsamhäl len f inner Ryd

beck i det f lerstädes i ak t t agna förhållandet, at t typiska kjökken-

möddingbildningar , som enligt den vanl iga uppfat tn ingen t i l lhöra 

den äldre s tenåldern, d i rekt öve r l ag ras av otvetydiga ku l tu r l age r 

från den y n g r e s tenåldern och at t t. o. m. fragment av tjocknacki

ga yxor (från gänggr i f t s t iden) h i t ta ts i sådana lager , som i övr ig t 

föret rädesvis innehålla sk ivyxor och andra den ä ldre s tenålderns 

fornsaksformer.2 Det ta vore r ik t igt , om man finge räkna med, att 

havsy tan under hela mellantiden ståt t vid ungefä r samma nivå som 

under de säker t bes tyrk ta fångstepokerna. Men Rydbeck räknar , 

l ikt geologerna, med dist inkt åtskilda t ransgrcssioi ier .8 Månne vi 

' Jfr bl. a. S. L i n d q v i s t , Från Nerikes ston- och bronsålder (med
delanden från Örebro läns museum, V, 1912), sid. 76 och 93. K. E. 
S a h l s t r ö m , Om Västergötlands stenåldorsbcbyggclse (akad. avh. Upp
sala 1915), sid. 28 och 42. 

" R y d b e c k omtalar även tillvaron av skivyxor med slipytor, men 
därav kunna icko dragas vidaro slutsatser än R y d b e c k själv gjorde 
vid deras publicerande i Fornv. 1916. 

8 Egentligen, enl. L. v. P o s t , två transgressionsmaxima med kort 
mellantid under kjökkenmöddingtidon, förutom det yngre. 
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icke nu ha skäl att förutsätta ett faktiskt tidsavstånd av betydan
de längd mellan de äldre och yngre delarna i samma avlagring, 
även om dessa ej alltid förete så tydliga skillnader i konsistens, 
som omtalats från Faareveile.1 Gånggriftstidens iransgression 
kan före den nya storfiskeepoken ha utfört en viss erosion å de 
äldre avlagringarnas yta (jfr Kjellmarks Limhamnsprofiler) och 
därigenom så att säga färskat upp den, så att en skenbar kontinui
tet emellanåt åstadkommits mellan avlagringarna från äldre och 
yngre tid. Förekomsten av tusentals flintskärvor ännu på den 
yngre bronsålderns boplatser i Danmark visar ju också, att man 
för allehanda nu odefinierbara behov kunnat samla och överföra 
till sådana avlagringar, som otvivelaktigt tilkommit under gäng
griftstiden, åtskilliga skivyxor och andra föremål från den äldre 
stenåldern, vilka vågorna i närheten sköljt fram ur äldre kul
turskikt. 

Konsekvenser av mycket stor räckvidd skulle omedelbart kunna 
dragas ur den nyss förda tankegången. Till en början bringas 
sålunda frågan om den spetsnackiga yxans tid1 i ett nytt läge. Den
na epok har konstruerats fram på rent arkeologisk väg, genom 
studiet av flintyxornas utvecklingshistoria. Men Stjerna sökte för
neka dess existens, detsamma gör nu C. A. Nordman i sitt intres
santa parti av De förhistoriska tiderna (red. av K. Friis Johansen. 
II, 1927); S. Muller låter den blott beteckna en kort övergångstid 
mellan kjökkenmöddingarnas tid och de tunnackiga yxornas eller 
döstiden (Aarb. 1913, sid. 179); så menar även Rydbeck, vad Dan
marks kronologi beträffar (sid. 29; jfr nedan). Skälen äro till en 
stor del enahanda: dels de spetsnackiga yxornas stora sällsynthet 
inom Danmark, dels deras totala frånvaro i de äldre kjökkenmöd-
dingarna, även när man i dem funnit tunnackiga och tjocknackiga 
flintyxor. Men de spetsnackiga yxornas frånvaro i kjökkenmöd-
dingarna blir ju fullt förklarlig, om deras lillverkningstid (och 
dessförinnan en kortare eller längre epok, varunder kjökkenmöd 
dingtidens redskap alltjämt varit de förnämsta) infallit mellan de 
två stora fiskeepokerna. På grund av deras sällsynthet i dansk 
jord behöva vi icke ens räkna med, att de skulle förekomma se-

' M a d s e n , MUl l e r m. fl., Affaldsdynger fra stenalderen i Dan
mark, Kbhvn 1900, sid. 113—116. 
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kundärt i kjökkenmöddingarna, likt tunn- och tjocknackiga flint 
yxor i den yngre bronsålderns boplatser. 

Den utomordentliga kronologiska betydelse, som man hittills 
ansett sig kunna tillägga fynden från de äldre kjökkenmöddingar
nas översta delar, får också en grell belysning i Sophus Miillers 
ypperliga arbete Stenalderens kunst (Kbhvn 1918) och förstudierna 
därtill. Fast den skildring av yngre stenålderns växlande kera-
mikformer, som där framlägges, på det hela taget genom sitt lo
giska sammanhang förefaller fullt övertygande, frapperas man av 
de svårigheter, förf. mött — och ärligt nog ingalunda dolt — be
träffande det mesta av den keramik, som han hänfört till den yngre 
stenålderns äldsta delar. I Aarb. 1915, sid. 102—104, omtalar han 
sålunda och avbildar ett fragmentariskt lerkärl, som jämte större 
delar av flera liknande hittats i en gånggrift vid Birkelund i Ran
ders n. hd. Också en gånggrift i Alstrup säges ha innehållit rester 
av ett liknande kärl. Men kärltypen dateras med hjälp av en lik
nande skärva, som hittats 0,3 m. djupt i kjökkenmöddingen vid 
Solager; 1,5 m. därifrån och 0,2 m. djupare låg nämligen en tunn-
nackig flintyxa och "dette er tilstraekkeligt; — disse eiendommeli-
ge Kar hidrore altsaa fra Begyndeisen af den yngre Stenålder, dette 
Tidsafsnit, som vi have bavt saa vanskeligt ved at faa Greb i". 
Genom ett annat keramikfynd i samma kjökkenmödding (1915, sid. 
104 f.) finner Muller dateringen av en liten i skilda delar av Dan
mark företrädd grupp kärl med snörornament (anf. arb. 1918, fig. 
41, 43—47). De komma härigenom kronologiskt i ett egendomligt, 
isolerat läge långt före övriga in- och utländska snörornerade kärl 
(ibid., fig. 178 o. följ.). Väl kunna förklaringar därtill tänkas 
(ibid., sid. 20 f. och 60), men de bli nu mindre sannolika än förr. — 
Också nya iakttagelser vid Selager synas undergräva Mullers be
vis 1915. I Aarbeger 1920, sid. 60 f. meddelas nämligen såsom ett 
vid arkeologkongressen 1919 bekantgjort resultat av nyare under
sökningar, att Selagerboplutsen "dannes af en aeldre og en yngre, i 
Tid vidt forskellige Aflejringer, skilte ved et Lag nedskredet Sand" 
(jfr Rydbeck, sid. 39 f.). Rydbecks kraftiga varning mot en allt
för stor tilltro till kjökkenmöddingfyndens hävdvunna datering är 
alltså, även om man ej följer hans tankegång i övrigt, förtjänt av 
det livligaste beaktande. 
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Med stor tillfredsställelse påträffar man i Rydbecks innehålls
rika bok fyra kartor, visande utbredningen i Skåne av 1) spets
nackiga yxor, 2)' tunnackiga yxor, 3) megalitgravar samt 4) strids-
yxgravar och båtformiga yxor. Ehuru skalan tyvärr blivit väl 
liten, ge dessa kartor tillfällen till många intressanta observatio
ner. Tydligen kunna de dock ej nyttjas som stöd för Rydbecks 
förmodan, att kjökkenmöddingfolkels ättlingar förmått kvarleva 
länga Skånes kuster ända in i gånggriftstid under så gott som total 
isolering från den förnämligare flintindustriens och megalitgra
varnas folk. 

Rydbeck riskerar ej att på grund av detta arbete beskyllas för 
skånsk lokalpatriotism. Han påpekar icke blott Skånes ofrånkom
liga efterblivenhet i jämförelse med de danska öarna och Jylland 
i fråga om megalitkulturens speciella yttringar. Han biträder lika 
villigt — och det synes mig värt särskilt framhållande — Skånes 
underlägsenhet i samma avseende gentemot Bohuslän, som sålunda 
numera kan glädja sig ät att obestritt vara den bland Sveriges pro
vinser, där megalitkultiiren utvecklats tidigast och i de mest ur
sprungliga formerna. 

Men skulle man icke kunna säga, alt Rydbeck varit väl blygsam 
ä sin landsdels bekostnad? Hur förhåller det sig egentligen med 
den högre flintindustrien? Även om man antar, att dess utveck
ling i Norden ej är intern, utan befordrad av inflytelser från 
Västeuropa, och naturligtvis än hellre i motsatt fall, har man rätt 
att söka dess nordiska härd inom andra trakter än där megalit
inflytandet senare fått sina tidigaste och ursprungligaste utslag. 
Därmed räknar dock ej Rydbeck. Att Skåne, såsom han tidigare upp
visat, är mycket rikare på spetsnackiga flintyxor än områdena 
väster om Öresund förklarar han så, att Skånes inbyggare, sedan 
de väl från grannarna i väster lärt sig konsten att tillverka dylika 
yxor, av tröghet fortsatte att göra och bruka sådana en läng tid, 
innan de också kommo sig för med att efterbilda den tunnackiga 
yxtypen, som deras läromästare då för länge sedan övergått till. 
— Men Skåne har också många fler än Danmark av de tidiga, 
slipade stenyxorna med spetsovalt snitt och en form, som, från
sett stympningen av nacken, kommer de spetsnackiga flintyxorna 
närmast (ATS 17:3, pl. V, fig. 3). Eftersom dess rika represen
tation förutsätter, att typen haft en tämligen lång livstid, hänger 
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frågan om dess uppkomst naturligtvis icke på det citerade exempla
ret som (måhända t. o. m. i sekundärt läge) upptagits ur gruset 
ovanpå de till yngre stenåldern hörande delarna av Kjellmarks 
boplats vid Limhamn. Men icke desto mindre är det kanske san
nolikast, att flertalet representanter för ifrågavarande typ äro 
åtskilligt senare än kjökkenmöddingtiden och samtida med de spets
nackiga flintyxorna, såsom Rydbeck (sid. 15) antar. De bliva då 
yngre än icke blott de sparsamt förekommande slipade stenyxor, 
som iakttagits i danska kjökkenmöddingars äldre avlagringar 
(Nordman, Aarb. 1918) och med ett exemplar i Limhamnsboplat
sens bottenlager, utan likaså yngre än talrika slipade lihultyxor 
från ett nordligare område. Även från Finland anföras iaktta
gelser, som tyda på, "att inom områden, där redskapen måste ut
föras i bergart, slipningen tidigare kom i allmänt bruk än inom 
flintområden, dels emedan densamma var oundgänglig, dels emedan 
bergarten lätt lät sig behandla genom slipning"1. "Från slipan
det av ben till samma åtgärds tillämpning på stenen synes icke 
vara något långt steg"11. Hur mycket än de nordligare områdenas 
stenindustri under döstid och senare efterbildat flintindustrien, 
är det alltså tänkbart, att förhållandena tidigare varit omkasta
de. En flitig tillverkning av allehanda "limhamnsyxor" i Skåne, 
vid flintområdets gräns mot bergartsområdet, kan ha bidragit till 
den slipade spetsnackiga flintyxans uppkomst. Flintformens säll
synthet inom Danmarks gränser betyder då, att den högre flint
tekniken icke vunnit nämnvärd tillämpning där, förrän man i 
Skåne redan hunnit övergå till nästa form, den lunnackiga flint-
yxan. — Att Skånes flintindustri behöll en avgjord särställning i 
förhållande till den danska ögruppens och Jyllands ännu under 
gänggriftstiden och en tydlig kontakt med stenindustrien, fram
går till fullo av de endast (på Bornholm? och) i Sverige vanliga 
tjocknackiga hälmejslarna av flinta med omsorgsfull slipning över 
hela den avrundat fyrsidiga yxkroppen3. Nu är det visserligen 

1 E u r o p w u s , Fornfynd fr. Kyrk«lätt o. Esbo (Finska fornminnesför
eningens tidskr. XXXII: 1), sid. 150. 

2 Hos E r n s t K l e i n , Stonåldcrsliv (Sthlm 1920), sid. 57, citerat 
efter W. J. S o 11 a s, Ancient Hunters (London 1915), sid. 311. 

s M u l l e r , Ordning af Danmarks Oldsager, I, moddelar i texten, att 
av formen 63 endast 6 ex. (år 1888) funnos i danska Nationalmuseet, där
av fyra från Bornholm. 
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så, att sådana hålmejslar bruka vara typiska följeslagare till båt-
yxor, men då de i Jyllands enmansgravar ersättas av det danska 
megalitområdets yxformer, får deras egenart väl ej skrivas på 
jordgravkultuTens konto. — I alla händelser erbjuda såväl de 
spetsnackiga flintyxorna som hålmejslarna tolkningsmöjligheter, 
som hittills blivit i alltför ringa grad beaktade, men som man gärna 
skulle se upptagna till prövning av dem, som ha bekväm tillgång 
till de sydskandinaviska museernas rika fornsaksbestånd. 

* 

1 likhet med Knut Stjerna betonar Rydbeck mycket starkt det 
inflytande från de Brittiska öarna, vilket skall hava medfört "me
galitkulturens" snabba och avsevärda uppsving. Bevisen äro nu 
talrikare och mer detaljerade än i arbetet av år 1911, och medan 
den förre räknade med att den ifrågavarande nordiska kulturell 
burits av "ett folk, sannolikt av skandinavisk börd, men med in
sprängda främmande (brittiska) element" (sid. 124), frestas den 
senare "onekligen snarare till att räkna med möjligheten av en verk
lig invandring från England till Norden än med endast en livlig 
handelsförbindelse länderna emellan" (sid. 63). Och han tvekar 
glädjande nog icke, som så många andra arkeologer, att intresse
ra sig för de forntida gravarnas skelettdelar i lika hög grad som 
för de bilagda fornsakerna, utan frågar (sid. 95), "om icke de 
bevarade resterna av mänskliga individer äro värda att uppmärk
sammas i minst lika hög grad som de av dessa individer förfär
digade redskapen. Om en dylik uppfattning tidigare trängt ige
nom, hade kännedomen om våra äldsta lörfäder säkerligen varit 
vida mer ingående, än vad nu är fallet." 

Den lösning av rasproblemet, som Rydbeck framlägger, ankny
ter till Carl M. Fursts framställning i Zur Kraniologie der schwe
dischen Steinzeit (K. Sv. Vetenskaps Akad:s handl., bd 49:1) år 
1912. Båda fatta uppgiften närmast som den att identifiera var
dera av de två resp. lång- och kortskalliga rastyper, vari det nor
diska skelettmaterialet sedan gammalt indelats. Och båda anse. 
att endera rasen invandrat med den brittiska megalitgravkulturen. 
den andra åter skulle vara den ras, som dessförinnan ensam be
härskat de nordiska länderna. Men det myckna, som hänt sedan 
1912 — närmast Stångenäskraniets renässans (Fiirst, Fornv. 1925) 
— gör det nödvändigt för Rydbeck att beteckna längskallarna som 
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urbefolkningen, sålunda tvärt emot det val, Fiirst gjorde 1912, men 
i överensstämmelse med H. A. Nielsens åsikt i Aarb. 1906, sid. 300. 
Kortskallarna skulle alltså (vid olika tillfällen, se nedan) ha in
vandrat med megalitkulturen. Detta antagande söker Rydbeck 
stödja genom en jämförelse med det förmodade ursprungslandets 
antropologiska material från sten- och bronsåldern. Men det till
gängliga materialet visar sig ej så utslagsgivande, som man kun
nat önska, frågan måste lämnas öppen, huruvida rasblandningen 
i de danska stenkammargravarna är en följd av händelser på do 
Brittiska öarna (eventuellt Doggersbank?) eller i Danmark (sid. 
90 t ) . 

En så försiktig formulering av resultatet innebär i själva verket 
en insolvensförklaring: trots den omständliga granskning, som 
Rydbeck företagit, har det antropologiska materialet icke kunnat 
mobiliseras till stöd för den invandring från brittiskt område, som 
på arkeologiska grunder konstruerats fram. — Rydbeck hänvisar 
till det nu tillgängliga materialets brister och hoppas, att fram
tiden skall bekräfta hans teori. Detta är förklarligt, men jag tror 
icke, att Rydbeck, som så tydligt markerat arkeologiens behov av 
antropologiens hjälp, vågar räkna med, att andra arkeologer också 
skola stanna lika avvaktande. Han bar ju själv givit rasproble 
met ny aktualitet. 

Från andra utsiktspunkter ter sig det antropologiska materialet, 
trots alla oförnekneliga brister, mer förståeligt. För egen del kan 
jag sålunda nu ej längre återhålla ett upptagande och utbyggan
de av det förklaringsförsök, som jag tidigare framlagt dels pre
liminärt i Svenska Turistföreningens årsskrift 1917 (sid. 91—93), 
dels utförligare i Rig. 1918 (sid. 65—84), och som säväl ifråga om 
huvudresultatet som delvis beträffande motiveringen sammanfal
ler med den teori, Oscar Montelius framlade i sin tidigare än den 
sistnämnda är 1918 utgivna avhandling om De mandelformiga flint-
verktygens ålder (ATS 20: 6). 

Såväl före som efter 1918 ha en rad skilda forskare med all 
önskvärd tydlighet framhävt det i mån av fyndens ökning alltmer 
bestyrkta förhållandet, att den "epipaleolitiska" Maglemosekultu-
rens så väl som dess östligare variants, den estländsk-finska Kun-
dakulturens, ledtyper i ben och horn sammanhänga med fynd söder 
om Östersjön och sälunda antyda förbindelser med (över) konti-
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nentens inre. At samma håll peka även de ännu äldre renhorns-
vapen (och piluddar av flinta), om vilkas tidsställning och utom
nordiska sammanhang vi erhållit jämförelsevis gott besked genom 
den danske geologen V. Nordmann (1915) och den tyska arkeolo
gen Schwantes (1923) m. fl. (jfr G. Ekholm, art. Lyngby-Kultur i 
Eberts Reallex.). 

Å andra sidan är det uppenbart, att den för kjökkenmödding
kulturen karakteristiska flintindustrien pekar åt sydväst, d. v. s. 
vittnar om förbindelser längs Nordsjökusten med Västeuropa. Tyd
ligare än 1918 framstår det nu också, särskilt genom det av K. 
Friis Johansen publicerade Svaerdborgfyndet (Aarb. 1919), att sam
ma sydvästliga inflytande gjort sig gällande i Danmark redan 
under Maglemosetiden, ehuru olika starkt på olika boplatser eller 
i olika delar av landet. 1 Sverige saknas praktiskt taget spår av 
detta inflytande, men från Norge, särskilt dess Vestland, känna 
vi tack vare Nummedals forskningar "flintplasser" i ständigt 
växande antal, vilkas tidsställning jämte förekomsten av mikroliter 
m. m. åtminstone för ej länge sedan gjorde ett samband med Dan
marks tardenoisien-artade fynd från Maglemosetiden ganska an
tagligt1. 

Det kan m. a. o. anses fastslaget, att Nordens kultur under äldre 
stenåldern uppbyggts på grundval av såväl genom inre delar av 
kontinenten som längs Nordsjökusten inströmmande element; de. 
som kommit den förra vägen, ha förmått göra sig gällande över 
hela Norden, medan de, som kommit den senare vägen, väsentligen 
verkat inom delar av danskt (oeh norskt?) territorium. 

Vidare är det ytterst sannolikt, att vardera av dessa strömmar 
burits av invandrande stammar. Men därmed ges den yppersta 
möjlighet till att förklara de grundväsentliga skillnader i befolk
ningens sammansättning i olika delar av Norden, vilka konstate
rats föreligga, vad stora delar av Danmark och Sverige beträffar, 
åtminstone alltsedan yngre stenålderns senare del. Och på grund 
av geografiska överensstämmelser måste då de långskalliga, över 
hela Norden, med undantag av Västnorge, dominerande folkele
menten varit bärare av de över kontinentens inre komna, epipaleo-

1 Jfr H. S h e t e l i g , Primitive Tider i Norge (Bergen 1922), sid. 
62 ff. 
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litiska kulturdragen. Av samma skäl måste också, åtminstone 
det mesta, jfr nedan, av de kortskalliga folkelementen ba fört den 
västligare kulturströmmen till Danmark, där deras speciella ben-
ålderstraditioner (samtidigt med utvecklingen av den campignien-
artade flintindustrieu) vållat det jämförelsevis bastiga utdöendet 
av Maglemoseboplatsens ledande benålderstyper. 

Ur anl ropologisk synpunkt har G. Kossina (Mannusbibl. 26, 1921, 
och Mannus 18, 1926) invänt, att Nordens och Nordtysklands ancy-
lustidsfynd uppvisade blandning av lång- och kortskallar, samt G. 
Ekholm (Ymer 1924) ånyo sökt hävda, att de senare utgjorde urbe
folkningen. Osannolikheten härav belyser emellertid O. Reche (Ar
chiv fiir Anthropologie XXI, 1928), enligt vilken alla säkra kranie
fynd från Maglemose- och kjökkcnniöddinglid såväl i Väst- och Nord
tyskland som i Danmark tillhöra antingen Cro-Magnon-gruppen 
eller den nordiska typen, vars äldsta kända representant tillhör ett 
magdalénientidsfynd från Chancelade (Dordogne). Enda undantaget 
utgör Kassemosekraniet, se nedan, vilket Reche söker bortförklara, 
tydligen utan att själv ha granskat det. 

Ur arkeologisk synpunkt åter har K. Friis Johansen i Aarb. 
1919, sid. 231, genmält, att ett noggrannare studium skulle modi
fiera intrycket av den så utpräglade brist på sammanhang mellan 
Maglemose- och kjökkonmöddingtidernas kulturer i Danmark, som 
min teori skulle ha utgått ifrån. Tvärt om funnes redan många 
trådar, som knyta de två kulturgrupperna nära tillsammans, och 
det kunde antagas, att ett fortsatt dryftande av problemet jämte 
nya fynd i sinom tid skulle kunna låta kontinuiteten träda än tyd
ligare fram. — En rad forskare, både danska, norska och svenska, 
senast Rydbeck (1928, sid. 52) och Broholm (Aarb. 1928, sid. 189), 
ha upprepat eller hänvisat till detta inkast och tydligen ansett, att 
min teori därmed vore bragt ur stridslinjen. Emellertid behöves 
oj mer än en hänvisning till det nyss sagda eller helst ett nog
grannare studium av min uppsats i Rig. 1918 för att en var skall 
finna, att min teori icke fälles av denna kritik. 

För det första: Att jag icke behövt räkna med någon fullstän
dig brist på sammanhang mellan Danmarks Maglemose- och kjök-
kenmöddingkulturer, framgår ju därav, att jag antagit Maglemose-
tidens epipaleolitiker som fäder till flertalet av Danmarks befolk
ning hela stenåldern igenom (sid. 81). Att jag icke heller gjort 
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det, v isas med all önskvärd tydlighet av y t t randena i s ista s tycket 

å sp. 1, sid. 72, och i övers ta delen av sp. 2, sid. 811 . 

F ö r det andra — och hä rpå lägger jag än s tö r re v ik t : Studiet 

av det danska mater ia le t gav mig endast "en antydan om att nå

gon gång efter Maglemosetid, men före Erteböllet id ett nyt t folk 

invandrat i Danmark med en av den ä ldre ku l tu ren oberoende 

ben indus t r i " (sid. 79, sp. 2). Andra, därav i s tor t sett oberoende 

an tydn ingar i samma r ik tn ing såg jag i den fakt iska olikheten 

mellan Danmark och den Skandinaviska halvön i f råga om Mag-

lemosetradi t ionernas l ivslängd, ävensom i den fakt iska överens

stämmelsen i s tor t mellan vardera c ivi l i sa t ionstypens geograf i ska 

u tbredning och u tbredningen av var sin av de ras typer , jag sökte 

förbinda med dem. — Men ändock fortsat te jag sid. 81, sp. 2: "Dä 

jag ingalunda ä r blind för de inånga svaghe te rna i f lera av de 

premisser , va rpå ovanstående s lut ledning vi lar , skul le den ej bli

vit framställd, därest den blott läte s ig t i l lämpas pä förhållande

na i Norden. Men nu visar den sig även förträffl igt k l a rgö ra sam

manhanget inom ett vida s tö r re område av E u r o p a " . Allt 

for t farande ser jag det v ik t igas te stödet för den re la t iva sannolik

heten av min teori just i dess t i l lämplighet u r denna v idare syn

vinkel . 

Det innebär emellert id en svaghet att u tes lutande i folkrörelser , 

som t i l lhöra benålderns skumma och av lägsna tider, söka förkla

r ingen till an t ropologiska motsä t tn ingar , v i lka i ak t tag i t s företrä

desvis med hjälp av mater ia l från den yngre s tenålderns s is ta ske

den. Det ta ha r hel ler icke var i t min mening, fast andra uppgif

ter h indra t mig at t f ramlägga den t i l lämnade for tsä t tn ingen till 

Higuppsatsen 19182. En anledning därt i l l synes mig nu förel igga. 

Under den yngre s tenåldern in t räda i Nordens kul tur förhäl lan-

1 Första satsen efter mellanslaget å sp. 2, sid. 79, torde ej heller hu 
behövt missuppfattas, då jag där talat om "bristen på sammanhang mellan 
Maglemoses och kjökkenmöddingarnas b e n i n d u s t r i". 

2 Jfr det i Rig. 1920, sid. 196, omtalade föredraget, avsett att tryckas, 
ehuru aldrig fullbordat som uppsats, ävensom tillfälliga uttalanden, 
främst i Svenska Turistföreningens årsskrift 1924, sid. 39—42, där kon
tentan av det, som nedan framläggcs rörande Borrebytypen, är med
delad. 
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den förändringar, vilka tydligt ådagalägga, att vi alltjämt, såsom 
under äldre stenåldern, ha att räkna med fruktbärande förbindel
ser såväl med kontinentens inre som med dess västkust och öarna 
därutanför. Från båda hållen kunna nya folkböljor tänkas ha vällt 
fram. Invasioner västerifrån är det, som Rydbeck, efter vad redan 
nämnts, laborerar med. De skulle ha medfört "megalitkulturens" 
ståtliga evolution inom vissa delar av det nordiska området. Men 
i Rig. 1918 har jag, sid. 83, citerat J. Décbelettes missmodiga refe
rat av försöken att med hjälp av antropologiskt material förklara 
denna kulturs märkliga frammarsch genom Västra Europa. De ha 
misslyckats, liksom Rydbecks, fastän de arkeologiska utgångspunk
terna varit ungefär lika goda som de, vilka anförts till stöd för 
invasionen från Britannien till Norden. Att utpeka någon speciell 
rastyp som bärare av megalitinflytandet till Norden är tillsvidare 
icke möjligt. 

Avsevärt annorlunda synes läget vara beträffande den yngre 
stenålderns eventuella folktillskott söderifrån. Även de sydliga för
bindelserna ha väl delvis pågått oberoende av folktillskott. Kanske 
vi på detta sätt få den naturligaste förklaringen till att, sannolikt 
redan under döstiden, s. k. mångkantiga stridsyxor med stor nack
knopp uppträda. Men under gånggriftstidens senare del uppträda 
kontinentala kulturformer på ett sätt, som åtminstone de flesta nor
diska arkeologer vilja tyda som bevis för folkförskjutningar. Sär
skilt klart framträder den av Miiller påvisade erövringen av stora 
delar av Jylland1, verkställd söderifrån och sålunda från ett område 
utanför det, vars skelettmaterial från stenåldern varit föremål för 
nordiska antropologers enhetliga bearbetning. Men liksom under 
benåldern mottog Norden nu flera parallella folkströmmar söder
ifrån. En sådan synes längs Östersjöns östra kust ha trängt fram 
till sydvästra delen av Finland'. En tredje — den för oss i detta 
sammanhang viktigaste, om än långt ifrån den kraftigaste, har 
över Bornholm fört jordgravkulturens håvor in över den Skandi
naviska halvön. De svenska båtyxorna, som utgöra dess viktigaste 
ledtyp, synas visserligen till sitt flertal ha undergått en lokal om-
formning genom att låna drag från de mångkantiga yxor, som tidi-

i Mi i l l e r , Aarb. (1898 och senare); jfr C. A. N o r d m a n , Aarb. 1917. 
2Europa3US, anf. arb. 
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gare uppträtt i samma område, men deras grundform synes fram 
vuxen ur samma vitt förgrenade rotsystem som Jyllands och Fin
lands samtida stridsyxformer. 

Antalet iakttagna svenska jordgravar från båtyxornas tid var 
ganska ringa, när de första sammanställningarna därav publicera
des1. Men det har hastigt ökats, särskilt i den mån målmedvetet 
sökande företagits, och ter sig nu, då vi betrakta Rydbecks karta 
(sid. 70), ganska ståtligt, vad Skåne beträffar. Även från övre 
Sverige har materialet avsevärt ökats, ehuru så gott som uteslutan
de genom tillfälliga fynd; från flera håll inom Mälarlandskapen 
känna vi små jordgravgrupper, i vilka ej ens den typiska snörorne-
rade keramiken saknas. Liksom på Jylland ha även i vårt land 
exempel framdragits på att en gånggrift, som i begynnelsen använts 
av megalitkulturens bärare, efter inläggandet av ett skiljande golv 
även fått mottaga lik, bland vilkas ägodelar jordgravkulturens alster 
uppträda. Det klassiska (och så vitt jag vet enda fullt säkra) 
exemplet från vårt land har Almgren skildrat från den av H. K. H. 
Kronprinsen undersökta gånggriften vid Gantofta nära Hälsingborg 
(1912, sid. 11). Men en motsvarande lagdelning förefanns av allt 
att döma i den år 1872 undersökta gånggriften vid Karleby-Klöva-
gården i Västergötland (Mbl. 1873, sid. 11). Tyvärr saknas an
teckning om, vad som låg ovan, resp. under skiljegolvet, men det 
är ett. märkligt sammanträffande, att denna gånggrift på samma 
gång är den enda västgötska, som hittills visat jordgravkulturens 
speciella fornsakstyper inblandade i sitt föremålsbestånd2. 

Åtminstone ända in på Falbygden har sålunda jordgravkulturen 
tagit former, som lyda på alt dess bärare, efter att ha stått i uppen
bar kulturell motsättning till landets övriga bebyggare eller med 
andra ord varit invandrare, sammansmält med de senare. Vad Mä
lardalen beträffar, lyda jordgravar med snörkeramik, i allo starkl 
åtskild från områdets vanliga, på ett folktillskott även där. Sam
tidigt förekomma naturligtvis här lika väl som i sydligare områden 
vittnesbörd om en efter hand skeende sammansmältningsprocess.' 

1 Arni ' , R y d b e e k , F r ö d i n och H a n s o n i Fornv. 1909, 191(1 
och 1912 (sid. 167 f.), 1916, resp. 1917. 

2 So K. E. S a h l s t r ö m , Skaraborgs läns stcnåldcrsgravar (Väster
götlands foriiminnosfören:s tidskrift, bd III), fig. 7. 

8 Snörkeramik inblandad på sena fiskcboplatscr i Västmanland, Upp-
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Det sagda torde vara tillfyllest för att ådagalägga sannolikheten 
av att jordgravkulturens framträngande inom Sverige försiggått 
i samband med folktillskott i tillräcklig omfattning, för att det till
gängliga antropologiska materialet från gånggrifts- och hällkisttid 
skulle kunna tänkas vara influerat därav. Möjligheterna att på 
visa en dylik influens ha ansetts vara lika små för vårt lands vid
kommande som beträffande Finlands och Jyllands jordgravkultu-
rer, vilka helt och hållet sakna gravfynd med skelettrester i mät
bart tillstånd. Emellertid finnas, såsom jag framhöll år 1924, goda 
skäl för att en speciell kortskalletyp: Borrebytypen eller Borreby -
rasen, hitkommit med jordgravkulturen. 

Vi vända oss först till Skåne, vars antropologiska fynd tidigare 
— under andra förutsättningar — synts så hopplöst tilltrasslade, 
men vilkas tolkbarbet nu också Rydbeck åtminstone antyder (sid. 
93, not 2). År 1909 anträffades i Vellinge socken — halvvägs 
mellan Malmö och Trelleborg — två "markgravar", beskrivna av 
Rydbeck i Fornv. 1910. Vardera innehöll flera lik, den först un
dersökta två fullvuxna individer av olika kön med mätbara kranier 
förutom rester av två eller tre yngre individer. Kvinnokraniet var 
extremt kortskalligt och tillhör antingen en särskild, för Norden 
eljest främmande ras, eller ock utgör det möjligen den renaste ex
ponenten för Borrebyrasen (Fiirst 1912, sid. 65). Manskraniet åter 
är en god, högmesocephal exponent för den egentliga Borrebytypen. 
Ur massgraven upptogos även några artefakter såväl av ben som 
flinta, bl. a. en lancettlik dolkklinga, som synes hänföra anlägg
ningen till tidigaste delen av hällkisttiden. I den andra samma år 
anträffade flermansgraven — vilken genom en flintdolk med väl 
utbildat skaft synes kunna sägas vara senare än den föregående — 
upptogs en defekt brakycefal mansskalle, som icke låter sig säkert 
bestämmas till typen, men möjligen är en blandform mellan nordisk 
typ och Borrebytyp (Fiirst 1912, sid. 57). Enj god Borrebytyp, 
nära motsvarande det först omtalade manskraniet, är bevarad från 

land och Hälsingland. Skifferspetsar som jordgravgods åtminstone i 
Neriko ( L i n d q v i s t , ant. arb. 1912, sid. 71 f.), möjligen även i Upp
land (E k h o 1 m, Ymer 1913, sid 143). — Är det jordgravkulturens bä
rare, som börjat använda lerskiffern till pilspetsar, jämsides med ben 
och flinta? 

6 — Fornvännen 1929. 
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den egendomliga, är 1859 anträffade massgraven (?) från prästgår
den i samma socken. Från samma grav tillvaratogs även ett andra 
kranium, som närmast representerar den nordiska typen, ehuru ej 
i ren form (Fiirst 1912, sid. 64). Om alla de härstädes år 1859 
anträffade skeletten nedlagts ungefär samtidigt (jfr beträffande 
ovissheten härom Frödin i Fornv. 1923, sid. 190), dateras båda kra
nierna till senare delen av gänggriftstiden genom en båtyxa, kera
mik av en sort, som på Bornholm uppträder i jordgravar, och två 
till prydnader eller skydd apterade vildsvinsbetar (se avb. i Fornv. 
1916, sid. 188 f.). Men egentligen dateras (och karakteriseras i 
kulturellt avseende) naturligtvis endast det skelett, vid vars sida 
yxan och kärlet enligt otvetydig utsago lågo. Det vore därför av 
stor vikt att veta, om endera av de bevarade skallarna tillhört detta 
skelett. Anteckningar härom saknas dock, såsom prof. Rydbeck haft 
vänligheten undersöka, i de lundensiska museernas arkiv. Vi få 
därför åtnöja oss med den antydan, som ligger däri, att yxa och 
kärl legat vid "det största skelettet" och att det från denna grav 
härrörande Borrebykraniet är av större dimensioner än det andra, 
liksom att Borrebytypen i allmänhet anses tillhöra en i motsats till 
övriga nordiska stenåldersinvånare högväxt befolkning. 

Sålunda ha vi två kranier av god Borrebytyp och ett antingen 
dithörande, och då än rasrenare, eller ock annan främmande ras 
tillhörande tredje kranium från de två äldre Vellingegravarna, men 
två kranier av oren nordisk ras, ett ur det äldsta, ett ur det yngsta 
fyndet. Det yngre av dessa två är det, i vilket Borrebyrasens bi
drag till rasblandningen snarast kan ifrågasättas. Vellingefyndens 
antropologiska förhållanden motsvara med andra ord vad man 
kunnat vänta, om Borreby rasen inkommit med jordgrå vkulturen un
der yngre gånggriftstid och så gott som omedelbart genom ingifte 
blandats med den förutvarande befolkningen. 

Detta intryck förstärkes, om vi betrakta övriga stenålderskranier 
från Skåne. Varken ur den gånggrift i Fjelkinge eller ur den häll
kista i Köpinge, vilka lämnat mätbart material, har upptagits någon 
god Borrebytyp, i stället endast icke rasrena kranier; i några fall 
kan därvid Borrebyrasen ha spelat in (Fiirst 1912, sid. 57). An
märkningsvärd är dessutom en av Rydbeck undersökt jordgrav vid 
Virestad i Bösarp (Fornv 1912, sid. 159 ff.). Graven hade ske
lettet i bukläge liksom den tidigare av de år 1909 anträffade Vel-
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lingegravarna; inventariet bestod av två yxor, en smalmejsel och ett 
spån av flinta (fig. 17—19, sid. 161 i Fornv. 1912) och behöver väl 
ej vara äldre än nyssnämnda Vellingegravs. Det ur graven upp
tagna kraniet hör enligt Fiirst till den nordiska typen (sid. 56). 
Virestadfyndet visar i så fall, att om också Borrebytypen (och andra 
främmande rastyper) representera det folktillskott, som inkommit 
med jordgravkulturen, så har i alla händelser sammansmältningen 
mellan nykomlingarna och den förutvarande befolkningen mycket 
snabbt medfört, att också den sistnämnda i viss mån upptagit ny
komlingarnas speciella gravskick. 

Även från Västergötland känna vi några kranier med Borreby-
typens karaktärer mer eller mindre tydligt framträdande. Av de 
västgötska härrör ett från en hällkista vid Hällekis; det är mindre 
rasrent än det andra, som märkligt nog upptagits ur samma gång
grift vid Karleby-Klövagården, vilken redan omnämnts här ovan 
på grund av att den vid undersökning uppvisat både sådana före 
mäl och en sådan lagdelning, som bruka anses tyda på att ifråga 
varande megalitgrav tagits i anspråk av jordgravkulturens bärare. 

Även Danmarks antropologiska material talar i samma riktning. 
Sandens oförmåga att bibehålla till mätningar användbara skelett
rester i de jylländska jordgravarna har visserligen berövat oss möj
ligheten att gå problemet rakt in på livet. Men det betyder under 
sådana förhållanden ej så litet, att de sex kranier av god Borreby
typ, som den danske antropologen H. A. Nielsen i Aarb. 1911 om
talar från Danmark, allesammans härröra från den gånggrift, vil
ken givit typen dess här använda namn. Det var denna exklusiva 
förekomst, som gav Nielsen anledning förmoda, att Borrebytypen 
icke förtjänade rasbeteckning, utan allenast vore en familje- eller 
släkttyp (Aarb. 1911, sid. 151). Borreby ligger i sydvästra hörnet 
av Själland och har sålunda (likt Vellinge i sydvästra delen av 
Skåne) varit relativt lätt tillgängligt för invasioner från söder eller 
väster. Alla föremål, som hittades i gånggriften jämte de sex kra
nierna av Borrebytyp och ett större antal kranier av andra typer, 
härröra från hällkisttiden, så vitt de närmare kunna dateras. Då 
nu de danska forskarna räkna med, att bällkisttidens kultur upp
kommit genom en sammansmältning av gånggriftstidens jordgrav-
och megalitkulturer, ha vi naturligtvis anledning räkna med san
nolikheten av, att en del av jordgravarnas folk, även om de kanske 
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a ldr ig i individantal dominerat ens inom jo rdg rava rnas område på 

Jyl land, överf lyt tat till öarna1 . 

F r å n P l a u i Mecklenburg och från Ösel ha vi slutligen tvenne 

jordgravfynd med kranier , t i l lhörande Borrebytypen eller den än 

mer främmande typ, som kvinnokraniet från 1909 å r s första Vel-

lingegrav representerar. Att båda dessa gravar tillhöra gänggrifts

tiden, synes mig visserligen sannolikt, men är varken bevisbart eller 

obestritt2. 

F ö r att icke göra oss skyldiga till ett alltför ensidigt bedömande 

av sakläget, böra vi ytterl igare pröva teorien med hänsyn till för

hål landena i Västeuropa, eller åtminstone på de Britt iska öarna. 

vilkas antropologi ä r av särskild vikt beträffande Borrebytypen. I 

England h a r man sedan gammalt urski l t dels en till den yngre sten

ålderns "long b a r r o w s " knuten, bl. a. långskall ig rastyp, vilken 

ganska väl motsvarar den nordiska rasen, dels en bl. a. kortskall ig 

rastyp, framför allt knuten till den äldre bronsålderns "round bar

rows". Den senare rasens kranietyp tycks stå Nordens Borrebytyp 

så nära , att u t ländska forskare rent av identifiera dem (jfr Ryd

beck 1928, sid. 88, och Reche, art. Borreby-Typus, Eberts Reallex., 

bd I I ) . I sin sammanstäl lning av forskningarna på området fram

håller Rydbeck, att " round ba r rows" långt ifrån alla ti l lhöra brons

åldern, men han synes icke vilja jäva den vanliga åsikten, att den 

befolkning, som jordats i " rundhögarna" , medfört kännedomen om 

metallerna till England. I f rågavarande kor tskal lars invandring till 

England anser Rydbeck ha skett "senast under början av vår gång

griftstid". — Denna datering kan lätt förenas med den datering av 

Borrobytypens första uppt rädande på nordisk botten, som följer av 

ovan förda resonemang och det bela skul le stämma än bät t re , om 

så behövdes, i fall vi r äkna med ett främmande folktillskott redan 

1 N i e l s e n anför i Aarb. 1911, sid. 86 och 100 under löpnummer 6, 7 
och 235 tre kranier ur "enkcltgrave" och en "undergräv" på do danska 
öarna. Med hänsyn till typerna (en Cro-Magnon- och två Orrouy-Furfooz-
typer) tordo do få bedömas likt det skånska Virestadkraniet ovan. 

2 C. M. F u r s t , Ncol. Schädel von der Insel Oesel (Bartischc Studien 
1914); B e 1 z och R e c h e , art. Plau i E b e r t s Reallex., bd X, mod 
Taf. 44, 45. — Jfr med vildsvinsbotarna i Plau dem, som upptagits ur 
Vellingegraven 1859, Karleby-Klövagårdens gånggrift m. fl. svenska 
gravar. 
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i och med uppträdandet i Norden av de mångkantiga stridsyxorna, 
som enligt en vanlig, om än ej obestridd uppfattning återgå på cen
traleuropeiska kopparyxor. 

Men Rydbecks teori om de kortskalliga folkelementens invand
ring till Norden från Britannien stöder det sagda icke. Ty "mega
litfolkets" hitvandring skulle ju ba skett långt tidigare och måste då 
ha hitfört annat antropologiskt material än Borrebytypen. "Tänk
bart är därför, att de äldsta danska dösbyggarna varit mera doliko-
cefalt betonade, liksom de brittiska, och att en fortsatt livlig förbin
delse från de nordiska invandrarnas sida med moderlandet England, 
en förbindelse, i vilken handeln med koppar och bärnsten spelat en 
betydande roll, under tidernas lopp för Danmarks vidkommande 
medfört ett så betydande tillskott av den mera högresta, relativt kort-
skalliga ras, som uppträder på de Brittiska öarna under eneolitisk 
tid, att resultatet blivit sådant, som materialet i de danska gång
griftorna utvisar" (sid. 91). Rydbeck påpekar ytterligare, om än 
med en av materialets knapphet förestavad reservation, att de sex 
föreliggande kranierna från sena jylländska dösar faktiskt uppvisa 
"en vida mer dolikocefal karaktär än de yngre kraniefynden". — 
Efter mitt förmenande har Rydbeck här berört ett synnerligen vik
tigt förhållande, men det förklaras uppenbarligen enklare, om den 
efter hand skeende ökningen av de kortskalliga elementen i Dan
marks megalitgravar kommit från de redan dessförinnan i Sydskan
dinavien bosatta bärarna av jordgravkulturen. 

Man har tidigare, åtminstone i svenska kretsar, sökt förklara vår 
stenåldersbefolknings olikformiga sammansättning genom antagan
det av praktiskt taget endast tvä komponenter, två invandringar. 
Uppenbarligen ha vi emellertid att räkna med minst tre av större 
betydelse: redan före Borrebytypens uppträdande var den sydskan
dinaviska befolkningen — i motsats till den mellansvenska — starkt 
bemängd med kortskalliga element. Enligt Rydbeck skulle dessa ha 
tillkommit genom "megalitfolkets" invandring, medan jag för min 
del håller på att de kommit redan under benåldern. Antagligen ha 
vi emellertid i viss mån rätt båda två, eftersom mer än tre invand
ringar av betydelse kunnat förekomma. Men medan Rydbeck icke 
lyckats dra ut ur det antropologiska materialet något positivt stöd 
för sin på omtvistliga arkeologiska grunder fotade teori, kan min 
arkeologiskt sett lika omtvistliga teori åtminstone stödjas av vissa 
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antropologiska förhållanden. Till dem räknar jag i första hand, 
trots Rydbecks försök att revidera kjökkenmöddingkulturens krono
logi, den rasblandning, som de tre enda hittills kända mätbara kra
nierna från äldre kjökkenmöddingar bestyrka. Två av dem (det ena 
dolicocefalt, det andra mesocefalt, index 76,9) tillhöra enligt Nielsen 
Cro-Magnon-typen, d. v. s. Fursts nordiska ras. Det tredje åter 
är brakycefalt (Nielsen, Aarb 1911, sid. 90, 100 och 112; Fiirst, 
Fornv. 1925, sid. 291). Men det sistnämnda tillhör ej Borrebyty
pen, utan Nielsens Orrouy-Furfooz-typ, vilket betyder, att det jäm
förts med de kortskalliga folkelement, som uppträda i mellersta och 
västra Europa redan under övergången från paleolitisk till neoli
tisk tid. Det passar såtillvida gott som representant för den folk
ström västerifrån, som jag antagit ba tillförts sydskandinaviskt om
råde före kjökkenmöddingtiden, enligt iakttagelser efter 1918 tro
ligen redan under Maglemosetiden. Av Nielsens brakycefaltyper är 
denna den talrikast representerade (15 individer år 1911), men en 
tredje brakycefaltyp, Montypen, når praktiskt taget upp till samma 
antal (14 kranier år 1911)1. — Om de många särtyper, som Nielsen 
urskilt, skulle hålla provet vid ett genomfört, av en arkeolog och en 
antropolog i samarbete verkställt försök att fixera vars och ens 
invandringshistoria, skulle detta föra oss vida längre än hittillsva
rande försök, som väsentligen grundat sig på en tveklyvning av 
raselementen. 

När allt kommer omkring, torde sålunda flertalet av de betydel
sefulla problem, som ovan berörts, alltjämt medge tolkningar efter 
helt andra linjer än dem, Rydbeck följt. Den oenighet, som består, 
beror dock måhända icke på det tillgängliga materialets otillräcklig
het i så hög grad, som man vanligen föreger. Vad vi saknat, är 
framför allt tillräckligt allsidiga och tillräckligt konsekvent och hän
synslöst genomförda studier, som kunde medge en klar överblick 
av de olika tolkningsmöjligheternas förtjänster och brister. Att 
Rydbecks arbete i mycket hög grad motsvarar fordringarna i detta 
avseende, synes mig tillförsäkra den ett bestående värde. 

1 Enligt statistiken i Aarb. 1915, sid. 302, bli siffrorna resp. 21 och 20. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

S u n e L i n d q v i s t : Steinzeitproblcme im Schmelztiegel, ein Diskussions-
beitrag. 

Eine neuerschienene Arbeit von Prof. Otto Rydbeck, versehen mit ausfiihr-
lichem cnglischom Resiimee (The changes of level of the stone age sea and 
the earliest settling of man in Seandinavia) (Extrait du bulletin de la Société 
royale des lettres de Lund, 1928), stellt eine Reihe allgemeiner Steinzeit
problcme in ein nouos Licht. Eino Revision der Beobachtungen auf dem be
kannten steinzeitlichen Wohnplatz in Järavallen bei Limhamn unweit 
Malmö zeigt (im Anschluss an friihere Beobachtungen anderwiirts von H. 
Shetelig und W. Ramsay), dass das steinzeitliche Meer während eines späten 
Teils der jiingeren Steinzeit (Kupferzeit) tiber die Ufer Siidschonens sogar 
noch in etwas höherem Grado transgrediert ist, als wie es bekanntlich 
während der Kjökkenmöddingerzcit geschah. Aus der Zeit der jiingeren 
Transgression riihrt ein beträehtlichcr Teil der Ablagerungcn des genanntcn 
Wohnplatzes her. Sie scheinen davon zu zeugon, dass die Fischcrei hier 
wiederum dieselbe dominierende Rolle wie während der eigentlichen Kjök
kenmöddingerzcit gespielt hat. Rydbeck zieht hieraus den Schluss, dass die 
primitive Zivilisalionsform der mcsolithischen Zeit, dio "Wohnplatzkultur", 
auch längs den Kiistcii Schonens und gowissor Teile Dimemarks unbeein-
flusst von der Niederlassung des "Megalithvolkes" in anstossenden Kultur-
gcgendon fortzulebon vormocht hat. Hiergcgen wendet der Verf. ein, dass man 
keine ontsprochendo Anzahl Fischorwohiiplätze aus andcron Nivoaus kennt, 
die die Zeit zwischen den beiden Transgressionsmaxima ausfiillcn. Die 
iiborall längs don Meeresklisten Skandinaviens beobachtoten Zcugnisso einer 
ungewöhnlich hdihaften Fischerei während der Ganggräberzeit können dabei 
nicht als Äusserungen einer lortdauernden primitiven Kulturform betrachtet 
werden. Sie bestätigen nur die natiirliche Fähigkeit und Gcneigtheit der 
Kiistenbovölkerung, eine voriibergehend durch geographischo Wandlungen 
geschaffene giinstige Konjunktur anszunutzen. 

Die Kenntnis der jiingeren Meerostransgrcssion zwingt zur Borichtigung 
der ausserordentlichen chronologischen Sohlussfolgerungen, die man fruher 
aus Funden in der obersten Schicht der älteren Kjökkenmöddinger gezogen 
hat. Den spcziellen Arten von Schnurkeramik usw., von denen S. Miiller 
meinte, sie seien in dänischen Funden aus weit älterer Zeit als ihre siid
lichen Entsprcchungen konstaliert, känn nicht langer ein so hohes Alter 
zuerkannt werden. 

In der genannten Arbeit sucht Rydbeck geltend zu machen, dass die be-
trächtliche Einmischung kurzschädligor Volkselemento, dio in Schonen und 
Dänemark die sonst in Skandinavien iiberwiegend langschädlige steinzeit
liche Bevölkorung nufweist, auf der Einwanderung des "Megalithvolkes aus 
England nach dem Norden beruhte. Seine Zusammenstellung des anthropo-
logischen Materials liefert indessen keine positive Stiitze fiir diese Ansicht. 



88 Sune Lindqvist. 

Der Verf. benutzt die Gelegenheit, auf von verschiedenen Seiten erhobene 
Einwände gegen die Theorie zu antworten, die er fruher (Rig 1918) in 
Ubereinstimmung mit O. Montelius aufgestellt hat, wonach die angedeutete 
Rassenmischung im wesentlichen schon vor der Zeit der Kjökkenmöddinger 
zur Durchfiihrung gekommen wäre. Speziclle Beobachtungen betreffs Grab
funde aus Vellinge in Schonen, Karleby-KIövagården in Westergötland und 
Borreby auf Seeland ermöglichen es indessen, von der Mehrzahl kurz-
schädliger Rassonelemento in der jiingeren Steinzeit des Nordens den sog. 
Borrebytypus abzusondcrn. Dieser scheint vom Festlande her (vgl. Plau und 
ösel) mit den Trägern der Bootaxtkultur nach dem Norden gekommen zu 
sein, also ungefähr gleichzeitig mit dem allgemeinen Auftreten desselben 
Schädeltyps auf den britischen Inseln in den sog. Round Barrows. 


