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Nordens äldsta bebyggelse. 

En sammanfattning och ett genmäle. 

Av 

O T T O K Y I) B E V K. 

en inom arkeologiska kretsar förut gängse uppfatt
ningen, att de strandvallar, som uppkastats längs Sve
riges kuster, samtliga härröra från Litorinahavet och 
böra dateras till slutet av äldre stenåldern, kan icke 

längre upprätthållas. Även under yngre stenåldern ha under minst 
en eller två senare transgressioner strandvallar bildats, vilka sär
skilt i Sydskandinavien äro svåra att skilja från de tidigare, enär 
de på sina ställen fullständigt läcka den äldre vallen, varför det 
hela verkar som en enda strandackiimnlation. Järavallen vid Lim
hamn utgör ett belysande exempel på en dylik ackumulation, som 
i sig innesluter flera olika slrandvallar. På krönet av dessa an
träffade boplatsfynd visa, att den äldre stenålderns redskaps- 6eh 
vapenlyper fortlevat ända in i gånggrittstiden. Detta faktum för
klarar också det ofantligt stora antalet boplatser, som man tidigare, 
på grund av en å fyndmaterialet för långt driven tillämpning av den 
typologiska metoden, hänfört till äldre stenåldern, medan samtidigt 
den långa perioden fram till gänggriftstiden knappast tilldelats 
några som helst boplatser i hela vårt land. Många av de boplatser, 
som tidigare ansetts tillhöra den äldre stenåldern, måste sålunda 
fördelas på ovannämnda vacuiim. Härigenom erhålles samtidigt en 
tillfredsställande korrigering av den egendomliga bebyggelseteori, 
som resulterat i att vårt land under äldre stenålderns avlägsna tider 
skulle varit vida tätare befolkat än under de närmast följande epo
kerna. Av dessa och andra fakta, offentliggjorda i min bok "Sten-
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åldershavets nivåförändringar och Nordens äldsta bebyggelse"1, 
framgår, att bebyggelsen av allt att döma försiggått på följande sätt. 

Någon tid efter den svenska inlandsisens för mer än 15,000 år 
sedan påbörjade avsmältning invandrade över Danmark och Skåne, 
som då voro landfasta med varandra, en befolkning av jägare och 
fiskare. Denna spred sig så småningom längs kuster och vatten
drag över stora delar av Skandinavien. 

Vid början av yngre stenåldern, före mitten av tredje årtusendet 
f. Kr., hitkom från Västeuropa ett nytt folk, som till en början 
slog sig ned i norra Jylland. Invandringen skedde längs kust
sträckor, som då förbundo ovannämnda landsdelar, men som nu 
täckas av Nordsjöns vatten. Detta folk medförde kännedomen om 
åkerbruket och begrov sina döda i stora stenkammargravar. Det 
använde sig av slipade flintredskap samt visade såväl i sina vapen 
som i sin keramik bättre sinne för harmonisk form och symmetrisk 
ornamentik än jägarfolket med dess friare, mera obundna konstut
övning. 

Megalit- eller åkerbruksfolket undanträngde boplats- eller jägarfol
ket till de inre, västliga och sydliga delarna av Jylland och till östra 
Sjaelland. På båda sidor om Sundet satte det sistnämnda folket 
sig fast och försvårade därigenom avsevärt megalitfolkets invandring 
till Skåne. Härom vittna särskilt gravsiffrorna: 4,500 dösar och 
gånggrifter i Danmark mot endast ett 80-tal i Skåne. I detta sist
nämnda landskap behöllo jägarna och fiskarna sitt herravälde över 
vissa kuststräckor, särskilt i nordvästra Skåne, samt dessutom över 
hela den inro delen av provinsen. 

Från Jylland gjorde megalitfolket även en framstöt österut till 
Bohuslän och satte sig fast på öarna Orust och Tjörn samt den 
angränsande smala kustremsan, varpå de fortsatte österut över 
Vänern till mellersta Västergötland. Där visar en anhopning av 
2 dösar och 200 gånggrifter inom blott ett par kvadratmils område, 
var detta folks yttersta utpost mot boplatskulturen var belägen. 

Mot slutet av gänggriftstiden började krigiska folkgrupper i mel
lersta Tyskland utvandra åt skilda håll. En gren av detta folk drog 
uppåt mot norra Tyskland. Där delade den sig i skilda grupper. 

i Publicerad i K. Humanistiska Vetenskapssamfundets i Lund årsberät
telse 1928, s. 35 ff. 
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En av dessa invandrade till Jylland, undandrivande boplatsfolket. 
I mellersta Jylland mötte den megalitfolkets fasta bebyggelse och 
måste där till en början göra halt. Så småningom inträdde dock en 
assimilering, och före stenålderns slut förekommo gravar av detta 
stridsyxornas folk i nästan hela Danmark. 

En annan gren av samma folk drog längs Balticum ända upp till 
Finland, där enmansgravar innehållande stridsyxor som gravfynd 
påträffats på åtskilliga ställen. 

En tredje gren drog via Bornholm till Skåne, där ett stort antal 
av dessa invandrares karakteristiska markgravar med skelettet i 
bukläge påträffats. Från Skåne fortsatte de norrut längs västkus
ten till Västergötland och sydöstra Norge samt längs ostkusten till 
de mellersta delarna av vårt land. Även i Sverige kan man iakt
taga en så småningom skeende förbrödring mellan de nämnda fol
ken. Man kan sålunda fastslå, att kulturen vid stenålderns slut 
icke erbjöd några mera påtagliga motsättningar än som nödvändigt 
förorsakades av olika boningsplatser och levnadssätt. 

Som ett ovedersägligt faktum kan man dessutom konstatera, att 
boplatsfolket ända till slutet av gänggriftstiden bibehöll den äldre 
stenålderns så gott som samtliga vapen- och redskapstyper, supp
lerade med bultade och slipade grönstensyxor. Tilläggas bör att 
såväl boplatsfolket som stridsyxefolket och deras kultur i Danmark 
vida tidigare och vida grundligare sammansmälte med och uppgick 
i det därstädes så talrika megalitfolket än vad fallet var i Sverige, 
där tvärtom megalitfolket endast utgjorde en ringa minoritet, som 
i likhet med det sedermera invandrade stridsyxefolket så småningom 
absorberades av boplatsfolket. Man kan således snarast säga, att 
megalitkulturen i stort sett vann insteg i vårt land genom överföring 
och icke som i Danmark och delar av Sydvästsverige genom in
vandring av ett nytt folk. 

Stenålderskronologien ter sig från sydskandinavisk horisont en
ligt en ungefärlig uppskattning på följande sätt. Äldre stenåldern 
räcker till omkr. 2700. Den spetsnackiga yxans tid från 2700 till 
2600, döstiden från 2600 till 2300, gänggriftstiden från 2300 till 
1800 och hällkisttiden från 1800 till 1600. 

Beträffande de rasegenskaper, som kännetecknade stenåldersfol
ket, kan nämnas, att det urgamla nordiska boplatsfolket tyckes ha 
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varit långskalligt och relativt lågvuxet, medan det sannolikt från 
England kommande megalitfolket, som snart dominerade i större 
delen av Danmark, kännetecknades av en reslig, kraftig kropps
byggnad och mera kortskallig kranieform. Vad stridsyxefolket be
träffar, kan man, på grund av skelotlmaterialels ringa omfattning, 
endast konstatera, att det varit av blandad ras. Med ovannämnda 
antaganden överensstämmer förträffligt det faktum, att den nuva
rande befolkningen i Danmark är vida mera brakycefal än den i 
stort sett doliko- och mesocefala befolkningen i Sverige. 

För att erhålla en tillförlitlig och allsidigt belyst bild av vår sten
ålders utvecklingshistoria är det nödvändigt att betrakta densamma 
ej blott ur arkeologisk, geologisk ocli antropologisk, utan även ur 
allmänt nordisk synpunkt. Man kan icke lösrycka elt problem u r 
dess naturliga sammanhang, ty ett ensidigt bedömande av hithörande 
frågor predestinerar till ett felaktigt resultat. Jag förutskickar 
dessa allmänna uttalanden, innan jag går att beröra några av de 
inlägg, som kommit till synes i den in- och utländska facklitteraturen 
med anledning av min ovan i korthet relaterade uppfattning av Nor
dens äldsta bebyggelse. 

Av de utländska inläggen omnämner jag endast Knud Jessens 
anmälan i Naturens Verden 1929, s. 35. Den bekante danske geo
logen giver boken det vitsordet, att den är välskriven och lättläst 
och att stoffet använts på ett särdeles fängslande sätt, men tillägger 
att den just därigenom icke är ofarlig för obefästa själar. Han 
anser vidare, att de danska arkeologerna icke torde ha någon prin
cipiell invändning att göra mot antagandet, att redskapstyper från 
äldre stenåldern fortlevat in i den yngre, även om det i Danmark 
icke föreligger avgörande bevis för deras samtidighet med den tjock
nackiga yxan. Beträffande den s. k. andra stenålderstransgressio-
nen ställer han sig för Danmarks vidkommande skeptisk eller I 
varje fall awaklande. Att denna transgression kan vara svår att 
iakttaga just i höjningsområdets periferi är obestridligt. Bevis för 
dess existens måste emellertid påträffas även i Danmark, såvida icke 
en förkastningsspricka kan påvisas i Öresund. Vad förhållandena 
i Nordsjön beträffar har han förmodligen rätt däruti, att någon till
fällig landhöjning icke berört England under postglacial tid. över
huvud taget får det väl anses vara mest sannolikt, att vårt eget land 
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ständigt höjt sig sedan isens avsmältning och att de transgressioner, 
som kunna påvisas, varit av rent klimatisk natur, förorsakade bl. a. 
av den växlande effektiviteten i inlandsisens avsmältning. Beträffande 
särskilt frågan om megalitfolkels ursprung hänvisar jag till senare 
delen av detta mitt inlägg. 

I en uppsats, benämnd "Stenåldern och nivåförändringarna"1 har 
den svenske geologen Bror Asklund lämnat ett objektivt referat av 
min bok ooh därpå framlagt sina egna synpunkter på problemet 
ifråga. Asklund accepterar visserligen tillfullo, liksom de svenska 
geologerna i allmänhet, den andra slenålderstransgressionen, men 
vill förlägga denna icke till slutet utan till början av gänggrifts
tiden. Däremot känner han sig icke övertygad av de bevis jag läm
nat för Erlebölletypcrnas fortlevande in i yngre stenåldern, ulan 
vidhåller den gamla ståndpunkten, att megalitkulturen utgör en direkt 
fortsättning av boplatskulturen. Alt Asklund härvidlag såsom geo
log av facket ej kunnat taga tillräcklig hänsyn till de arkeologiska 
bevis för den förra uppfattningens riktighet, vilka av mig framlagts 
dels tidigare dels i ifrågavarande arbete, är helt förklarligt. F. ö. 
måste ett medgivande av denna uppfattnings riktighet verka i lika 
hög grad försvårande på geologens prövning av de kvartära nivå
förändringarnas ålder som på arkeologens försök att tidssätta bo-
plalsavlagringar. Dock borde väl bl. a. den oerhörda mängden av 
boplatser med Erteböllematerial, överstigande samtliga yngre bo
platser i antal (t. ex. i Götaälvsområdet), mana såväl geologer som 
arkeologer lill eftertanke. 

Beträffande förhållandena i Skåne anser Asklund det vara omöj
ligt, att två skilda kulturer, megalit- och boplatskulturen, bundna 
vid en kustremsa av 15 kra:s brodd, skulle kunna ha existerat jämte 
varandra. Vid delta betraktelsesätt förbiser han emellertid, att bo
platskulturen eller Erteböllekulturen i själva verket före tidpunk
ten ifråga behärskade hela Skåne, således icke blott havskusterna 
utan även de många insjöarna. Mellan havs- och insjöbebyggelsen 
skjuter så den från Danmark inträngande megalitkulturen fram som 
en kil på de bördiga kuststräokorna. På de ställen, där megalit-
kulturen, ännu markerad av bevarade megalitgravar, ej uppträder, 

1 I Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar 1929, Bd 51, s. 37 f. 
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lever den gamla kulturen kvar, och detta är fallet ej blott vid havet 
utan framför allt i hjärtat av Skåne och i landskapels nordvästra 
del. Det är denna kulturmotsättning, som förklarar, varför icke 
den synnerligen livskraftiga bebyggelsen vid insjöarna, speciellt 
Kingsjön, företrädes av en enda megalitgrav. Först så småningom 
börjar den nya kulturen upptagas av den gamla, och de biandkul
turer uppstå, som känneteckna gånggriftstiden i Skåne. 

Asklund upptager därpå förhållandena vid Västkusten till behand
ling ooh söker med stöd av statistiska tabeller, hämtade ur olika 
publikationer, visa, att fynd av osvallade yxor av Ertebölletyp icke 
förekomma nedanför Litorina-Tapes-gränsen och att de icke på
träffas blandade med redskap från gånggriftstiden. 

Han framhåller sålunda, att Enqvists undersökningar av förhål
landena på Orust och Tjörn samt de små bredvidliggande Mar
slrandsöarna bestyrka denna hans uppfattning. Vad fynden från 
själva västkusten beträffar, ställer sig emellertid resultatet annor
lunda. Här gå Ertebölletyperna så långt ned, att de "synas täcka 
den översta delen av gånggriftstidens strandzonområdc." Han söker 
emellertid förklara detta fenomen genom att antaga, att ifrågava
rande redskap skulle ha existerat före Tapestransgressionen och 
följaktligen vara svallade av denna. Han granskar Alins redogörel
se för "boplatsfynd med slagteknikyxor", utgallrar åtskilliga av de 
biandfynd, som denne omnämner och uppräknar därpå 9 st. bo
platsfynd, som påträffats åtskilligt under Litorina-Tapes-gränsen. 
Mot 5 av dessa fynd riktar Asklund ingen anmärkning, men be
träffande de 4 övriga förmodar han, att de äro påverkade av trans-
gressionen ifråga. I 2 fall av dessa 4 förefaller det, som om hans 
förmodan vore riktig, men beträffande de båda övriga ställer sig 
förhållandet annorlunda. I båda dessa fall utgöres nämligen det 
svallade materialet av blott en enda yxa, medan i ena fyndet 2 och 
i det andra ej mindre än 17 yxor av Ertebölletyp påträffats, vilka 
icke givits epitetet svallade. Det finnes sålunda fortfarande 7 fynd 
av Ertebölletyper blandade med yngre redskap på nivåer, som visa 
att de förstnämnda yxorna existerat långt in i yngre stenåldern. 

Det återstår emellertid att förklara, varför fyndförhållandena på 
Orust och Tjörn samt Marslrandsöarna synas giva ett motsatt ut
slag gent emot dem på fastlandet. Förklaringen är helt enkelt den. 
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att just till Orust och Tjörn samt trakten norr därom är hela den 
tidigare megalitkulturen i Bohuslän koncentrerad. På dessa båda 
öar ligga nära hälften av alla de dösar och gånggrifter, som finnas 
i landskapet. Här har megalitkulturen fullständigt dominerat och 
följaktligen utplånat boplatskulturen, ett inflytande, som sträckt sig 
till de bredvidliggande Marslrandsöarna. Det är liknande förhål
landen, som förorsakat att megalityxorna dominera i Falbygden 
med dess enorma koncentration av megalitgravar. 

Alin själv vänder sig mot den hävdvunna uppfattningen, då han 
(Göta älvsområdets fornminnen, s. 224) framhåller, "att i älvmyn
ningsområdet och närmast söder därom synes emellertid Ertebölle
kulturen, om än i tynande tillstånd, ha hållit sig kvar ända fram till 
början av gånggriftstid". Detta suppleras förträffligt av följande 
yttrande (s. 225): "I det mera avsides liggande Vänern området synes 
av fyndförhållandena att döma den grovt slagna grönstensyxan varit 
i bruk även under gånggriftstiden". 

Asklund anser sig hava giltiga skäl att datera "andra stenålders-
transgressionen" till gånggriftstidens förra del. Då han som bevis 
härför bl. a. meddelar, att de vid Torhamn i Blekinge under sten
åldersackumulationer påträffade krukskärvorna skulle tillhöra tidig 
gånggriftstid, bör emellertid framhållas, att arkeologiska skäl för 
en så tidig datering saknas. Lika litet torde det vara möjligt att 
hänföra de svallande båtformiga yxorna från Järavallen i Limhamn, 
liksom båtyxfynd över huvud taget, till tidig gånggriftstid. Det är 
dessutom oriktigt att anse dessa båtyxfynd utgöra de viktigaste be
visen för andra transgressionens förläggande till slutet av gång
griftstiden. Ännu viktigare är det stora antalet sena redskap och äm
nen till sådana, som påträffats i samma strandvall: 8 spjutspetsar, 4 
dolkar, 2 hälslipade mejslar, 1 kraftigt hålslipad yxa samt icke 
mindre än 41 relativt små yxämnen med utsvängd egg, samtliga av 
flinta och mer eller mindre starkt svallade. Tilläggas bör, att i en 
rest av Järavallen, som upptäckts i somras ett par km. längre sö
derut, påträffats ännu ett dylikt svallat yxämne med utsvängd egg. 
Att hänföra ovan uppräknade redskap till förra hälften av gång
griftstiden, är omöjligt. En annan sak är, om man utom nämnda 
regression under slutet av gånggriftstiden också bör räkna med 
existensen av en tidigare sådan vid början av sagda period. 
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Att i detalj bemöta Asklunds uppfattning omöjliggöres av tidskrif
tens starkt begränsade utrymme, men längre fram kommer i annat 
sammanhang att framläggas ett rikare material för fastslående av 
att boplatskulturen och dess redskap fortlevat långt in i yngre sten
åldern1. Just i dessa dagar (okt. 1929) har f. ö. vid Ringsjöns ut
lopp anträffats en fullständigt orörd boplats, täckt av Vs m:s ler-
gyttja, i vilken osvallade och blandade om varandra förekomma 
följande redskap: mikroliter, handtagskärnor, fågelpilar, kärnyxor 
och skivyxor av flinta, kärnyxor av grönsten, slipade och oslipade, 
Linihamnsyxor, trindyxor, spånpilspetsar, gånggriftstidskeramik, 
massor av ovanligt långa flintspåner, slipstenar m. in. Här föreligger 
alltså ett fynd, som ovedersägligen bekräftar min ovan framlagda upp
fattning. I övrigt hänvisas till den följande bevisföringen. 

I föreliggande tidskrift, s. 65, årg. 1929, har Sune Lindqvist 
ägnat mina undersökningar av Nordens äldsta bebyggelse en 
längre granskning. Såväl i början som i slutet av denna erhåller 
boken synnerligen vackra lovord och jämställes i betydelse med 
Knut Stjernas "Före hällkisttiden" och Oscar Almgrens "Några 
svensk-finska stenåldersproblem". Det visar sig emellertid samti
digt, att Lindqvist i flera vikliga spörsmål intager en ståndpunkt, 
som avviker från den av mig uttalade. De bevis, som jag framlagt 
för den andra stenålderstransgressionens existens, anser han fullt 
övertygande. Hans ogillande av, att jag i denna fråga, jämte de ar
keologiska bevisen, även begagnat geologernas uttalanden som stöd 
för min åsikt, är emellertid oförklarligt. 

Föga motiverad är också Lindqvists uppfattning, att boplatskul
turens existens skulle omöjliggöras genom hans år 1923 framlagda 
hypotes, att koncentrationen av boplatser kring Litorina-Tapes-
transgressionens och den andra stenålderstransgressionens båda 
strandlinjer, rätteligen borde förklaras därigenom, att boplatsernas 
anläggning sammanfallit med två perioder av intensivt utnyttjat fiske. 
Huruvida den omständigheten, att havets transgression vid vissa 
tidpunkter övergått till regression eller omvänt, i och för sig skulle 

1 M 0 n i o a R y d b e c k , Ertcböllolidons yxtyper i fynd från yngre 
stenåldern (K. Humanist. Samfundets i Lund årsberättelse 1929—30) och 
O. Rydbeck , The earliest settling of man in Seandinavia (Acta archwolo-
gica 1930). 
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kunnat medföra någon ökning av fiskbeståndet vid kusterna, må 
lämnas därhän, något annat "än blott ett antagande är det i varje 
fall icke. Att härvidlag jämföra med "den betydelse, som Ska
nör ooh Falsterbo ägde under äldre medeltiden, då sillen gick i stora 
stim i Öresund," förefaller mindre lyckligt, i all synnerhet då detta 
fiske icke veterligen sammanhängde med analoga nivåförändringar 
av havsytan. Sillfisket i Öresund florerade från slutet av 1100-
talet till mitten av 1500-talet, och hade naturligtvis stor betydelse 
för de ovannämnda städerna och även för andra kustorter i Skåne 
och på Sjaelland. I själva verket fortsatte det även under 1600-talet 
och är ännu nästan lika omfattande, fastän sillen under nyare tid 
ej rönte samma efterfrågan i handeln som under den katolska liden 
med dess många fastedagar. Den viktigaste orsaken till de båda 
systerstädernas blomstring ligger vida mindre i sillfisket än i de 
s. k. skånska marknaderna, "nundinae schanienses", och det där
med förknippade förhållandet, att ankarplatserna vid Höllviken 
tjänstgjorde som ett slags frihamn för de varor, vilka skeppades 
från de baltiska kusterna på smärre skutor för att sedan omlastas 
på fartyg, tillräckligt sjödugliga för att kunna passera Skagen och 
den oroliga Nordsjön. Då skeppens dräktighet ökades, blev emel
lertid behovet av en omlastning mindre, och då den uppväxande 
staden Malmös inflytande som handelscentrum tilltog, började först 
Skanör och sedan Falsterbo mer och mer avtyna för att sedermera, 
då hansestädernas handelsvälde bröts mot mitten av 1500-talet, ned
sjunka till vanliga byar1. Fiskets omfattning torde f. ö. hava vä
sentligt överskattats2. 

Något som helst stöd för sin teori om två blomstrande fiskeepoker 
erhåller Lindqvist således icke genom nämnda jämförelse. Ännu 
mindre kan en dylik hypotes bortförklara det ofrånkomliga faktum, 
att i ett och samma boplatslager i strandvallen vid Limhamn bland 
massor av skivyxor och kärnyxor påträffats bl. a. fragment av en 
slipad yxa från gånggriftstiden, ben av olika tamkrcatur, massor av 
tunnväggiga lerkärlsstycken samt dessutom åtskilliga fynd av sä-

1 Dessa synpunkter komma att av mig ytterligare klargöras i ett under 
utgivning varande arbete, Den medeltida borgen i Skanör. 

2 D. S c h ä f e r , Das Buch des liibeck. Vogts auf Schonen, R. L u n d b e r g , 
Det stora sillfisket i Skåne, C. W e i b u l l , Lubeok och Skånemarknaden. 

8 — Fornvännen 1930. 
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desslag, allt bekräftande att boplatslagret ifråga härrör från yngre 
stenåldern. I förening med de omfattande fynden av svallade sena 
redskap i Järavallen söder om nämnda boplats samt den mängd 
andra redskap av sten, horn och ben av Ertebölletyp, som påträf
fats i yngre lager på många olika ställen i landet och särskilt å 
den ovan omnämnda boplatsen vid Ringsjön, torde dessa fynd kunna 
orubbligen fastslå, att den äldre stenålderns redskapsformer hos bo
platsfolket verkligen leva kvar in i gånggriftstiden, vilket Lindqvist 
f. ö. icke direkt förnekar. 

Lindqvist antager liksom jag minst tre invandringar, men förläg
ger den andra av dessa till helt annan tid än den av mig antagna. 
Enligt min uppfattning utgöres den äldsta invandringen av ett 
fiskar- och jägarfolk, sannolikt långskalligt till sin raskaraktär, ett 
förhållande, som förklarar, varför huvudmassan av Sveriges inne
vånare fortfarande företer en, ej minst jämfört med Danmark, ganska 
dolikocefalt betonad kranieform. Den andra invandringen hitför 
megalitfolket, som är mera meso- och brakycefali samt kraftigt byggt 
i likhet med kopparåldersfolket i England. Den tredje invandringen 
lill Norden utgöres av stridsyxefolket. Lindqvist ställer sig tviv
lande gentemot invandringen under megalitlid och vill ha denna för
lagd till sen Maglemosetid, varjämte han anser megalitfolket vara 
dels identiskt med de föregående invandrarna och dels en produkt 
av dessa och stridsyxefolket. Reservationsvis tillägger han, att "an
tagligen ha vi emellertid i viss mån rätt båda två, eftersom mer än 
tre invandringar kunnat förekomma". 

Lindqvist tes nr 1, om en folkinvandring före Ertebölletiden åter
går på en uppsats i Rig 1920. Några nya bindande bevis för denna 
åsikt framläggas emellertid icke. Samtliga danska stenåldersar
keologer, vilka äga en ingåonde kännedom om det rika danska ma
terialet, äro av en fullkomligt motsatt uppfattning. Jag kan fort
farande endast dela denna deras mening, vilken ytterligare styrkes 
av fyndet av Höganäsyxan. Det gives, sä vitt man av förhanden-
varande material kan döma, ingen verklig anledning att antaga en 
folkinvandring under denna tid. 

Beträffande Lindqvists tes nr 2, att megalitfolkct icke får betraktas 
som invandrare utan som avkomlingar av den inhemska befolknin
gen och som en blandningsprodukt mellan denna och det vid slutet 
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av gånggriftstiden inflyttade stridsyxefolket, saknar även denna 
teori stöd av giltiga bevis. Vad den första delen av nämnda teori 
angår, får jag hänvisa till min motbevisning längre fram. Att en 
blandning mellan megalilfolket och det nomadiserande stridsyxe
folket förekommit kan däremot ej bestridas, men väl att denna skulle 
varit av så tidig och så genomgripande art, att den kunnat bidraga 
till att hos megalitfolket utforma icke blott dess säregna raskaraktär 
ulan även dess redan vid början av döstiden framträdande, egen
artade kultur och fasta bebyggelseformer. Jag giver tvärtom de 
danska forskare rätt, som framhålla, att om någonting inom vår 
stenålder kan anses vara ofrånkomligt, så är det den påtagliga skilj
aktighet, som existerar mellan megalit- ooh enmansgravkulturen. 

De bevis, som Lindqvist framlägger för denna sin sistnämnda, 
redan 1924 offentliggjorda uppfattning, att den s, k. Borrebyrasen 
bitkommit med stridsyxekulturen, äro också föga tillfredsstäl
lande. Det bör här förutskickas, att denna "Borrebyras" utgöres 
av mesocefala, högvuxna, kraftigt byggda individer. Om man vill 
bevisa, att människor av Borrebytyp utvecklats ur den s. k. stridsyxe-
eller som Lindqvist skriver "jordgravkullurens" folk, är det naturligt
vis önskvärt, att skelett ur tidiga stridsyxegravar först upptagas till 
behandling, så att man får en föreställning om, huru detta folk såg 
ut före rasblandningen här i Norden. I min förut omnämnda bok 
har jag framhållit, att skeleltmaterialets dåvarande ringa omfång 
— Sverige är det enda landet i Skandinavien, där dylika skelett be
varats —• icke tillät något säkert omdöme om detta folks raskarak
tär. Lindqvist har emellertid frestat försöket. 

Det material, som han stöder sig på, utgöres av följande gravfynd: 
1) Typisk enmansgrav från gänggriftstiden, skelett i bukläge, Vire
stad, Skåne, mesooefalt kranium (ind. 76,3) av nordisk typ. 2) 
Massgrav från Hvellinge, påträffad 1859, åtminstone delvis från 
gånggriftstiden, ett dolikocefalt och ett mesocefalt kranium (det se
nare av Borrebytyp), skelettläge okänt. 3) Massgrav från Hvellinge 
1909, åtminstone ett skelett i bukläge, ett mycket mesocefalt (Borre
bytyp) °ch ett extremt brakycefali kranium, tidig hällkisttid. 4) 
Dubbelgrav från Hvellinge, 1909, skelett i ryggläge, ett brakycefali 
kranium, det andra förstört, sen hällkisttid el. tidig bronsålder. 5) 
Till dessa fynd från verkliga markgravar fogar Lindqvist, för att 
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ytterligare styrka sin bevisföring, åtskilliga skelettfynd från gång
grifter och hällkistor i Skåne och Västergötland. "Även Danmarks 
antropologiska material talar i samma riktning", fortsätter han och 
anför som skäl härför 6 st. hällkisttidskranier från en gånggrift 
i Borreby. Att ur delta inhomogena material, som f. ö. icke är fullt 
korrekt bestämt, kunna draga den slutsatsen, att "Borrebyrasen" 
inkommit med stridsyxekulturen är svårt att förstå. Det förefaller 
särskilt djärvt, att de megalitiska skeletten från gånggriften i Borre
by, vilka erkänt likna kopparåldersmänniskornas i England, tagas 
som bevis för att "Borrebyrasen" bör härledas ur det från Tyskland 
invandrade stridsyxefolket. 

Av samtliga ovan anförda kranier finnes egentligen blott elt enda, 
det från Virestad, som oomtvistligt tillhör de äldre enmansgravar-
nas tid, således senare hälften av gånggriftstiden. Och detta kra
nium är visserligen svagt mesocef alt (ind. 76,3), men av övervägande 
nordisk typ. Om man emellertid medräknar de båda bevarade kra
nierna från den av arbetare vårdslöst upptagna äldre massgraven 
i Hvellinge, där en båtformig yxa, ett lerkärl och ett par vildsvins-
betar påträffades, så tillkomma ytterligare 2 kranier, av vilka emel
lertid blott det ena är mesocefalt (Borrebytyp), medan det andra 
är dolikocefalt liksom Virestadskraniet. Då Lindqvist här borleli-
minerar det dolikocefala kraniet och framhåller kraniet av Borre
bytyp som det väsentliga, enär yxan skulle ha legat vid det större 
skelettet och "Borrebykraniet" varit större än det andra, gör han 
sig emellertid skyldig till ett misstag. Ty måtten ATisa otvetydigt, 
enligt Retzius tabeller i Crania suecica antiqua, att det just är det 
dolikocefala kraniet och icke Borrebykraniet, som är störst och så
ledes bör höra samman med båtyxan. Även om vi medräkna den 
lill hällkisttiden hörande andra massgraven i Hvellinge erhålla vi 
endast ytterligare ett typiskt mesocefalt Borrebykranium, samt ett 
extremt brakycefali kranium, vars samhörighet mod Borrebytypen, 
som Lindqvist själv erkänner, är skäligen tvivelaktig. Beträffande 
slutligen dubbelgraven vid Hvellinge har denna, mod sina i ryggläge 
vilande skelett, intet med stridsyxekulluren att göra, och det är 
t. o. m. ovisst, om det tillhör slutet av hällkisttiden eller början av 
bronsåldern, från vilken tid jag påträffat dylika dubbelgravar just 
i det närbelägna Virestad. 
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Av det föregående framgår, att de reella premisserna lill Lind
qvists slutledningar äro få och osäkra. Jag är emellertid i tillfälle 
att genom nya sakskäl kunna ytterligare fastslå, huru föga tillfreds
ställande den framlagda hypotesen i verkligheten är. I december 
1928 påträffades i ett grustag vid Fredriksberg, söder om Malmö, 
en typisk tidig enmansgrav från gånggriftstiden med ett kvinnligt 
skelett i bukläge. Denna flyttades jämte omgivande jordlager ocli 
tillhörande gravgods, till vilket bl. a. hörde ett vackert bandkärl, lill 
Lunds universitets historiska museum. Kraniet är brakycefali, (in
dex 80,1) och skelettlängden, enligt Manouvriers tabeller, omkr. 1,55 
in. Sommaren 1929 påträffades dessutom ett manligt skelett 28 m. 
från det förra. Gravgodset hade tyvärr undgått grushämtarnas upp
märksamhet och ligger nu kringstrött på vägarna. Om skelettets 
ålder och ungefärliga samtidighet med det förra kan.knappast råda 
något tvivel. Det företedde ett typiskt bukläge, kraniet var braky
cefali liksom det förra (index 80) och kroppslängden uppgick endast 
till omkr. 1,G4 m. Därtill kommer, alt de båda skeletten kännetecknas 
av en så likartad byggnad och kranieform, att de måste räknas som 
ganska närbesläktade. Här ha vi således att göra med två typiska 
tidiga gravar från det söderifrån invandrade stridsyxefolket, mod 
helt bevarade skelett, vilka förete ett från Borrebyrasen fullkomligt 
avvikande yttre. Borrebytypen är rnesocefal, högvuxen och kraftigt 
byggd, medan Fredriksbergsskeletten äro brakycefala, lågvuxna och 
för att tillhöra stenåldern ovanligt spensligt byggda. Med sin aris
tokratiska kranieform och gracila kroppsbyggnad erinra de sist
nämnda mera om den rent nordiska typen än om den rustika, kraf
tiga Borrebytypen1. Av de med säkerhet från gånggriftstiden här
stammande enmansgravarnas skelett finnes sålunda icke ett enda, 
som företer någon likhet med den s. k. Borrebyrasens, och det före
faller i hög grad osannolikt, att en blandning mellan stridsyxefolket 
ooh landets äldre, snarast lågvuxna innebyggare skulle ha kunnat 
resultera i det högresta, kraftigt byggda folk, som jordats i megalit-
gravarna. 

Lindqvists uppfattning, att megalitfolket icke utgjordes av främ
mande invandrare, utan var identiskt med det gamla boplats- och 

•Jfr O. R y d b e c k , Ett bidrag till frågan om vårt stonåldersfolks 
antropologi, i Lunds universitets årsskrift 1929, N. F. Avd. 2 Bd 25 Nr 13. 
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jägarfolket, vilket genom kulturöverföring och sedermera genom 
blandning med stridsyxefolket blivit delaktigt av en högre civilisation, 
kan således knappast vara riktig. Redan den genom gemensamhet i 
gravskick och fornsakstyper bevisade långvarigheten och intensite
ten av Skandinaviens västliga förbindelser tala emot en dylik upp
fattning. Det förefaller dessutom föga sannolikt, att en vid kusterna 
ooh i skogarna boende fiskar- och jägarbefolkning plötsligt skulle 
i vissa trakter förändrats till ett åkerbrukande folk med fasta bo
platser på de öppna, bördiga slätterna och med ett fullkomligt nytt 
gravskick, enligt vilket de döda jordades i väldiga stenkammare 
i st. f. i enkla markgravar. Man bör icke förgäta, att det ännu i dag, 
med den höga kultur och de större anpassningsmöjligheter, som 
känneteckna vår egen tids människor, existerar en påtaglig skillnad 
mellan fiskar- och bondebefolkningen. En dylik åtskillnad måste 
under stenåldern med dess sega fasthållande vid gammal tradition 
ha framträtt ännu starkare än i vår egen tid. 

Såsom ett exempel på huru verkningarna av ett nytt folks invand
ring framträda i dess efterlämnade monument och huru invandrarna 
på grund av den i landet förut existerande äldre befolkningens mot
stånd måst koncentrera sin bebyggelse till vissa, mera lättillgäng
liga trakter, har med rätta hänvisats till den anhopning av strids
yxefolkets enmansgravar, som i södra Jylland kännetecknar, var 
detta folk under gånggriftstiden hade sitt första egentliga centrum 
och var dess framryckande för en lång tid framåt hejdades. Man 
har i Danmark med rätta tagit denna sydjylländska bebyggelsekon
centration som ett typiskt exempel på huru ett inkräktande folk på 
grund av strider med landets äldre befolkning måst tillsvidare be
gränsa sin kolonisation. Dä man emellertid därmed jämfört mega
litkulturens vidsträckta områden, vilka omfatta ej blott större delen 
av det nuvarande Danmark, utan även delar av södra och västra 
Sverige, ooh på grund av denna kulturs omfång antagit, att den 
bottnar endast i en kulturöverföring och icko i en folkinvandring, 
så har man därvid gjort sig skyldig till ett felslut. Det är näm
ligen, då det gäller dessa avlägsna tider, icke tillräckligt, att låta 
sina undersökningar stanna inom de nuvarande geografiska grän
serna för ett av de nordiska länderna. Man måste givetvis skär
skåda problemet ur en åtskilligt vidare synvinkel. 
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Då stridsyxefolket från Tyskland bröt in i Danmark, stötte det 
först på ett område, som beboddes av boplatsfolket. De krigiska in
kräktarna hade med sin höga kultur och kraftiga vapenutrustning 
ingen större svårighet att underkuva eller förjaga denna fiskar-
och jägarbefolkning. Men under sitt fortsatta framträngande mötte 
de i östra och mellersta Jylland den fasta bebyggelse, som ännu mar
keras av det ävenledes väl beväpnade megalitfolkets stenkamraar-
gravar. Inför denna gräns måste de till en början göra halt, och 
denna stagnation i framryckningen betecknas av den ovannämnda 
anhopningen av enmansgravar i mellersta Jylland. Stagnationen 
blev dock icke definitiv, ty så småningom utjämnades motsatsför
hållandet mellan de båda sistnämnda, relativt högtstående kulturerna. 
Från slutet av gånggriftstiden ocli från hällkisttiden föreligga så
lunda ett försvarligt antal enmansgravar både i Jyllands norra hälft 
och på de danska öarna, således inom hela det megalitiska området 
i vårt södra grannland. 

Om man jämför de yttre riktlinjerna för megalitkulturens utbred
ning med stridsyxekulturens, blir resultatet följande. I norra 
Jylland finnes ett antal av de dösar, vilka städse betraktas som de 
äldsta. Där äro även belägna ej mindre än 14 av de 18 i Danmark 
befintliga med bikamrar försedda gånggrifter, vilka bl. a. på grund 
av gravfynden måste betraktas säsom tillhörande den äldsta gång-
griftstypen och vilka eljest icke förekomma i Nordeuropa men väl 
på de Brittiska öarna och i västra Europa, överhuvudtaget förhål
ler det sig så, att den äldre megalitkulturen är rikast företrädd i 
Jylland och den yngre rikast på öarna. Detta naturligtvis endast 
i stort sett, ty även på öarna finnas talrika dösar av tidig typ. 

De olika nyanserna av megalitkulturens uppträdande i Danmark 
kunna tillfyllest förklaras endast därigenom, att en invandring vid 
början av yngre stenåldern ägt rum västerifrån, från Storbritan
nien till Vendsyssel, dit de äldsta formerna av dösar och gånggrifter 
kunnat lokaliseras. Man måste i detta sammanhang ihågkomma, att, 
såsom redan omnämnts, megalitkulturens äldsta gravform, dosen 
(utan gång), icke förekommer i Sydjylland, ej heller i Tyskland 
och praktiskt taget knappast heller i de angränsande landsdelarna 
ända fram till Seine, medan den däremot är ytterst vanlig i Väst
europa och Storbritannien. Dess väg till Jylland måste således ha 
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gått icko från söder d. v. s. från Tyskland, utan från väster över 
havet eller snarare längs en numera i havet sjunken kuststräcka. 
Att äldre former av dösar och enstaka (4) gånggrifter med bikamrar 
även förekomma på de danska öarna kan förklaras bl. a. därav, att 
invandrarna icke kommo i samlad trupp och måhända även därige
nom att de ej alltid hado möjlighet att uppnå samma landningsplats, 
vadan en mera märkbar oregelbundenhet i den äldre bebyggelsens 
lokalisering kunnat uppstå, än förhållandet hade varit, om invasionen 
ägt rum söderifrån. 

Förekomsten av de västeuropeiskt betonade gänggrifterna vid Berg 
och på andra ställen i Bohuslän samt de märkliga, med gavelhål 
försedda hällkistorna i Västsverige, vilka sakna motstycke i hola 
norra Europa, medan de äro vanliga i Västeuropa, peka med nöd
vändighet på en direkt förbindelse med sistnämnda landsdelar. De 
många i Norden påträffade fornsaker av sten, lera, bärnsten och se
dermera brons, vilka äro karakteristiska för såväl sydvästra Skan
dinavien som för Storbritannien, tyda dessutom på att denna för
bindelse varit synnerligen livlig. Men å andra sidan är det knap
past tänkbart, att man under århundraden använt en färdeväg 60 
mil tvärs över Nordsjön med den tidens primitiva farkoster, om möj
lighet till mellanlandning saknats. Då emellertid England under 
paleolitisk tid varit landfast med kontinenten ända fram till Jylland 
och då en dylik landförbindelse otvivelaktigt existerade ännu under 
sen- eller postglacial tid, såsom bl. a. den danske geologen V. Hintze 
redan 1908 framhållit, så förefaller det, just med hänsyn till de be
släktade fornsaker och monument, som förekomma i Storbritannien 
ooh Skandinavien, i hög grad sannolikt, att den alltjämt fortgående 
sänkningen av dessa numera av havet översköljda landamären ännu 
under yngre stenåldern icke fortskridit längre än att de fortfarande 
höjt sig över havet antagligen som en del av kontinenten eller åt
minstone som en ö, där Doggershank nu är belägen1. Längs dessa 
landsdelar kunde färderna mellan England och Jylland—Bohuslän 
utan svårighet företagas. Den svenske geologen A. G. Högbom har 
otvivelaktigt rätt, då han i "Nivåförändringarna i Norden" antager, 

i Ännu från boreal tid har Erdtman påvisat förekomsten av torvmossar 
å Doggcrsbank. (Gool. Föreningens i Stockholm Forhandl. 1928, s. 426 f.). 
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att den förbindelse, som vid tiden ifråga ägde rum mellan sydvästra 
Sverige ooh England, "gick efter kuststräckor, som direkt knöto 
samman dessa länder, men som numera äro dränkta under Nordsjön". 

Att koncentrationen av befintliga gravmonument till synes före
faller mindre utpräglad inom megalitkulturen än inom stridsyxe
kulturen, vilken städse med rätta betraktas som hitförd av ett in
vandrande erövrarfolk, kan emellertid, såsom redan omtalats, icke 
tagas till intäkt för den uppfattningen, alt den nordiska megalitkul-
luren på grund av denna sin ytligt att se mindre sammanhängande 
utbredning skulle vara resultatet endast av en kulturöverföring och 
icke av en folkförflyttning. 

Då megalitfolket nådde Danmarks kuster voro förhållandena näm
ligen helt annorlunda än vid stridsyxefolkets ankomst. Det möttes 
icke av samma hämmande fasta bebyggelse, buren av ett välbeväpnat, 
stridbart folk, och därför kan ej heller vid första anblicken samma 
kolonisationskoncentration iakttagas, som präglar stridsyxefolkets 
ankomst. Det enkelt beväpnade boplatsfolk, som tidigare tagit Nor
dens länder i besittning, levde av jakt och fiske och var sålunda av 
mera nomadiserande art, vartill kommer, att bebyggelsen under 
denna avlägsna tid måste varit ojämförligt mera gles än sedermera. 

Visserligen behövde det gamla fiskar- och jägarfolket icke alltid 
vika för de nya invandrarna, ty det förra var lokaliserat till kuster
na och skogarna, medan det senare höll sig till do bördiga, lättodlade 
trakterna ett stycke från havet. En bebyggelsefördelning av mera 
fredlig art var väl därför också på sina ställen möjlig. Men det 
förefaller dock sannolikt, att boplatsfolket åtminstone delvis undan
trängdes till det inre av Jylland samt till halvöns västliga ooh syd
liga delar. På Sjaelland åter fördrevs av allt att döma den gamla 
befolkningen till de östra delarna av ön, där ett betydande kustbälte 
är relativt fritt från megalitgravar. Och likväl är detta område 
utomordentligt bördigt och borde ha varit synnerligen väl skickat 
att mottaga den nya åkerbrukskulturens bärare. Den omständig
heten, att boplatser, vilka kännetecknas även av megalityxor och 
megalitkeramik, finnas inom samma område, får endast betraktas som 
bevis på att boplatsfolket här snabbare än på andra ställen förstått 
att tillägna sig vissa av den nya kulturens fördelar. Ungefär sam
tidiga motsvarigheter till detta förhållande förekomma, såsom nedan 
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skall visas, såväl i nordvästra som i mellersta Skåne, där likaledes 
megalitgravar saknas. Den omständigheten alt Friis-Johansen inom 
ifrågavarande sjaelländska område i en boplatsgrop vid Stevns på
träffat skivyxor liggande ovanför tunnackiga yxor och megalitkera-
mik (en kragflaska och ett flaskkärl med mycket vid hals från slutet 
av döstiden eller början av gånggriftstiden) bestyrker detta an
tagande och visar dessutom, att skivyxan även i Danmark fortfa
rande användes åtminstone ända fram till början av gånggriftstiden. 

Ovannämnda fakta utgöra ännu ett bevis för att den nordiska 
mcgalitkulturen icke får betraktas som resultatet av endast en kul
turöverföring, utan att den uppbars av ett nytt invandrat folk, som 
stod i motsatsförhållande lill det gamla. Detta megalit- eller åker
bruksfolk hindrades vid Öresund så fullständigt i sitt vidare fram
trängande, att till en början endast ett fåtal lyckades komma över 
lill Skåne. På annat sätt kan man knappast förklara disproportio
nen i fråga om megalitgravarnas antal. Mot Danmarks 4,500 dösar 
och gånggrifter äger Skåne endast den ringa summan av omkr. 80 
sådana. Ännu mera talande äro uppgifterna på antalet megalitgra
var av alla slag, således även hällkistor medräknade, i det att dessa 
på Sjajlland uppgå till omkr. 2,800, medan de i det till arealen un
gefär lika stora Skåne endast belöpa sig till omkr. 100. 

Ett synnerligen bindande bevis för riktigheten av antagandet, att 
boplats- och megalitkulturerna uppbäras av skilda folk utgör dess
utom den omständigheten, att alla Skånes dösar och gånggrifter ligga 
samlade i kustbältena, medan hela det inre av provinsen trots den 
ofta bördiga jordmånen kring sjöarna, t. ex. vid Börringesjön, Yd-
dingen, och framför allt Ringsjön, fullständigt saknar megalitgravar, 
medan däremot fiskar- och jägarfolkets boplatser äro synnerligen 
rikligt företrädda just i dessa trakter. Mest belysande är den ovan
ligt täta boplatsbebyggelsen runt Ringsjön under hela den yngre 
stenåldern, medan samtidigt icke en enda megalitgrav förekommer 
i dess närhet, ja hela det centrala av provinsen saknar både dösar 
och gånggrifter. Den s. k. dosen vid Klinta torde nämligen knap
past vara att hänföra till megalitgravarnas kategori. Att å andra 
sidan förlägga alla dessa boplatser med Erlobölleinventarier till 
äldre stenåldern med dess, naturligt nog, relativt ringa invånare
antal måste betraktas som en orimlighet. 
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Ett annat bevis i samma riktning utgör den fullständiga från
varon av dessa gravar i nordvästra Skåne, där man samtidigt kunnat 
iakttaga massor av boplatser från yngre stenåldern med en typisk 
biandkultur. 

Skulle man fortfarande ställa sig tveksam inför spörsmålet: kul
turöverföring eller folkinvandring, utgöra förhållandena i Västsve
rige en utomordentligt god illustration till riktigheten av det sist
nämnda antagandet. De enstaka äldre megalitgravarna i Halland 
kunna här förbigås. De utgöra förmodligen resultatet av tillfälliga 
mindre folkförflyttningar från Danmark till landskapet ifråga. Med 
den skånska bebyggelsen ha de antagligen intet att göra. 

I dot egentliga Götaälvsområdet finnas 46 dösar och 32 gång
grifter, således ungefär lika många som i hela Skäne. Flertalet av 
dessa torde ha uppförts av invandrare från det närbelägna Nord
jylland, medan några måhända härröra från individer, vilka kom
mit till Bohuslän direkt från Storbritannien. Härpå tyder t. ex., 
såsom redan omtalats, den märkliga gånggriften vid Berg i Bohus
län och dess likar, vilka sakna motsvarighet i Norden, medan före
bilderna äro belägna på de Brittiska öarna. Och detta förhållande 
måste ses i belysning av det faktum, att de i dessa trakter vanliga, 
tidiga hällkistorna med rundade hål i gavelväggen f. ö. äro ensamma 
i sitt slag i Nordeuropa, medan de ha talrika motsvarigheter i Stor
britannien och Västeuropa. 

Samtliga dösar och gånggrifter i Bohuslän äro emellertid kon
centrerade å ett smalt kustbälte, invid och på de båda öarna Orust 
oeh Tjörn. Längre inåt landet äger landskapet hällkistor i mängd, 
men icke en enda dös eller gånggrift. över allt kan man sålunda 
iakttaga denna bestämda koncentration av megalitbebyggelsen, som 
tyder på en invandring av ett främmande folk. 

Det måhända allra tydligaste beviset för att megalitbyggarna i 
huvudsak utgjorts av utifrån inträngande folkelement lämnar emel
lertid gravbeståndet i det angränsande landskapet Västergötland, 
den egentliga megalitkulturens yttersta utpost i själva Sverige. På 
det bördiga siluromrädet i Falbygden, långt inne i landskapet, ligga 
sålunda, inom elt helt begränsat område av några få kvadratmils yta 
två dösar och 200 gånggrifter tätt invid varandra. Denna isolerade 
koloni av åkerbrukare har säkerligen från Bohuslän (där f. ö. re-
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lativt få gånggrifter finnas) sjöledes över Vänern anlänt till Fal
bygden. De ha på denna avsides belägna fläck uppfört ett antal 
dösar och gånggrifter, som uppgå till över det dubbla mot alla i 
Skåne befintliga. I övrigt äger hela detta vidsträckta landskap icke 
en enda dös eller gånggrift, ej heller förekomma sådana, utöver de 
tidigare omnämnda, på något annat ställe inom hela det egentliga 
Sverige1. Ett mera talande bevis för att kulturen ifråga icke kan be
traktas som resultatet av enbart kulturöverföring, utan att den måste 
hava uppburits av ett helt nytt folk, torde knappast kunna tänkas. 

Det kan väl förefalla, som om måtten å kranierna från de mega
litiska gravbyggnaderna i Västergötland kunde tyda på att befolk
ningen därstädes varit något mera dolikocefalt betonad än i Dan
mark. Detta förhållande torde emellertid kunna förklaras på ett 
tillfredsställande sätt. Om man närmare granskar indexsiffrorna, 
så finner man nämligen, att de dolikocefala talen i huvudsak här
röra frän kvinnliga kranier. Det förefaller därför ej osannolikt, 
att invandrarna till dessa megalitkulturens yttersta utposter i Nor
den till övervägande del utgjorts av manliga element, vilka stundom 
skaffat sig hustrur genom rov från traktens dolikocefala boplats
befolkning. I delta sammanhang bör dessutom ihågkommas, att 
ännu i dag, enligt Flodströms undersökningar, äro inbyggarna just 
i grannskapet av dessa megalitiska bygder tydligt mesocefalt beto
nade, medan Västergötland i övrigt kännetecknas av en utpräglat 
dolikocefal befolkning. 

En sammanfattning av ovan anförda fakta giver i själva verket 
vid handen, att det råder en fullständig parallellism mellan megalit
kulturens ooh stridyxekulturens uppträdande här i Norden. Om, 
såsom allmänt fastslagits, den sistnämnda kulturen uppburits av 
ett utifrån invandrat folk, bör så ha varit fallet även med den först
nämnda. Man kan sålunda konstatera, att den främmande odlingen 
i båda fallen kännetecknas av alldeles analoga karakteristika, så
som nya fornsakstyper, nytt gravskick och samma mot periferien 
tydligt avgränsade och koncentrerade kolonisationsfenomen, en nöd-
tvungen följd av den äldre befolkningens avoghet mot den nya kul
turen och dess bärare. Till invandringsteoriens förmån kan ytter-

1 De få öländska gånggrifternas byggmästare ha förmodligen kommit 
till ön från Skåne eller vinddrivits dit från Danmark eller Bornholm. 
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ligare läggas ännu en faktor: den främmande raskaraktär, som kan 
avläsas å stenkamniargravarnas skelettmaterial, vartill kommer den 
synnerligen vikliga omständigheten, att ännu i dag Sveriges befolk
ning är vida mer dolikocefal än Danmarks. 

Vad slutligen megalitkulturens förhållande lill boplatskulturen 
här i Skandinavien angår, vill jag endast betona, alt detta gestaltar 
sig ganska olika i skilda landsdelar. I Danmark uppslukas sålunda, 
naturligt nog, boplatskulluren relativt snabbt av den nordväst ifrån 
framträngande koncentrerade megalitkulturen. Fiskar- och jägar
folket därstädes upptager redan under en tidig del av gånggriftstiden 
åkerbruksfolkets vanor ooh sedvänjor. På Jylland äger givetvis 
denna sammansmältning rum något förr än på öarna. I Skåne åter, 
liksom vid Västkusten, förlöper assimileringen långsammare än i 
Danmark. Inom dessa landsdelar går utvecklingen relativt snabbt 
i vissa kustbälten, medan den i andra trakter, på grund av de mera 
utpräglade folkmotsättningar, som här göra sig gällande, kunnat 
retarderas ganska avsevärt, på sina ställen måhända t. o. m. i högre 
grad än längre upp i landet, där dylika motsättningar saknats. I 
den del av Sverige, där endast kulturpåverkan ooh icke invandring 
existerat, lever boplatskulturen kvar ganska länge, särskilt är delta 
fallet i de nordliga delarna av landet. 

Framstående arkeologiska forskare i våra nordliga grannländer 
Norge och Finland ha visat, att den gamla boplatskulturen därstädes 
fortlevat så gott som hela stenåldern igenom, relativt obesmiltad av 
främmande inflytande. För den som sysslat med den materiella kul
turens olika utvecklingsfaser ooh utbredning icke endast under forn
tiden utan även under medeltid och nyare tid och som därvid konsta
terat dess många lokala utslag av en i kulturcentra relativt snabbt, 
i avlägsnare orter synnerligen långsamt förlöpande utveckling, synes 
det därför även av sådana skäl vara ofrånkomligt, att boplatskullu
ren levat kvar i större delen av vårt land ännu långt in i yngre 
stenåldern. Det förefaller sålunda knappast möjligt att längre kunna 
fasthålla vid det gamla forskningssehema, som gör gällande, att 
den sedan många årtusenden i Sverige rotfasta boplalskulturen skulle 
liksom genom ett trollslag försvunnit och förintats i hela vårt land, 
så snart don första dosen byggdes i Skåne eller Bohuslän. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

O t t o R y d b e c k : Die älteste Besiedelung dos Nordens. Eine Zusam-
monfassung und eino Erwiderung. 

Einigo Zeit nach der Abschmclzung des letzten Inlandeisos wanderto uber 
Dänemark und Schonen, die damals durch eine festc Landbriickc mitoinander 
verbundon waren, eine Bovölkorung von Jägern und Fischern ein. Diese 
vcrbreitete sich allraählich längs Klislcn und Wasscrläufon iiber grosse 
Tcilo von Skandinavien. 

Zu Beginn der jiingeren Steinzeit, um 2700 v. Chr. herum, kam von West
europa, wahrscheinlich von England her, ein neues Volk, das sich zunächst im 
nördlichen Jutland niederlicss. Die Eiiiwanderung gesohah längs Kusten-
strecken, die damals die ebenerwähntcn Landesteile verbanden, nun aber 
vom Wasser der Nordsee bodeckt sind. Dieses Volk brachto dio Kenntnis 
des Ackerbaus mit, es bediente sich geschliffenor Feuorstcingcräto und 
begrub seine Toten in grossen Steinkammergräbern. 

Das Mcgalith- öder Ackcrbauvolk verdrängte das Wohnplatz- öder Jägor-
volk nach den inneren westlichen und siidlichen Teilen von Jiitland und 
nach dom östlichen Seeland hin. Zu beiden Seiten des Sundes setzte sich das 
letztgenannte Volk fest und erschwerte dadurch beträchtlich die Einwan-
clorung dos Megalithvolkes nach Schonon. Hiervon zeugen besonders dio 
Gräberziffern: 4,500 Dolmen und Ganggräber in Dunomark gegen nur etwa 
80 in Schonen. In dieser letzteren Landsehaft behielton dio Jägor und 
Fischer ihre Herrschaft uber gewisse Kustenstrecken, besonders im nord-
wcstlichen Schonen, sowie ausserdem iiber den ganzen inneren Teil der 
Provinz. 

Von Jutland aus unternahm das Megalithvolk auch einen Vorstoss ost-
wärts nach Bohuslän und setzte sich auf den Inseln Orust und Tjörn sowie 
auf dem angrenzenden Kiistenstroifon fest, worauf es sich weiter ostwärts 
iiber don Wänerscc nach dom mittleren Wästergötland hin ausbreitete. Dort 
zeigt eino Anhäufung von 2 Dolmon und 200 Ganggräborn innerhalb eines 
Gobicts von nur ein paar Quadratmeilcn, wo der äussersto Ausscnpostcn 
dieses Volks gegen die Wohnplatzkultur belegen war. 

Gegen Ende der Ganggräberzeit begannen kriegerische Völkorgruppon in 
Mitteldoutschland nach verschiedenen Richtungon hin auszuwandorn. Kin 
Zwoig derselben zog nordwärts nach Norddeutschland. Dort toilte er sich 
in vorschiodono Gruppen. Eine von diesen wanderto in Jiitland ein, während 
eine andere liings dem Baltikum hinauf bis nach Finnland zog. Ein dritler 
Zwoig zog iibor Bornholm nach Schonon, wo eine grosso Anzahl jener 
charakteristischen Erdgräbor mit dera Skolett in Hockerlago angetroffen 
worden sind. Von Schonen aus setzte das Volk seinen Weg nordwärts längs 
der Westkiisto nach Wästergötland und dom siidöstlichen Norwegen hin 
sowie längs der Ostkiiste nach Mittelschweden hin fort Die zwischen 
den drei verschiedenen Völkern existierenden Gegensälze verschwandon 
allmählieh, und man känn foststollon, dass die Kultur zu Ende der Steinzeit 
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keine augenfälligeren Gegensälze als solche darbot, die durch die Verschie-
denheit der Wohnplätze und der Lebensweise verursacht wurden. 

Als eine unzweifelhafte Tatsache ist ferner zu konstatieren, dass das 
Wohnplatzvolk noch bis zum Ende der Ganggräberzeit so gut wie sämtliche 
Waffen- und Gerättypen der älteren Steinzeit beibehielt, durch geklopfto 
und geschliffene Griinsteinbeile ergänzt. Hinzuzufiigen ist, dass sowohl 
das Wohnplatzvolk als auch das Streitaxtvolk und ihre Kultur in Dänemark 
weit fruher mit dem daselbst so zahlreichen Megalithvolk verschmolz und 
in ihm autging, als es der Fall in Schweden war, wo im Gegenteil das 
Megalithvolk nur eine geringe Minorität ausmachte, die gleich dem Streitaxt
volk allmählich von dem Wohnplatzvolk absorbiert wurde. Hier känn man 
also am ehesten sägen, dass die neue Megalithkultur im grossen und ganzen 
durch Ubertragung Eingang fand, nicht wie in Dänemark und Teilen Siid-
westschwedens durch Einwanderung eines neuen Volkes. 

Dio steinzeitliche Chronologie nimmt sich vom siidskandinavischen Hori-
zont aus der Auffassung des Verf.'s nach ungefähr folgendermassen aus. 
Die ältere Steinzeit reicht bis 2700. Die Zeit des spitznackigen Beils dauert 
von 2700 bis 2600, die Dolmenzeit von 2000 bis 2300, die Ganggräberzeit von 
2300 bis 1800 und die Steinkistenzeit von 1800 bis 1600. 

Betreffs der Rasseneigenschaften, die das Steinzeitvolk kennzeichneten, 
känn erwähnt werden, dass das uralto nordische Wohnplatzvolk langschäde-
lig und von relativ niedrigem Wuchs gewesen zu sein scheint, während das 
Megalithvolk, das bald in dem grösseren Teil von Dänemark dominierte, 
durch einen hochwiichsigen, kräftigen Körperbau und eine mehr kurz-
schädlige Form des Kopfes gekennzeichnet wurde. Was das Streitaxtvolk 
anbelangt, so känn man wegen des geringen Umfangs des Skelettmaterials 
nur konstatieren, dass es von gemischter Rasse gewesen ist. Mit den eben-
genannten Annahmen stimmt vortrefflich die Tatsache iiberein, dass die 
heutige Bevölkerung Dänemarks weit mehr brachyzephal ist als die im 
grossen und ganzen dolicho- und mesozephale Bevölkerung Schwedens. 

Bei aller Anerkennung der neuen wichtigen Richtlinien fiir die Geschichte 
der nordischen Steinzeitkultur, die Verf. in seinem oben angefiihrten Buch 
"Stenåldershavets nivåförändringar och Nordens äldsta bebyggelse"1 gezogen 
hat, haben einige Forscher in gewissen Punkten von diesen Abstand genom
men. Der dänische Geologe Knud Jessen seinerseits bezweifelt die Exi-
stenz der zweiten steinzeitlichen Transgression, was Dänemark betrifft. 
Sollte sie an den dänischen Kusten nicht angetroffen werden, so diirfte 
jedoch diese Erscheinung nur durch das Vorhandonsein einer unbekannten 
Verwertungsspalte im Öresund zu erklären sein. 

Ein Hauptpunkt bei einigen Einwänden ist dieser: man filhlt sich nicht 
von der Richtigkeit der Ansicht des Verf.'s Uberzeugt, dass die Gerättypen 
der älteren Steinzeit tatsächlich noch bis in die Ganggräberzeit hinein 
fortleben, an das alto Wohnplatzwolk gebunden. Das Beweismaterial, das Verf. 
bereits vorgelegt hat, ist nun indessen durch neue Wohnplatzfunde, die in 

1 K. Humanist. Vetenskapssamfundets i Lund årsbok 1928—29, s. 35 11. 
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der Nähe des Sees Ringsjön angetroffen worden sind und die friiheren 
Untersuchungen Reventlows daselbst ergänzen, so kraftig verstärkt worden, 
dass ein Festhalten an dem alten Schema vollständig unmöglich sein diirfte. 
Wenn also der schwedische Geologe Bror Asklund, gestiitzt aut statistisehe 
Tabellen uber die Strandlinien der Westkuste, das Gegenteil nachzuweisen 
versucht, hat er nicht hinreichend Riicksicht auf archäologische Tatsachen 
genoramen. Man darf nicht vergessen, dass es eben das archäologische 
Material ist, das den geologischen Datierungen während postglazialer Zeit 
zugrunde liegt. 

Sune Lindqvist glaubt zwar, gleich Asklund und anderen schwedischen 
Geologen, an das Vorhandensein einer zweiten Transgression; dass die 
primitive Zivilisationsform der mesolithischen Zeit, die Wohnplatzkultur, 
längs den Kusten und in dem Inneren Schoncns und gewisser Teile Däne-
marks unbceinflusst von der Niederlassung eines Megalithvolkes in 
anstossenden Kulturgegenden fortzuleben vermoeht hat, findet er aber nicht 
wahrscheinlich. Das Vorhandensein der vielen Wohnplätze auf den 
hauptsächlioh während zwei verschiedoner Perioden aufgetiirmten Strand-
wällon will er als aus zwei zeitlich ebenso weit entfernten, reich ergiebigen 
Fisohereiperiodon herriihiend erklären. Wenn er zu diesem Zwecke einen 
Vergleich mit den Fischereivorhältnissen während des Mittelalters bei 
Skanör und Falsterbo anstellt, ilbersieht er aber, dass die Bliile der genannten 
Städte hauptsäohlich auf Handelsverhältnissen anderer Art, nicht nur auf 
dor frtiher wosentlich ilberschätzten Bedeutung dos Fischfangos boruhto. 

Wenn er ferner zu zeigen versucht, dass die sog. Borrebyrasse — die er 
von der Mehrzahl kurzschädeliger Rasscnelemento in der jiingeren Steinzeit 
des Nordens absondern will — erst mit den Trägern der Bootaxtkultur nach 
dera Norden gekommen sei, stiitzt er sich auf allzu unvollständiges Skelett-
material. Unter den wenigen sicher aus Streitaxtgräbern der Ganggräber
zeit herriihrenden Skeletten befindet sich kein einziges, das mit der sog. 
Borrebyrasse zu vergleiohen ist. 

Des Verf.'s Annahme dreier verschiedener Volkseinwanderungen bleibt 
andauernd als die wahrscheinlichste Erklärung fiir die Kulturgegensätze 
innerhalb der Steinzeit des Nordens bestehen, eine Erklärung, deren sioher-
stcr Grund in dem tatsächlichen Fortleben der Jägerkultur bis in das Ende 
der Steinzeit hinein sowie in der Besiedelungskonzontration der Megalilh-
kultur auf gewisse Teile des siidwestlichen Skandinavien liegt. Je grosser der 
Abstand von Dänemark, der Wiege der nordischen Megalithkultur, ist, um 
so langer bleibt diese Wohnplatzkultur bestehen. In den nördlicheron 
unwirtlichen Gegenden Schwedens dauert sie sicherlich durch unsere ganze 
Steinzeit hin fort, während sie sowohl in Norwegen als auch in Finnland 
noch weit in die Bronzezeit hinein existiert. 


