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DET NORDISKA STENÅLDERSOMRÅDET 
ETT ORIENTERINGSFÖRSÖK 

AV 

NILS ÅBERG 

F
rån att tidigare Mellaneuropa legat så gott som fyndtomt och 
den nordiska kulturkretsen endast ägt sina primitiva fiskebo
platser och lösfynd av flintyxor, inträder från och med nor
disk döstid en kulturuppblomstring, som åstadkommer, att 

dessa områden nu för första gången börja framträda med större fyl
lighet och skärpa i det arkeologiska materialet. Till en början äro 
fynden visserligen inskränkta till enstaka punkter, vilka alltså fram
stå som de första kulturhärdarna, men snart nog sprida sig fynden 
över större och sammanhängande områden och redan under loppet av 
gånggriftstiden börja de stora folkområdena framträda klart och tyd
ligt i hela deras utsträckning. Det vi bevittna, är icke uppträdandet 
av nya folk å förut obebodda områden, utan endast den successivt 
försiggående kulturuppblomstringen å folkområden, som tidigare 
icke eller endast fragmentariskt framträtt i det arkeologiska mate
rialet. 

Samtidigt med att fyndmaterialet sålunda börjar flyta allt rikli
gare, spåra vi även en allt livligare kommunikation mellan de olika 
folken och kulturkretsarna, och i samband därmed vinna också 
de första metallerna insteg även på nordiskt område, om icke redan 
under döstid, så dock bevisligen under äldre gånggriftstid. Allt talar 
för, att den starka kulturuppblomstring, om vilken det arkeologiska 
materialet bär ett så otvetydigt vittnesbörd, förorsakats eller i varje 
fall åtföljts av en stegrad aktivitet inom det europeiska folklägret. 
Kanske hava också de första europeiska framstötarna i riktning mot 
Orienten tillhört denna tid, och kanske hava återverkningarna från 
dessa fört de för kulturutvecklingen befruktande orientaliska kultur
impulserna till det inre (eller västra) Europa och därifrån slutligen 
till det avlägsna Skandinavien. Fyndmaterialet tillåter visserligen än-
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nu icke ett direkt bedömande av de europeiska stenålderskulturernas 
förhållande till Orienten, men jämförelsevis tydligt framträder där
emot deras inbördes förhållande. 

I den mån fyndmaterialet växer och blir representativt, framträda 
i detsamma tvänne stora och i förhållande till varandra tydligt av
gränsade kultur- och folkgrupper, innehavande var sin del av den 
europeiska kontinenten: en nordisk grupp, sträckande sig från Hol
land i väster och mot öster långt in i Ryssland, en bandkeramisk 
grupp från Belgien och Rhen i väster och mot öster till Svarta 
Havet och Tripoljeboplatsernas område i Sydryssland. Om dessa 
båda stora folkgrupper kan sägas, att de visserligen under utveck
lingens gång kunnat expandera eller förändra och förskjuta sina 
geografiska gränser, men att de likväl innehaft sina centralare om
råden alltifrån de tider, då deras kultur ännu icke framträtt i det 
arkeologiska materialet. Det är sålunda inga folkinvasioner och 
inga kolonisationer av ödeland, utan endast den successivt framträ
dande kulturuppblomstringen, som för dessa folkgrupper inom forsk
ningens synkrets och som kommer dem att framträda, till en bör
jan endast vagt och otydligt, men så småningom allt klarare och 
fylligare. Om den nordiska av dessa två stora folkgrupper skall 
den följande översikten handla, och början må då göras med de 
skandinaviska kulturområdena. 

Den enda av de skandinaviska stenålderskulturerna, som mera 
tydligt börjar framträda i det arkeologiska materialet redan under 
döstid, är den megalitiska, som till en början når sin kraftigaste 
utveckling på norra Jylland och som då ännu representeras av 
fynd, icke endast i megalitgravar, alltså dösar, utan även i enmans
gravar. Till döstidens karakteristiska gravinventarium höra tunn-
nackiga yxor, klubbor, gropornerade, skivformade bärnstenssmyc-
ken, kragflaskor, trattbägare med rund buk samt höghalsade am
foror. Dubbeleggade och mångkantiga stridsyxor äro icke med full 
säkerhet kända från denna tid, och den sistnämnda typens ställning 
i förhållande till den megalitiska utvecklingen är oklar, även om 
dess utveckling försiggått ur döstidens klubbformer. De dubbel
eggade yxorna äro däremot rent megalitiska och säkert belagda i 
fyndmaterialet från och med gånggriftstidens början. 

Den fortsatta megalitiska utvecklingen på danskt område skall 
här endast antydningsvis beröras. Till övergången mellan dös- och 
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gånggriftstid hör huvudmassan av den danska keramiken med tvär-
snoddsomering; därefter följer den ordinära gånggriftskeramiken, 
som av Sophus Muller uppdelats i den stora stilen, den kardium-
ornerade sköna stilen och slutligen tandstockens eller kamstämpelns 
stil, som avslutas med den yngre gånggriftstidens sirligt mönstrade 
själländska keramik. 

Skarpa kronologiska gränser förefinnas likväl icke mellan de 
olika stilarna. Tvärsnodden och t. o. m. kamstämpeln uppträda i 
enstaka fall redan under döstid, och den stora stilens mönstring 
utbildas redan under tvärsnoddens blomstringstid. Å andra sidan 
synes tvärsnodden å bornholmsk-skånsk keramik hava fortlevat nå
got längre än i de danska huvudbygderna, och likaledes fortlever, 
om ock under tilllagande förflackning, den stora stilen samtidigt 
med yngre stilarter. Det uppställda schemat äger alltså endast i 
stora drag sin giltighet. 

Till gånggriftstidens början hör den märkliga megalitiska nyan
läggningen från Troldebjerg på Langeland. I det kerarniska mate
rialet från denna by ha de speciella döstidsformerna försvunnit och 
den stora stilen är fullt utbildad, ehuru delvis ännu med ornering 
i tvärsnodd. Bland yxorna överväga dock fortfarande de tunnackiga 
typerna och talrikt uppträda även tvärpilar, medan däremot gång
griftstidens typiska spånpil ännu icke nått sin fulla utbildning. 
Till fyndmaterialet höra även tvänne dubbeleggade stridsyxor av 
den flacka typen. 

De långsträckta och med stolphål försedda husgrunderna från 
Troldebjerg antyda en förhållandevis högt utvecklad kultur i detta 
första bysamhälle på nordisk botten. Hustypen, vilken på danskt 
område möjligen förekommer redan under döstid (Strandegaarcl), 
torde hava utvecklats under inflytande från den bandkeramiska 
kulturkretsen. Andra bandkeramiska inslag i Danmarks tidiga 
gånggriftskultur utgöras av lerskedar och skålar på hög fot. Om 
förbindelser med kontinenten vittnar även det bekanta kopparfyndet 
från Bygholm på Jylland, anträffat i ett lerkärl av en typ, som 
nått sin utbildning redan under döstid, men sedan bevisligen fort-
levat in i gånggriftstid. Säkra kopparfynd från döstid äro hittills 
icke kända vare sig från Danmark eller annnat håll. 

Till gånggrifternas ordinära inventarium höra förutom keramik 
Även tjocknackiga yxor, spånpilar, dubbeleggade stridsyxor samt 
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bärnstenspärlor av den dubbeleggade yxans typ eller i klubbform. 
Sent under gånggriftstiden utvecklas flintspjuten och dolkarna, 
vilka sedan nå sin egentliga blomstring under hällkisttiden. 

Den äldsta gånggriftskeramiken är bäst representerad på Jylland, 
den yngsta däremot på Själland. Seden att i megalitgravarna depo
nera ett representativt keramiskt material har tydligen icke varit 
konstant, utan underkastats betydande fluktuationer under utveck
lingens gång, och Jylland, som alltsedan döstid intagit en ledande 
och tongivande ställning, kan sägas leda den danska utvecklingen 
även beträffande gravgodsets långsamt men säkert fortskridande 
urartning. Den representativa megalitkeramiken försvinner sålunda 
först från Jylland (och Bohuslän), men fortbestår längre på öarna 
samt på Bornholm och i Skåne. Någon annan orsak till ifråga
varande fenomen torde icke hava företunnits, och den yngre jyl
ländska megalitkulturen ger sig också tydligt tillkänna i de äldre 
hällkistornas kraftiga utveckling därstädes. 

Det megalitiska gravinventariets under utvecklingens gång fort
skridande utarmning och deklination framträder också tydligt över 
hela linjen i och med hällkisttiden, då gravarna bliva mycket fat
tiga och i stor utsträckning nästan fyndtomma. Det för nordiska 
hällkistor utmärkande inventariet är välkänt, och vi nämna endast, 
att gravarnas simpla och degenererade keramik nu ej längre repre
senterar de megalitiska stiltraditionerna, utan snarast anknyter till 
den jylländska enmansgravkeramikens stilriktning. Därmed kan 
också den nordiska keramikblomstringens tid betraktas såsom defi
nitivt förbi, och så gäller icke endast om den megalitiska, utan 
även om övriga grupper. 

Betydligt senare än den megalitiska framträder efter döstidens 
slut den jylländska enmansgravkulturen, som utvecklas å de redan 
då hedartade områdena i det inre Jylland. Denna kulturs uppträ
dande är till synes plötsligt och har därför inom forskningen i all
mänhet uppfattats såsom förorsakat av en från söder kommande 
invasion. Faktiskt är dock dess framträdande under äldre gång
griftstid icke mera överraskande än megalitkulturens under döstid, 
och flera omständigheter synas också giva vid handen, att en-
mansgravbefolkningen redan före sitt framträdande bott å samma 
områden, ehuru utan att då ännu giva sig tillkänna i det arkeolo
giska materialet. Då enmansgravkulturen först framträder, uppvisar 
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den nämligen påtagliga anknytningar till döstidens kultur. Så före
fanns enmansgraven med den karakteristiska stenskoningen redan 
under döstid och vidare kunna den jylländska kulturens fornsaks
former och orneringsstil i en viss utsträckning härledas ur döstidens. 
Så fortlever döstidens enkla snörornering inom enmansgravkulturen, 
medan den så småningom helt försvinner ur den megalitiska, och 
likaledes anknyta de jylländska undergravarnas snörbägare och 
skivformade bärnstenspärlor till motsvarande döstidsformer. Vidare 
kunna undergrävarnas stridsyxor härledas, dels ur vissa redan un
der döstid förefintliga skafthålslösa klubb- eller yxformer, dels ur 
de mångkantiga stridsyxorna. Allt talar för, att döstidens kultur 
ännu varit mera odifferentierad och sålunda lämnat utrymme åt så
väl den rent megalitiska som åt den jylländska utvecklingslinjen. 
Den jylländska kulturuppblomstringen försiggår emellertid senare 
än den megalitiska och framträder i det arkeologiska materialet 
först sedan megalitkulturen passerat sitt äldsta stadium. Men om 
några element i utvecklingen varit främmande och utifrån inkomna, 
hava dessa snarare varit megalitiska än jylländska. Denna fråga 
skall likväl här behandlas i ett något senare sammanhang. 

Utvecklingsgången inom den jylländska enmansgravkulturen fram
går tydligt såväl beträffande stridsyxor som keramik vid en jäm
förelse mellan undergravarnas och övergravarnas inventarier. De 
yngsta gravarna innehålla flintspjut och dolkar av samma typer som 
i de samtida megalitiska hällkistorna. Vid denna tid, som motsva
rar bronsålderns första period, ha också de förut så skarpa grän
serna mellan de två kulturerna i någon mån börjat utplånas, och 
såsom redan framhållits anknyter också hällkistkeramiken snarast 
till den jylländska stilen. 

Något senare än den jylländska framträder i det arkeologiska 
materialet den svenska enmansgravkulturen eller båtyxkulturen. Den 
sistnämnda är till sitt ursprung lika svensk som den jylländska är 
jylländsk, men båda äro besläktade med varandra, båda ha stått i 
likartade förbindelser med det mellaneuropeiska kulturområdet, och 
den svenska båtyxkulturen anknyter i sitt fornsaksmaterial till den 
jylländska stilriktningen. Det sistnämnda framgår exempelvis av de 
tidigaste svenska båtyxorna, särskilt Sösdalatypen, vilka anknyta 
till den äldre jylländska stilen. Likaledes besitter den ordinära sven
ska båtyxan samma linsformacle genomskärning, som även karak-
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teriserar den jylländska båtyxan. De sena jylländska stridsyxfor-
mer, vilka mera konservativt bevarat den fyrkantiga genomskär
ningen och snipigt nackparti sakna däremot sina motsvarigheter 
på svenskt håll, detta frånsett en sparsam import. 

Även den äldsta svenska båtyxkeramiken, av Sösdalatyp, uppvisar 
i såväl sin snörornering under randen som i kärlformens ännu nå
got svängda profil stildrag, som anknyta till undergravarnas svängda 
bägare. Sedermera blir den svenska keramiken av ännu mer rundad 
formgivning, stundom även flatbottnad och med en bottenornering, 
som saknar analogier på jylländskt håll, men vars motsvarigheter 
återfinnas inom kontinentala kerainikgrupper. Den i kamteknik ut
förda vinkelbandsorneringen äger likväl till en del motsvarigheter 
å jylländsk övergravskeramik, till en del kanske å skånsk megalit-
keramik. Inom de båda keramikgrupperna fortlever också snörorne-
ringen, på jylländskt håll endast den enkla snörlinjen, på svenskt 
håll understundom även tvärsnodden. 

Till den svenska båtyxkulturens gravinventarium höra även tjock
nackiga, med hålslipad egg, avrundade kanter och välvd bredsida 
försedda yxor i sten eller flinta. Dessa inom den megalitiska kultu
ren okända typer leda sitt ursprung från trindyxorna och vittna 
sålunda därigenom om gamla och inhemska stiltraditioner. Tanken 
på en invasion från kontinenten motsäges också av den omständig
heten, att de svenska båtyxorna så gott som fullständigt saknas 
därstädes. Förhållandena tala snarare till förmån för ett visst släkt
skapsförhållande mellan den svenska båtyxkulturen och den s. k. 
ostsvenska boplatskulturen. Den svenska båtyxkulturen har också 
sin föregångare i en av mångkantiga stridsyxor utmärkt kultur, 
utbredd över samma områden som båtyxkulturen, men till tiden fal
lande före kulturuppblomstringen och därför endast framträdande 
i lösfynd av yxor. Denna äldre stridsyxkultur är samtidig med de 
prekeramiska boplatserna, och denna kultur har uppenbarligen stått 
i ett minst lika starkt beroende av Danmark som den sedermera 
framträdande båtyxkulturen gjort. 

Den fjärde och sista av de skandinaviska stcnålderskulturer, som 
här upptagas till behandling, utgöres av den i västra Sverige svagt, 
men vid Östersjön rikt utvecklade boplatskulturen, karakteriserad 
framför allt genom sin gropornerade keramik. Kulturen synes hava 
uppburits av en primitivt levande fiskar- och jägarbefolkning och 
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står tydligen i kulturellt avseende långt tillbaka för de sydskandina
viska kulturerna. Med full skärpa framträder denna boplatskultur 
först under loppet av gånggriftstiden, men förebådas likväl i viss 
mån av de äldre och ännu huvudsakligen kcramiklösa, men av 
stenyxor, särskilt trindyxor utmärkta kustboplatserna. Som en för
sta antydan om den kommande utvecklingen uppträder å ett fåtal av 
dessa äldre boplatser, särskilt de blekingska, en om sydskandinaviskt 
inflytande vittnande keramik, stundom redan med groprader under 
randen, men framför allt karakteriserad av sin ornering med enkla 
snören eller tvärsnodd av det slag, som i Danmark huvudsakligen 
utmärkte övergången mellan dös- och gånggriftstid. Denna kera
miks tidsställning och allmänna karaktär ha fastslagits av Bagge 
i ett ännu icke publicerat arbete. 

Den egentliga boplatskeramiken blir av sämre gods och inom den
samma försvinner snörorneringen, medan groporneringen — även 
den ursprungligen överförd från den sydskandinaviska megalitkera
miken —- når sin fulla utveckling. Orneringen blir nu merendels 
horisontalgrupperad, ehuru dock en om megalitisk påverkan vittnan
de vertikalgruppering stundom uppträder å den äldre keramiken av 
Åloppe- och Sätertyp. På ett senare stadium utvecklas en mera sirlig 
och nu uteslutande horisontalgrupperad kamornering. 

Om sålunda boplatskulturen, särskilt på ett tidigare stadium, mot
tagit inflytelser från Sydskandinavien, vittna emellertid andra för
hållanden om långväga förbindelser mot norr och öster. Den ända 
ned till blekingska boplatser spridda röda skiffern har importerats 
från Ångermanland, och de karelska mejslarna och den älghuvud-
prydda yxan från Alunda i Uppland vittna om förbindelser över 
Bottniska viken med de kamkeramiska kulturkretsarna i öster. 
Slutligen vittna de å boplatserna ännu uppträdande trindyxorna om 
gamla och inhemska traditioner från prekeramisk tid, och benhar-
punerna äro kanske t. o. m. att uppfatta som de sista ättlingarna 
av dem, som under Maglemosseboplatsernas avlägsna tid började 
spridas även i Sverige. 

Efter denna kortfattade översikt över de skandinaviska stenålders-
kulturerna övergå vi att lika kortfattat söka karakterisera det nor
diska kulturområdet på kontinenten. Först därefter skola de slut
satser dragas, vilka äro denna framställnings egentliga syfte. 

Liksom den danska stenåldersutvecklingen delar sig i en megali-
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tisk och en jylländsk linje, så låta även de nordiska kulturerna i 
Mellaneuropa uppdela sig i två stora grupper, den ena megalitisk, 
den andra anknytande till den jylländska utvecklingslinjen och 
med sin kanske förnämsta representant i den saxisk-thuringska 
kulturen. Om dessa grupper gäller också såsom i Danmark, att den 
megalitiska gruppen tidigast framträder i det arkeologiska materia
let, medan den andra når sin uppblomstring något senare och i stort 
sett allt senare, ju längre man kommer mot öster. Utvecklings
gången är i nämnda avseende likartad i Danmark och i Mellan
europa, och tydligen har kulturuppblomstringen försiggått succes
sivt och med utgångspunkt å de västliga områdena. Vi börja sålunda 
vår översikt med den megalitiska gruppen. 

I nära anslutning till Danmark försiggår utvecklingen av Nordsjö-
områdets megalitkultur, vars blomstring faller under äldre gång
griftstid. Under döstid saknas ännu gravfynd å Nordsjöområdet, 
och tydligen har kulturuppblomstringen vid denna tid ännu icke 
tagit sin början därstädes. Endast lösfynden av tunnackiga yxor 
vittna om de blivande kulturbärarnas närvaro, och yxornas nor
diska typ med huggna smalsidor och deras spridning ned mot den 
skarpt framträdande västeuropeiska gränlinjen från Zuidersce genom 
Overijssel och in i Westfalen bär vittnesbörd därom, att det bli
vande megalitområdet är nordiskt till sin struktur redan under 
döstid. 

Vid gånggriftstidens början försiggår emellertid den megalitiska 
kulturuppblomstringen å Nordsjöområdet, karakteriserad av de stora 
stengravarna och deras särskilt av keramik utmärkta inventarium. 
De i Danmark endast under döstid uppträdande kragflaskorna och 
trattbägarna med helrund buk fortleva å Nordsjöområdet under äldre 
gånggriftstid, om på grund av ett ursprungligt inflytande från Dan
mark eller som parallellföreteelse är svårt att bedöma, då ju Nord-
sjökulturen först vid gånggriftstidens början framträder i det arkeo
logiska materialet och döstidens utveckling därstädes alltså ännu är 
okänd. I övrigt saknas å Nordsjöområdet de danska döstidsfor-
merna, detta frånsett lösfynden av tunnackiga yxor, och likaledes 
synes den danska övergångskeramiken med tvärsnodd nästan helt 
hava saknats därstädes. Nordsjökeramikens ornering är i stor ut
sträckning utförd i Furchenstich, som utgör en i Danmark mindre 
vanlig teknik. För övrigt är likväl keramikorneringen närbesläk-
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tad med den danska megalitstilen och även i kärlformerna förefin
nas talrika beröringspunkter, exempelvis trattbägarna, kopparna med 
Walternienburgerprofil och de djupa skålarna med tätbandad verti-
kalornering. Även den gropornerade danska megalitkeramiken äger 
nära motsvarigheter å Nordsjöområdet. En för båda områdena 
gemensam företeelse är även det likartade bandkeramiska inslaget, 
i Danmark framträdande i fotvaser och lerskedar, å Nordsjöom
rådet förnämligast representerat av de sistnämnda. 

De megalitiska kulturernas förbindelser med de bandkeramiska 
områdena i söder framgå även av den vid nedre Saale utvecklade 
Rössenkeramiken, vilken i sitt äldsta stadium närmast anknyter 
till Nordsjökeramiken. Från Saaleområdet sprider sig sedan Rössen
keramiken med en kulturström, som över Hessen fortplantar sig mot 
Rhen och Sydtyskland, och därvid försiggår en allt starkare band-
keramisk påverkan, som ger upphov till ett antal lokala grupper, 
halvt megalitiska, halvt bandkeramiska. Utvecklingen rör sig här 
mellan å ena sidan en till äldre gånggriftstid hörande nordisk kom
ponent, som utgöres av vissa typer inom den megalitiska keramiken 
från Nordsjöområdet, å andra sidan en bandkeramisk komponent av 
Hinkelsteinkeramikens grupp. Här möter oss sålunda den första 
starka beröringen mellan nordiskt och bandkeramiskt, och tiden 
härför motsvarar tydligen det bandkeramiska inslaget vid Trolde
bjerg på Langeland och inom den danska megalitkulturen. 

Nordsjöområdets megalitkeramik har sin egentliga blomstring un
der äldre gånggriftstid, medan den för yngre gånggriftstid karak
teristiska keramikutvecklingen saknas därstädes. Förhållandena å 
Nordsjöområdet äro sålunda i nämnda avseende analoga med dem 
på Jylland och i Bohuslän. Längre öster ut möter oss emellertid 
å gravfältet från Walternienburg vid Saales inflöde i Elbe en mcga-
litisk keramikutveckling, som spänner över så gott som hela gång
griftstiden, börjande mod de skarpvinkligt profilerade typerna, väl
kända även från Danmark och Nordsjöområdet, slutande med de 
avrundade former, som bruka benämnas efter gravfältet vid Bern-
burg i Anhalt. De olika faserna i denna sammanhängande keramik-
utveckling benämnas sålunda Walternienburg I och II, Bernburg I 
och II. 

Från Walternienbiirggravfältet härrör även en dubbeleggad strids
yxa av ordinär nordisk typ och i de äldre gravarna ingå även tvär-
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eggade flintpilar och skålar av Nordsjöområdets megalitiska typer. 
Ett bandkeramiskt inslag i gravgodset utgör möjligen en lersked 
och bandkeramiskt eller i varje fall icke megalitiskt är gravskicket: 
en samlad nekropol med gravar under flat mark. 

Walternienburggravfältet spänner som sagt över större delen av 
gånggriftstiden, och dess yngsta keramik, den av Bernburgtyp, är 
att hänföra till yngre gånggriftstid. Det sistnämnda gäller även om 
den närbesläktade keramiken av Burg-Molkenbergtyp, vars sirliga 
ornering också i någon mån anknyter till den yngre själländska 
megalitstilen. 

En vida oklarare ställning inom den megalitiska gruppen intager 
den mellantyska och även i Böhmen företrädda kultur, vilken ut-
märkes av de s. k. klotamfororna. Rent megalitiska och av Nord-
sjökeramikens karaktär äro emellertid några i mellersta Tyskland 
spridda skåltyper och megalitiska äro även en del mera ostligt 
spridda fynd av kragflaskor och trattbägare. Kragflaskorna äro i 
stil med dem från Nordsjöområdet och tillhöra av allt att döma den 
äldre gånggriftstiden. Dylika samt trattbägare äro i ett fåtal exem
plar anträffade å det bandkeramiska gravfältet från Jordansmlihl i 
Schlesien och utgöra sålunda nordiskt-megalitiska insprängningar 
i en f. ö. rent bandkeramisk miljö. Även i Osttyskland synes alltså 
det första mötet mellan nordiskt och bandkeramiskt hava tillhört 
den äldre gånggriftstiden. 

Den nordiska keramiken vid Jordansmlihl torde möjligen kunna 
bringas i något samband med den megalitiskt färgade schlesiska 
kultur, som bär sitt namn efter gravfältet vid Nosswitz. Å detta 
gravfält uppträda simpla kragflaskor och trattbägare samt en i 
övervägande megalitisk stil ornerad keramik, vilken dock även har 
att uppvisa snörornering. En viss stilblandning utmärker sålunda 
keramiken från Nosswitz, och dess ställning inom den megalitiska 
gruppen är därför mindre klar och utpräglad. Liknande gäller även 
om en del andra keramikarter, som utvecklats å området kring Öder. 

Längre mot öster tunna de megalitiska keramikfynden ut och 
bilda ej längre några lokalt begränsade och mera slutna grupper. 
Spridda fynd härröra från West- och Ostpreussen, Posen, Guv. 
Lublin i Polen, Podolien och Ostgalizien. Jämfört med den andra 
gruppens keramikarter visar sålunda den megalitiskt färgade kera
miken en betydligt sparsammare och mera begränsad spridning å 
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områdena i öster. Liknande gäller även om motsvarande stridsyx-
typer. Det ostligaste och helt isolerade fyndet av don dubbeleggade 
nordiska stridsyxtypen härrör från Koden vid Bug. 

Såsom redan framhållits, anknyter den andra av de två stora 
nordiska kulturgrupperna till den jylländska utvecklingslinjen, och 
dess främsta representant i Mellaneuropa utgöres av den saxisk-
thiiringska kulturen. I sitt fullt utbildade och typiska stadium ka
rakteriseras denna kultur av vidbukiga amforor med rudimenterat 
halsparti, svängda snörbägare i den äldre jylländska stilen samt 
facetterade stridsyxor, anknytande till den jylländska stridsyxserien. 
Skiljaktighetorna mellan saxisk-thiiringsk och jylländsk kultur äro 
visserligen avsevärda, men jämförda med de megalitiskt präglade 
kulturerna, måste de likväl sägas bilda en förhållandevis sluten 
grupp. 

Förstadierna till den ordinära saxisk-thuringska keramiken äro 
likväl av en något annan karaktär och sakna ännu snörornering, 
men äro i stället ornerade i Furchenstich såsom den megalitiska Nord-
sjökeramiken, och likaledes utmärkas de understundom av en vin-
kelbandsornering, som äger sina analogier hos vissa megalitiska 
keramikarter. Även de äldsta kärlformerna, visserligen redan vid
bukiga, men likväl med mer eller mindre kraftigt utvecklade hals-
partier, stå de megalitiska typerna närmare än fallet blir med de 
yngre arafororna. Om dessa företeelser möjligen kunde tolkas som 
ett ursprungligt beroende av megalitiskt inflytande, så frigör sig 
likväl kulturen så småningom från detta och når i Mellaneuropa 
en ställning, som i viss mån motsvarar den jylländska enmansgrav-
kulturens i Danmark. 

Från sitt ursprungsområde kring Saale utbreder sig den saxisk-
thiiringska kulturen dels mot Böhmen, dels också över Hessen mot 
Rhen och Sydtyskland, alltså i sistnämnda fallet följande samma 
huvudstråk, längs vilket tidigare Rössenkulturen framträngt. Vid 
Rhen möter den saxisk-thuringska kulturen den ursprungligen från 
iberiskt håll komna blockbägarkulturen och påverkas av denna, och 
därvid uppstå slanka, men i klockbägarstil zonornerade bägare. 
Då klockbägarkulturen bevisligen fortlevat till bronsålderns början, 
skulle alltså framgå, att åtminstone den yngre saxisk-thiiringska 
utvecklingen tillhört en sen del av gånggriftstiden. Även de böh
miska gravfynden ådagalägga, att kulturen där fortlevat till in emot 
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stenålderns slut eller Aunjetitzertidens början. Ehuru den saxisk-
thiiringska kulturens äldsta fas erbjuder svårigheter att exakt datera, 
bör likväl av de omnämnda förhållandena slutsatsen kunna dragas, 
att utvecklingen försiggått senare än de megalitiska kulturernas 
första framträdande i Mellaneuropa och att alltså förhållandena här 
varit analoga med dem i Danmark. 

Om den saxisk-thiiringska keramiken vid sitt första framträdande 
kan tänkas hava rönt ett visst inflytande från megalitiskt håll, 
så gäller kanske något liknande om den till sin ställning mycket 
osäkra Schönfelderkeramiken, vars äldsta former anknyta till Nord-
sjöområdets megalitiska skåltyper och vars ornering ofta är utförd 
Furchenstich. Under sin utveckling uppvisar Schönfelderkulturen 
vissa till den saxisk-thuringska kulturen anknytande drag, men 
keramikutvecklingen är likväl ganska säregen, och så gäller även 
om det å Schönfeldergravfältet härskande brandgravskicket, vilket 
kunde antyda inflytelser från bandkeramiskt håll. 

Mera typisk och till sin karaktär lättare fixerbar är den schlesiska 
Marschwitzkulturen, karakteriserad av enkla stridsyxor i jylländsk 
stil samt svängda eller i yngre jylländsk stil blomkrukelikt formade 
bägare, horisontalornerade med skurna linjer eller snörintryck. 
Kulturens uppträdande faller sent, och i det kerarniska materialet 
märkas också bägare eller kannor av tidiga Aunjetitzerformer. Lik
som tidigare det megalitiska och det bandkeramiska möttes å gravfäl
tet vid Jordansmlihl, så mötas alltså nu vid stenålderns slut det snör-
keramiska och element från den ur det bandkeramiska utgångna 
Aunjetitzkulturen. 

Ett annat område, där den »snörkeramiska» gruppen nått en god 
utveckling, är Ostpreussen, vars vidbukiga amforor och svängda 
bägare, ofta dekorerade med snörränder och fransar mellan hals 
och buk, uppvisa nära analogier till den saxisk-thuringska keramik-
stilen. Liknande gäller om ock ej i fullt så hög grad beträffande 
den polska Zlotakeraraiken, som också har att uppvisa bukiga am
foror och svängda snörbägare samt dessutom även om megalitiska 
trattbägare erinrande former. 

Ännu längre mot öster utbreder sig den ryska Fatjanovokulturen 
med sina karakteristiska stridsyxor i jylländsk stil och en keramik, 
vars frändskap med den saxisk-thuringska är omisskännelig. Spridda 
keramikfynd av denna eller besläktad karaktär äro gjorda så långt 
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mot söder som i guvernementet Kiev, och till denna av den saxisk-
thiiringska stilen mer eller mindre starkt påverkade keramik torde 
även en del fynd från Kaukasus få hänföras. Så långt skulle alltså 
de ur den nordiska gruppen utgångna elementen hava framträngt 
i riktning mot Orienten. Vi omnämna i detta sammanhang även 
de till sydryskt-mellaneuropeiskt håll anknytande stridsyxorna från 
Tröja. 

Kasta vi en sammanfattande blick över de kulturer, vilka något 
oegentligt skulle kunna benämnas de snörkeramiska, så finna vi, att 
säkerligen en hel del ganska heterogena element kunnat rymmas 
bland dessa, men att likväl i trots därav föreningsbanden dem 
emellan varit tillräckligt starka att låta dem framstå såsom en 
i förhållande till det megalitiska mera sluten grupp. I keramikens 
formgivning och ornering spåra vi sålunda besläktade drag, vilka 
återkomma från Jylland i väster och långt in i Ryssland. Liknande 
gäller om de olika kulturernas stridsyxor, som äro helt olika de 
megalitiska, men alla utmärkta av de karakteristiska stildrag, som 
återkomma i den jylländska utvecklingen. De kontinentala strids-
yxtypernas i förhållande till de jylländska monotona prägel och 
de jylländska typernas ursprung, dels ur döstidens klubb- och yx-
former, dels ur de mångkantiga typerna ger en påtaglig antydan 
om, var utgångspunkten för den jylländska stridsyxstilen legat. Ur 
den jylländska stilen utgå även de svenska båtyxorna, och de finska 
anknyta dels till de svenska, dels till de ostliga snörkeramiska 
kulturernas stridsyxor av Marschwitz- eller Fatjanovotyp. Även 
den svenska och finska båtyxkeramiken visar anknytning till den 
jylländsk-mellaneuropeiska gruppen och står alltså i ett liknande 
motsatsförhållande till det megalitiska. 

I det arkeologiska materialet skönja vi alltså konturerna av två 
stora kulturblock, ett megalitiskt, med tyngdpunkten i sin utveckling 
förlagd väster ut, ett »snörkeramiskt», som i sin sammanhängande 
spridning kan sägas omfatta Östersjön, och till vilket den jylländska 
enmansgravkulturen ansluter sig såsom en av det megalitiska nästan 
omfluten ö. Det gäller alltså att undersöka orsakerna till denna 
de nordiska kulturernas klyvning i två stora grupper. 

Om man i anslutning till en del forskares uppfattning skulle an
taga, att alla de nordiska kulturerna (kanske med undantag för 
boplatskulturen) kommit utifrån — megalitkulturen från väjster, 
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den jyl ländska och den svenska enmansgravkul turen från söder 

och de mellaneuropeiska snörkeramiska kul turerna kansko från 

Sydryss lands stepper — då kunde ju som ett tankeexperiment an

tagas, att i denna mosaik av från världens olika håll och kanter 

mot det plötsligt så eftersträvansvärda nordiska området hastande 

folk och kul turer en dylik gruppering kunnat inträda. Men hela 

denna tankegång är enligt vår mening falsk, och vi föredraga att 

ansluta oss till uppfattningen, att det nordiska området redan under 

mesolitisk tid1 fått sin huvudsakl iga befolkning och att denna sedan 

å olika områden och under olika inflytelser gått växlande öden 

till mötes. Uppgiften skulle då i stället bliva att undersöka, vilka 

nya impulser eller incitament, som kommit utvecklingen inom 

denna i sig själv kanske mer eller mindre heterogena folkgrupp 

att dela sig på två bestämda linjer; det gäller att undersöka, vilken 

av de två linjerna, som representerar det mera inhemska och jord

bundna, och vilken som betecknar det nya och kanske mera viru-

lenta inslaget. Man vore kanske böjd att uppfatta det megalitiska 

såsom kä rnan och stommen i den nordiska utvecklingen, men för

hållandena antyda snarast , att det megalitiska varit det nya incita

mentet, som åstadkommit klyvningen. 

Under döstid hava vi, frånsett lösfynden av yxor, huvudsakligen 

endast det på Jyl land anträffade fyndmaterialet att tillgå, och några 

ingående jämförelser med andra områden kunna sålunda för detta 

tidiga skede icke företagas. Förhå l landena på Jyl land visa emel

lertid, att det megalitiska vid denna tid ännu icke helt frigjort 

sig från den miljö, vilken sedan fortbestår och utvecklas vidare 

inom den snörkeramiska gruppen. Vi möta här den till sitt inne

håll megalitiska enmansgraven, vidare snörornerad megalitkcramik. 

prototyperna till de jyl ländska bägarna samt klubbformer, vilka 

snar t nog försvinna i den megalitiska utvecklingen, men som direkt 

eller indirekt ge upphov till de säkerligen i huvudsak icke mega

litiska mångkant iga s t r idsyxorna och slutligen även till de jyl

ländska. Att vi så lunda hä r inom döstidens första megalitbygder 

tillika spå ra elementen i den först senare framträdande snörkera-

1 Till förmån för cn dylik uppfattning tala sålunda do på senare tid 
gjorda upptäckterna av boplatserna från Sandarne vid Göteborg acli 
Meyendorf vid Hamburg samt en rad i norra Mellaneuropa spridda fynd 
av senpaleolitisk eller mesolitisk karaktär. 

12 — Fornvännen 1935. 
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miska gruppen, måste tydligen bero på det nya incitament, som 
här åstadkommit en kulturuppblomstring innan ännu det rent me
galitiska fått överhanden, och där alltså den inhemska utveck
lingen liksom ett ögonblick får framskymta för att sedan å megalit
bygderna förkvävas och därigenom åter försvinna, till dess den 
slutligen ånyo framträder, då kulturuppblomstringen spritt sig 
även till de icke megalitiska bygderna. Det skulle då gälla att 
undersöka, vari detta nya och tydligen utifrån inkomna incitament 
kunnat bestå, som betecknas av det megalitiska. 

De tidiga megalitbygdernas utbredning kring Nordsjön och mega
litgravarnas västliga spridning kunde antyda, att det nya inslaget 
kommit från Västeuropa. Något nytt folktillskott från nämnda håll 
och under döstid är likväl icke antagligt i betraktande av, att just 
de tunnackiga yxorna uppvisa en tydligt västeuropeisk och en lika 
tydligt nordisk typ och att dessa typer i sin spridning mötas utefter 
en skarp och utpräglad gränslinje tvärs genom Holland. På den 
ena sidan om denna gräns är utvecklingen nordisk, på den andra 
sidan västeuropeisk. Om de blivande megalitbygderna i någon 
större utsträckning mottagit ett västeuropeiskt folktillskott, bör 
detta sålunda hava varit före dösarnas och före de tunnackiga 
yxornas tid. 

Flintyxornas utveckling utvisar emellertid en nära konnektion till 
Västeuropa, och likformigheten i utvecklingen kan ledas tillbaka 
till kjökkenmöddingarnas och Campignienkulturens tid. Då emel
lertid den danska kjökkcninöddingkulturen kanske haft sin rikaste 
utveckling å just de områden på norra Jylland, där döstidens kul
turuppblomstring sedan försiggår, så vore ju tänkbart, att kjök-
kenmöddingtiden bragt det nya folktillskott, som sedermera skulle 
bliva incitamentet i den megalitiska utvecklingen. 

Före kjökkenmöddingtid spåras inga tydligt västeuropeiska anknyt
ningar i den nordiska utvecklingen. Maglemossetidens danska kul
tur har i stället sina motsvarigheter eller avläggare på den skandi
naviska halvön, norr ut åtminstone till Jämtland (Offerclalsspetsen), 
samt i Mellaneuropa, söder ut mot Havel och Spree samt öster ut 
in på ryskt och ostbaltiskt område, alltså i grova drag med en ut
bredning såsom den blivande snörkeramiska (och gropkamkerami-
ska) gruppen. Skulle alltså motsättningen mellan de två stora nor
diska stenåldersgrupperna kunna ledas tillbaka till ett ursprungligt 
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motsatsförhållande mellan representanterna för kjökkenmöddingar

nas och Maglemosseboplatsernas primitiva ku l tu re r? Vi framkasta 

hä r tanken i en mera skissar tad form oeh skola i ett senare arbete 

söka lämna en närmare motivering. Samtidigt må nämnas, att en lik

nande tankegång kommit till uttryck i ett av Kossinnas senare arbeten. 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

NILS ÅBERG: Das nordische Steinzeitgebict. 
Der Inhalt des Aufsatzes erscheint in deutscher Sprache in der Arbeit: 

Einigo llauplziige der vorgescbiclitlicbon Kulturcntwicklung Europas: er 
wird hier daher nur kurz resiimiert. Verf. weist darauf bin, dass der in 
Däneraarks Steinzeit liorrscbendo Gegcnsatz zwischen Megalitliisch und 
.Tiitländiscb seine Entsprecliung iiber das ganzo nordische Gobiot hin be
sitzt, und dass demnach auch in Mitteleuropa die Kulturen niogalithiscbeii 
Gepräges in einem mehr öder minder starkon Gegcnsatz zu don Kultur
kretsen stelicn, die, wenn auch nicht ganz korrekt, als dio scbnurkera-
mischon bezeichnet werden können. Fiir Mitteleuropa gilt auch wie fiir 
Dänemark, dass die megalithisclie Gruppe in dem archäologischen Material 
am friihesten bervortritt, die schnurkeramischen Kulturen erst etwas später, 
und im grossen ganzon um so später, je weiter man nach Oston kommt. 
Der Kulturaufschwung schreitet sukzessiv und mit seinem Ausgangsjmnkt 
auf Jiitland und während der Dolmenzeit fort. Zu dieser Zeit ist, den Ver
hältnissen auf Jutland nach zu urteilen, der Gegcnsatz zwischen den beiden 
Grupjien noch nicht völlig ausgeprägt, und die megalitbischo Entwicklung 
schliesst zu dieser Zeit noch solche Elemente in sich, die später aus der 
inegalithischen Grujipe verschwindon, in der schnurkeramischen dagegen 
sich weiter entwickeln. Die Ursachen fiir die Spaltung der nordischen stein-
zoitlichen Entwicklung in zwei Ilauplrk-htungon muss in einem von aussen 
ber gekoinmonen >Reiz» liegen, und an dieson fromdon Einschlag kniijiff 
die megalithisclie Entwicklung als eine Folgcorschcinung an. Neue, während 
der Dolmenzeit von aussernordischer Seite ber cingewandorte Bevölkerungs-
clemente sind nicht anzunebmen, dies war dagegen fruher während der 
Kjökkenraöddingzoit möglich. So weit zeitlich zuriick scheinen sich auch 
die Ankniipfungen an die westeuropäische Entwicklung zu erstrecken, kanin 
aber weiter, denn dio nordische Kultur der Magloinossezeit hat eine ganz 
andoro Orientiorung ihrer Interossensphäro. Vielleicht geht der Kulturge-
gensatz der jiingeren Steinzeit zuriick auf einen urspriinglichen Gegcnsatz 
zwischen den Bevölkerungselemonten, die Träger der primitiven Kulturen 
einerseits der Kjökkcnmöddinger, andererseits der Magloraossewobnplätzo 
waren. 


