
Dateringen av båtyxegraven från Linköping
Malmer, Mats P.
Fornvännen 17-30
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1957_017
Ingår i: samla.raa.se



DATERINGEN AV BÄTYXEGRAVEN 
FRÄN LINKÖPING 

Av Mat s P . Malmer 

Lili Kaelas har i häfte 4 av Fornvännen 1950 publicerat en 
uppsats med titeln »Till dateringen av båtyxgraven från Lin
köping».' Uppsatsen behandlar elt problem av central betydelse 
för min under arbete varande avhandling om båtyxekulturen och 
dess utländska förbindelser, och jag har funnit mig inte kunna 
underlåta att omedelbart la ställning till densamma. 

Nästan alla båtyxekullurens föremålsformer är representerade 
i den enastående rika dubbelgraven från Linköping, och dess
utom några typer som icke tidigare var k inda från svenskt om
råde.2 Ett försök att dalera denna märkliga grav kan knappast 
göras utan att man samtidigt tar ställning till hela båtyxekul
lurens datering. Kaelas' dateringsförsök har också lett till ett 
resultat som måsle betecknas som sensationellt. Större delen av 
biilyxekulturen, representerad av Forssanders kerarniska stilar 
I: b, II och III, placeras i senneolitisk tid, och endasl slit I: a får 
stanna i mellanneolitisk lid, där bela båtyxekulturen enligt den 
tidigare forskningens resultat hör hemma. Uttryckt i siffror 
innebär detla, att av båtyxekullurens ca 210 flatmarksgravar 
endast ett 10-tal skulle betecknas som mellanneolitiska medan 
resten, närmare 200 gravar, skulle tillhöra senneolitisk tid. 

Kaelas behandlar endasl två föremålstyper i Linköpings-gra
ven, nämligen bennålarna och benringarna.' Hennes bevisföring 

1 Fornvännen 1956, s. 196—207. 
2 .4. Lindahl och N.-G. Gejvall, Dubbelgraven från stenåldern vid Bergs

vägen i Linköping (Östergötlands och Linköpings stads museum. Meddelan
den 1954—1955, s. 5—34). 

1 Kaelas, Fornvännen 1956, Fig. 1. — Huruvida r ingarna av denna typ är 
tillverkade av horn (som Kaelas uppger beträffande Linköpings-graven) eller 
ben är ovisst. Det är att hoppas att cn undersökning av osteologisk expertis, 
som för närvarande pågår, kan lösa frågan. Ett enda förarbete till en dylik 
ring är känt , nämligen i graven från Ugerup, Köpinge sn, Skåne ( J . E . Fors 
sander, Meddelanden fr. Lunds univ. hist. mus. 1934, s. 124, Abb. 13, ringen 
längst ned t. b .) . Här är materialet uppenbarligen rörben. 
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kan summeras på följande sätt. Liknande bennålar som i Lin-
köpingsgraven förekommer i utländska fynd som tillhör sen
neolitisk tid. Benringar av samma typ som i Linköpingsgraven 
förekommer i ett svenskt senneolitiskl fynd, och snarlika ringar 
förekommer i utländska fynd som tillhör senneolitisk tid. Alltså 
är Linköpingsgravens datering lill senneolitisk tid väl belagd/ 

/ . Salarna i Linköpings-granen. Den mindre nålen från Lin
köping har på skaftets sida en utskjutande ögla, och den större 
nålen har troligen ursprungligen haft en liknande ögla."' Nålar 
med samma karaktäristiska drag anför Kaelas från den skotsk
engelska Rinyo-Clacton-kulluren, från den estniska Ardu-graven 
och från en böhmisk grav i Tursko. 

Ringo-Clacton är en av Storbritanniens mest egenartade för
historiska kulturer, inte minst i fråga om sin utbredning; den 
är koncentrerad dels till nordligaste Skottland och dels till syd
ligaste England. Huvudstationerna är Hinyo och Skara Brae, 
båda på Orkney-öarna, samt Clacton på Essex-kusten och Wood-
benge i Wiltshire. Av alla Englands yngre stenålders- och brons
ålderskulturer är Rinyo-Clacton förmodligen den svåraste att 
datera, eftersom den alldeles saknar slutna gravfynd." Av större 
intresse än sidögle-nålarnas förekomst i Rinyo-Clacton är deras 
uppträdande i slutna gravfynd, därav Åtminstone i två fall till
samman med food-vessels.7 Men vi måste här följa Kaelas' linje 
och uteslutande sysselsätta oss med Rinyo-Clacton. Om dess ålder 

' Kaelas, Fornvännen 1956, s. 206. 
0 Avståndet från nålhuvud till ögla har pä den större nålen varit unge

fär detsamma som på den mindre nålen, ca 3,5 cm. Det innebär att öglan 
på den större nålen suttit relativt sett mycket närmare huvudet än på den 
mindre nålen. 

" S. Piggott, Neolithie Culturcs of the British Islcs (Cambridge 1954), 
s. 386, med hänvisning till äldre l i t teratur . 

7 T. ex. Garton Släck, hög nr 162, och Driffield, hög nr 138, båda i York
shlre ( J R . Mortimer, Förty Years' Researches, London 1905, Pl. LXX:531— 
532 och Pl. XCIII:739, den s is tnämnda bät t re avbildad hos J. Abercrombg, 
Bronze Age Pottery, Oxford 1912, Pl. LIX: 16). Det är omöjligt att här ingå 
på food-vcsscl-kulturens datering. Påpekas kan emellertid att kärlen i båda 
de nämnda gravarna är av tidig typ. Kärlet i Driffield-graven (Morltmer 
1905, Pl. XCIII :737) står mycket nära det kärl som i graven vid Fargo 
1'lantation, Wiltshire, påträffades till samman med en A-bägare (J. F . S. Stone, 
Wiltshire Archaeological Magazine 48, 1939, s. 363). 
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säger Kaelas, att den »tillhör senneolilikum, men fortsätter in i 
tidig bronsålder»; som enda stöd för denna datering hänvisas till 
Piggott." Termen »senneolitikum» skall tydligen syfta på engelska 
förhållanden, inte på skandinaviska, ehuru detta inte klart ut-
säges; Kaelas förklarar emellertid strax därpå att den givna 
dateringen innebär att Rinyo-Clacton-kulluren är samtidig med 
Skandinaviens senneolilikum. Den anförda auktoriteten, Piggott, 
anser emellertid något helt annat. På det av Kaelas anförda stället 
heter det uttryckligen, att Englands »Late Neolithie» iir samtidig 
ined mellanneolitikum och en del av senneolilikum i Danmark." 

Alldeles frånsett att Kaelas missförstått den engelska forsk
ningens åsikt om Rinyo-Claclon-kulturens ålder är hennes da
tering av densamma till en tid motsvarande vårt senneolitikum 
ytterst förvånande, och det både till innehåll och form. Till inne
hållet, därför att Kaelas nyligen med den största iver förfäktat 
en hell annan datering av Rinyo-Clacton, nämligen till mitten 
av mellanneolitisk tid, och till formen, därför alt hon nu med 
fullkomlig tystnad förbigår sin tidigare datering och helt stöder 
sig på ett (missförstått) uttalande av Piggott. Förra gången 
Rinyo-Clacton var aktuell utgick Kaelas från en »klockbägarpil-
spets», som hon antog vara funnen tillsamman med ell kärl från 
mitten av mellanneolitisk lid i FjäiTestads-gånggriften, Skåne.10 

Om klockbägarkulluren kan beläggas vid mitten av mellanneoli
tisk tid i Sverige, måste den naturligtvis vara minst lika gammal 
i England. Att det förhåller sig så, sökte Kaelas visa genom att 
parallelliscra den transgression på Rohusläns kust, som anses 
kunna dateras till mitten av mellanneolitisk lid, med den trans
gression som kan konstateras på Essex-kusten. Fynden från 
denna översvämmade Essex-kust, huvudsakligen vid Clacton, be
skriver Kaelas korrekt på följande sätt: »På dessa ställen har 

" Kaelas, Fornvännen 1956, s. 204. 
" Piggott 1954, s. 378: »—in general our Late Neolithie period would run 

parallel with that of the passage-graves and partly with Ihat of tbc stonc-
cists in Denmark.» 

"' Kaelas, En klockbägarpilspcts från Fjärrestadsgånggriften i Skåne (Forn
vännen 1952, s. 165—175). 1 verkligheten finns knappast skymten av ett 
bevis för att pilspetsen och kärlet skulle vara samtidiga; en överväldigande 
sannolikhet ta lar för att de icke är det. Jfr B. Salomonsson, Fjärrestad-pi l -
spelsens datering ( Foinviiiiiien 1954, s. 153—157). 
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hittats neolitisk A och R keramik tillsammans med R2-bägare 
- men inte A-bägare, allt på en gammal markyta, som 

blivit översvämmad av en havstransgression och sålunda bildar 
cn kronologisk horisont mellan H- och A-bägare.»" Den spring
ande punkten är emellertid, att vad som här med en äldre term 
kallas »neolitisk R keramik» lill största delen utgöres av Rinyo-
Clacton-keramik.'2 Kulturen har senare delen av sitt namn just 
från denna Clacton-boplats.'3 Men om Rinyo-Clacton-kulturen 
fanns på Essex-kusten före transgressioncn, och om denna in
träffade vid mitten av mellanneolitisk tid, så kan inte Rinyo-
Clacton tillhöra senneolitisk tid." 

Det är överflödigt atl längre dröja vid Kaelas' båda inbördes 
motstridande hypoteser om Rinyo-Clactons datering. Samman
fattningsvis kan om nålarna från Linköping och Rinyo-Clacton 
sägas följande. Linköpings-nålarna ingår i ett av Europas för
nämsta slutna fynd från neolitisk tid och är därför av stort 
intresse, när det gäller att datera Rinyo-Clacton. Däremot kan 
Rinyo-Clacton-nålarna, så länge de icke påträffats i slutna grav
fynd, på intet salt rubba en datering av Linköpings-graven, 
vunnen genom ett bedömande av alla i densamma ingående förc-
målstyper. 

I den rika skelettgraven från Ardu i Estland är de tre vik
tigaste daterande föremålen en stridsyxa, en bägare med fisk-

" Kaelas, Fornvännen 1952, s. 170. 
12 S. H. Warren, S. Piggott m. fl., Archaeology of the submcrged land-

surface of tbc Essex coast (Proceedings of the Prehistoric Society 2, 1936, 
s. 191 ff, Fig. 4—5 och Pl. XL). Rinyo-Clacton-keramiken kallas här med 
sitt ursprungliga namn »grooved ware». 

" Rinyo-Clacton-kulturen fick sitt namn av Piggott 1954, s. 322, i sam
band med att han skilde ut den ur dess lösa samband med den stora »Neo
lithie B»-familjcn och gav den rang av kul tur i jämbredd med Peterboi-ough 
och andra »sceondary neolithie» kul turer . 

11 Det är av utrymmesskäl omöjligt för mig att här närmare precisera 
min uppfattning om Rinyo-Clactons ålder ; jag hoppas få tillfälle att göra 
det i annat sammanhang. Under alla omständigheter kan emellertid fast
hållas vid det av Warren och Piggott påvisade faktum att Binyo-Clacton på 
Esscxkusten uppträder associerad med B-bägare men inte med A-bägare. 
Rinyo-Clactons relativt höga ålder visas också av att den i både Stonehenge 
och Woodhengc överlagras av B-bägare (Piggott 1954, s. 338) och i Rinyo av 
AC-bägare (V.G. Childe, Prehistoric communit ies, London 1947, s. 88). 
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bensmönster och en bennäl ined sidögla, som myckel nära över
ensstämmer med Linköpings-nålarna.'"' Denna grav hänför Kaelas 
utan ringaste motivering till cn »senneolitisk miljö»." Allmänt 
sett kan om Ardu-gravens inventarium sägas att del är frap
perande likt Linköpings-gravens, endast fattigare. Vidare kan 
erinras om alt Linköpings-gravens kulturmiljö är väl belyst, 
eftersom den är en av 74 nu kända svenska keramikförande 
gravar, medan Ardu-graven är en av 3 nu kända estniska kera
mikförande gravar.'7 Av dessa fakta kan den slutsatsen omedel
bart dras. all Linköpings-graven vida lättare kan ge en tillförlitlig 
datering av Ardu-graven iin tvärtom. Ardu-graven innehåller 
ingenting som motiverar en datering av densamma, och långt 
mindre dä av Linköpings-graven, till skandinavisk senneolitisk 
tid. En säker datering av Ardu-graven till mellanneolitisk tid er
hålles genom bägaren med fiskbensmönster." Sådana bägare är 
välkända från Finlands båtyxekultur.'" Däremot saknas de i 
Kiukais-kulturen, som tillhör en tid motsvarande Skandinaviens 
senneolitikum.2" Stridsyxan i Ardu-graven ger huvudsakligen an
ledning till reflexionen, att den med sina markerade, breda 
smalsidor iir påfallande lik svenska båtyxor av Sösdala-typ, bland 
dem yxan i Linköpings-graven.21 Denna och (ivriga likbeter mellan 
de häda gravarna gör, att inan med största tillförsikt kan anta, 
all de iir nära samtida inom mellanneolitisk lid. 

15 R. Indreko, Ein Hockergrah in Ardu, Ksp. Kose (Verhandlungen der 
gelehrten estnischen Gesellschaft 30, 1938, s. 185—200). 

'" Kådas , Fornvännen 1966, s. 20(1. 
17 .1. Ågräpää, Estnische Bootäxte (Acta Archaeologica 22, 1952, s. 84. 
a Indreko 1938, Abb. 3 : 6 . Kaelas, Fornvännen 1956, Fig. 3 : 6 . 
' " T . ex. C F . Meinander, Die Kiukaiskultur (Helsingfors 1954), s. 152, 

Abb. 88. Ett rekonstruerat estniskt exemplar avbildas hos Äyräpää 1953, 
s. 83, Abb. 3. 

2,1 Meinander 1954, s. 179. Det är möjligt att Kiukaiskulturen lill någon 
del är samtidig med skandinavisk mellanneolit isk tid, men det är icke 
möjligt att finsk båtyxekul tur är samtidig med svensk senneolitisk tid. 

• Äyräpää 1952, s. 87, påpekar denna likhet mellan den svenska Sösdala-
lypen och den estniska Kurlova-typen. Likheterna mellan svenska och eA 
niska stridsyxor Inskränker sig anmärkningsvärt nog inte lill dessa båda 
typer. En ung estnisk stridsyxeform (Äyräpää 1952, Abb. 1 och 12) har lik
som den svenska Velliiige-typen konkava smalsidor och är i fråga om della 
drag den enda utländska parallellen till de svenska yxorna. Likheterna mellan 
Linköpings- oeh Ardu-gravarna är uppenbarligen ingen tillfällighet. 
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Bronsnålen från Tursko, Böhmen, daterar Schrånil lill slutet 
av äldre bronsålder.22 Kaelas anser, utan att ange något skäl, att 
nålen myckel väl kan vara äldre, dock inte så gammal alt den i 
lid motsvarar skandinaviskt senneolilikum.2 ' Tursko-nålcn har 
sålunda ingen betydelse för Linköpings-gravens datering. 

Att Kaelas anför en enda bronsnål kan ge anledning till för
modandet, alt sidöglenålar i metall skulle vara sällsynta i 
Europa. Så är ingalunda fallet. På mycket närmare håll än i 
Böhmen finns bronsnålar, som är frapperande lika Linköpings
nålarna, nämligen i Danmarks ocli Mecklenburgs äldre brons
ålder.2' Men också i England och Frankrike förekommer sidögle
nålar av brons, och i Östtyskland är de synnerligen vanliga; typen 
kan sägas förekomma över hela Europa, om än i växlande kon
centration. 2' Sidöglan som sådan är alltså icke daterande, den 
förekommer på nålar med i (ivrigt skiftande form och varierande 
ålder. Sidöglenålar av ben är i allmänhet äldre än nu kända så
dana av metall. Samtidigt synes del uppenbart, atl typen ur
sprungligen iir en metallform, och alt bennålarna iir atl betrakta 
som kopior efter metallförebilder. Delta innebär för bennålarna 
som datcringsobjekt, att inte heller de a priori kan antas tillhöra 
cn bestämd kronologisk horisont. Fiir atl två sidöglenålar, vare 
sig av ben eller metall, skall kunna anses samtidiga krävcs över
ensstämmelse även i fråga om andra detaljer. Bland här be
handlade nålar råder sådan fullständig överensstämmelse endast 
mellan exemplaren från Linköping och Ardu. 

2. Ringarna i Linköpings-granen. Som bevis för att benringarna 
i Linköpings-graven tillhör senneolitisk tid anför Kaelas dels en 

22 ./. Schrånil. Die Vorgeschichte Böhmens und Mährens (Berlin 1928), 
s. 101, Tal'. XXII: 27. " Kaelas. Fornvännen 1956, s. 206. 

" H.C. Broholm, Danmarks Bronzealder, I (Khvn 1943), s. 197, Grav 
2364. S. Miiller, Ordning af Danmarks Oldsager, 1:2 (Khvn 1895), s. 20, 
Nr. 121. Muller anför fem exemplar, hur stort det aktuella beståndet iir 
framgår icke av l i t teraturen. It. Bell: , Die vorgeschichtlichen Altertiimer 
des Grossherzogtums Mecklenburg-Schwerin (Schwerin 1910), s. 180, Taf. 
28: 57. 

• V.G. Childe, Skara Brae (London 1931), s. 120. B. uon Riehlhofen. 
Die ältere Bronzezeit in Schlesien (Vorgeschichtliche Forschungen, lill 3, 
Berlin 1926), s. 44 ff. Taf. 17 och 21. — Beltz angav redan 1927 sidöglenå-
larnas utbredning som sträckande sig »vom Kaukasus bis Ju t l and) (Ii. Beltz, 
Art. »Nadel», Ebert* Reallexikon, Bd. 8, s. 403). 
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grupp av preussiska bärnstensringar, dels de nyligen utgrävda 
hällkistorna i Torslunda på Öland. 

Om de preussiska bärnstensringarntr" meddelar Kaelas, ulan 
all ange något som helst skäl, att de enligt hennes uppfattning 
tillhör senneolitisk tid.27 Denna datering kan icke försvaras. En 
bärnstensring med samma stora dimensioner och samma rundade 
tvärsnitt har i gravfältet vid Fockbek, Schleswig-Holstein, på
träffats tillsammans med en stridsyxa av den europeiska typen, 
Globs typ A.28 

Det är förvånande all Kaelas som enda utländska parallell till 
de svenska benringarna anger dessa preussiska bärnstensringar. 
En mycket närmare parallell angavs av Arne redan i den första 
sammanställningen av den svenska båtyxckulturens material, 
nämligen den jylländska stridsyxekulturens bärnstensringar.2" 
Dessa ringar överensstämmer exakt med de svenska benringarna 
både i fråga om dimensionerna och i fråga om det triangulära 
tvärsnittet.*0 De danska ringarna tillhör både äldre och yngre 
undergravstid och bottengravstid, men saknas anmärkningsvärt 
nog i övergravstid. En typologisk utveckling är märkbar på så 
vis, att alla undergravsringarna har triangulärt tvärsnitt medan 
de flesta bottengravsringarna bar mera rundat tvärsnitt." Det synes 
fullkomligt klart, all de svenska benringarna efterbildar sådana 
bärnstensringar. Det intima sambandet mellan dansk bärnstens
ring och svensk benring understrykes av atl det existerar en 
svensk ring av bärnsten, funnen i en grav från Malmö, som 
genom både keramik och båtyxa är klart daterad till yngre båt-

• W. La Baume, Vorgeschichte von Westprcussen (Danzig 1920), s. 17, 
Abb. 23. 

" Kaelas. Fornvännen 1956, s. 202. 
• K. Kersten, Einzelgrnbhugel bei Fockbek, Kreis Bcndshurg (Offa 10, 

1953, s. 12, Abb. 2 : c—c och 8) . — Det är uppenbart , att den rika preussiska 
bärnsfensindustr in t i l lhör ett mycket långt t idsavsnit t . Eftersom föremålen 
i största utsträckning är lösfynd, kan de i regel inte själva ge någon datering. 
Jfr L. Kilian, Halfkiistenkultur und Ursprung der Ballen (Bonn 1955), s. 58. 

• T . J .Arne , Ensamgrafvar från stenåldern i Sverige (Fornvännen 1909, 
s. 106). 

30 S. Muller, De jydske Enkeltgrave Ira Stenalderen (Aarbdger 1898, s. 221, 
Fig. 33—34). 

!" P .V. Glob, Studier ovcr den jyske Enkeltgravskultur (Aarb0ger 1944, 
s. 152). 
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yxelid.32 All denna ring liksom de yngre danska ringarna har 
rundat tvärsnitt lyder pä parallellitet i utvecklingen och nära 
samtidighet mellan den svenska och den danska serien av 
ringar.'" 

I den nyligen publicerade gravanläggningen i Torslunda på 
Oland påträffades tre benringar som iir mycket lika ringarna 
från Linköpings-graven." Kaelas dalerar anläggningen och 
ringarna lill senneolitisk tid, och finner däri ett bevis för att 
också Linköpings-graven tillhör senneolitisk tid.3-"' 

Torslunda-anläggningen hade en komplicerad konstruktion och 
befanns därtill vid undersökningen vara illa skadad. Anlägg
ningen bestod av 4 mer eller mindre ramponerade hällkistor 
samt .'5 andra gravar, alla läckta av ett stort gemensamt röse. 
Roset hade ingen klar yttre begränsning och var omrört ocli 
jordblandat ned lill ett djup av 50 ä 60 cm, dvs. ned till samma 
nivå som hällkistornas golvläggning. En kabelgrop hade dragits 
genom hela anläggningen, genom tre av hällkistorna, och grus-
läkt hade medfört ytterligare skador. I de fyra hällkistorna på
träffades fynd, däremot inte i de tre andra gravarna." 

De fyra hällkistornas datering lill senneolitisk lid iir inga
lunda självklar. Vad fiirst fynden beträffar frapperas man av 
den fullständiga bristen jiå flintdolkar, senneolilikums främsta 
ledartefakt. Inte heller förekommer hjärtformiga pilspetsar, 
skaror eller skafthålsyxor. Det enda föremål som med någor
lunda säkerhet kan sägas tillhöra senneolitisk tid är skiffer-
hängel i hällkista (>, medan nålarna i hällkista 4 väl förekommer 
i senneolitiska fynd men på grund av sin enkelhet icke är säkert 
daterande." Det är alltså möjligt atl hällkistorna 4 och 8, till 

" J . - E , Forssander, Die schwedische Bootaxtkultur (Lund 19,13), lat'. 
XXVII. 

" Ännu ett av Kaelas förbisett fynd tyder pa att din typiska benringen 
med tr iangulär t tvärsnit t och vinkellinjeornering icke längre tillverkades 
vid slutet av batyxetid, nämligen Västerbjers, grav 87, som innehåller bl . a. 
ses benringar och en glättad hjorthornsspets med tvärställd genomborrning 
(K, Stenberger, Das (irabfeld von Västerbjers, Lund 1943, Taf. 28). 

" K . G . Petersson, Undersökning av hällkistor vid Torslunda på Oland 
(Fornvännen 1960, s. 135—143, fig. 7:3, 10 och 11). 

" Kaelas, Fornvännen 1966, s. 202. 
3" K. G. Petersson, Fornvännen 1956, s. 137 ff. 
" Vad sklfferhängena beträffar har på grundval av ett fynd från Sävsta, 
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vilka benringarna hör, är av annan ålder än den eventuellt sen
neoliliska hällkista 6. Inte heller hällkistan som gravform är 
säkert daterande. En hällkista av kalkstensflisor, omgiven av 
elt röse, kan mycket väl uppfattas som en modifikation av den 
i bålyxegravar ofta påvisade träkistan, omgiven av ett röse."' 
Vad slutligen det kollekliva gravskicket beträffar, så skulle det 
kunna uppfattas som en sekundär användning av de eventuellt 
från mellanneolitisk tid härstammande kistorna. 

Alldeles frånsett vilken datering av hällkistorna som kan sägas 
vara sannolikast, så gör hela anläggningens fragmentariska till
stånd, att man måste bedöma frågan om benringarnas ålder med 
den största försiktighet. De båda kistor, vid vilkas undersökning 
ringarna påträffades, alltså nr 4 och 8, låg i omedelbar närhet 
av varandra, nr 8 en meter söder om nr 4."" Båda kistorna be
fanns vid undersökningen sakna takhallar, beträffande den norra 
kistan, nr 4, påträffades fynd inte bara i själva kistan utan 
också söder om densamma, alltså i riktning mot kista nr 8. 
beträffande kista nr 8 var förhållandet analogi: fynd påträf
fades inte bara i densamma, utan också utanför, nordväst om 
kistan, alliså i riktning mot kista nr 4.'" Under sådana omstän-

V. Vingåker sn, Södermanland, antagits att sådana hängen ti l lhör båtyxe
kullurens Inventarium. Fyndet är emellertid inte säkert, eftersom hänget 
påträffades av arbetare före undersökningens början (.4. Oldeberg, Studien 
iiber die schwedische Bootaxtkultur, Sthlm 1952, s. 125). 

38 Träkista förekom exempelvis i V. Hoby grav 3, V. Hoby sn, Skåne 
(/•'. Hansen, Några enmansgravar frän stenåldern, Fornvännen 1917, s. 80). 
Tydligare framgår förhållandet av de hitti l ls opublicerade gravarna Bedinge 
XI och XII, L. Bedinge sn, Skåne. — Från Bornholm föreligger tämligen 
säkra Uppgifter om gravar t i l lhörande båtyxekulturen, konstruerade som 
kistor av skifferplattor, särskilt grav 2, Snogehiek, 1'ovlsker sn (FA Vedel, 
Bornholms Oldlidsminder og Oldsager, Khvn 188fi, s. 249 f) . Snogebiek-grav-
fället omfattade sex kistor, av vilka ingen innehöll senneolitiska föremål. 
Inventariet är överhuvudtaget fattigt, liksom i Torslunda. Parallellen Snogc-
biek—Torslunda är möjligen ännu ett belägg för de nära förbindelserna 
mellan Bornholm och Öland under förhistorisk tid. 

" A'. G. Petersson, Fornvännen 1956, s. 138, Fig. 4. 
" K. G. Petersson, Fornvännen 1956, s. 138 och 141. — Det kan förtjäna 

att observeras att kistorna 4 och 8 undersöktes med tre månaders mellan
rum och av olika personer: nr 4 i juni 1953 av Erik Ii. Lundberg och K. (1. 
Petersson, och nr 8 i september 1953 av ('..-(). Roseil (enligt grävningsbe
rättelserna i Vit terhetsakademiens a rk iv) . 
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digheter föreligger den klara möjligheten, all ringarna alls inte 
hör till kistornas eget inventarium, utan lill en äldre, reguljär 
båtyxegrav, som förstörts vid kistornas anläggning, eller senare. 
Med denna möjlighet i sikte iir del av stort intresse atl konstatera, 
att omedelbart väster om kistorna 4 och 8 låg ännu en grav, 
nr 7, vars konstruktion är unik bland alla de sju gravarna i an
läggningen. Den bestod nämligen av ett ensamt skelett i hocker, 
täckt av ett eget röse av 2,5 meters längd; graven saknade den 
golvläggning som fanns i alla de övriga gravarna." Grav nr 7 
överensstämmer sålunda i varje detalj med en typisk båtyxegrav. 
Eynd saknades, vilket kan bero på att västra delen av graven ska
dats genom grustäkt. Den sannolikaste förklaringen till ben-
ringarnas förekomst i Torslunda-anläggningen blir sålunda, att 
de tillhört en båtyxegrav av vanlig typ, eventuell! grav nr 7, som 
blivit förstörd, antingen vid hällkistornas anläggning, eventullt 
under senneolitisk tid, eller senare.'2 

,'S. Sammanfattning. De av Kaelas framlagda fem bevisen för 
atl Linköpings-graven, och därmed större delen av den svenska 
båtyxekulturen, skulle tillhöra senneolitisk tid har i det före
gående granskals och punkt fiir punkt bemötts. De fem förmenta 
bevisen iir av ganska skiftande karaktär, men kan ur metodisk 
synpunkt inrangeras i tre kategorier. 

A) Fynd tillhörande andra utländska kulturer än stridsyxe
kulturerna. Hit hör Rinyo-Clacton och Tursko. Dessa fjärran från 
Skandinavien belägna fynd kan icke användas för ett sådant 
kronologisk! detaljarbete, som en överflyttning av elt svenskt 
fyndkomplex från mitten av mellanneolitisk till senneolitisk tid 
ur europeisk synpunkt innebär. De svenska kulturernas för
hållande till obesläktade kulturer i avlägsna länder är alltför 
bristfälligt känd för alt ett sådant försök skulle ha utsikt till 
framgång. 

" K. G, Petersson. Fornvännen 1956, s. 140 f. 
I= lic i södra delen av hällkista 4 påträffade krukskärvorna har jag inte 

hall tillfälle atl se. Om de t i l lhör båtyxekulturen har de naturligtvis sanno
likt tillhört samma grav som ringarna. Att ett scnneolitiskt gravfält 
anlägges på samma plats som elt äldre gravfält frän bätyxetid är som be
kant mycket vanligt. Goda exempel är V. Hoby- och Skegric-gravfällen 
(J.-E. Forssander 1933, s. 83 f ) . 
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B) Fynd tillhörande utländska stridsyxekulturer. Hit hör Ardu 
och de preussiska liärnslensringarna. Om det kunde bevisas, att 
dessa fynd, tillhörande närbelägna och med båtyxekulturen be
släktade kulturer, verkligen är senneolitiska, så skulle det utan 
tvivel ha konsekvenser för dateringen av båtyxekulturen. Men 
Kaelas anför inte ett enda skäl för sin åsikt att dessa fynd skulle 
vara senneolitiska, och hennes åsikt har därför endast kunnat 
bemötas genom anförande av några omständigheter som talar 
för att de tvärtom är mellanncolitiska. Saken har emellertid 
också en annan sida, som Kaelas helt underlåter att beröra. Den 
svenska båtyxekulturen är omgiven av närbesläktade kulturer: 
den jylländska och den ödanska stridsyxekulturen, Oder-snör-
keramiken och den preussiska snörkeramiken, den östbaltiska 
och den finska stridsyxekulturen. Dessa sju kulturer är säkert i 
stort sett samtidiga. En datering av den svenska båtyxekulturen 
till senneolitisk tid kan därför rimligtvis icke sägas vara bevisad, 
förrän man undersökt, om denna datering passar också för de 
sex grannkulturerna. Kaelas förbigår emellertid med fullkomlig 
tystnad de fyra på gravfynd rikaste och därför också mest lättda-
terade kulturerna, i första hand den jylländska och den finska, 
och nämner i stället de båda fattigaste och därför mest svår-
daterbara, nämligen den preussiska och den östbaltiska. Dessa 
båda fattiga kulturers datering måste bygga på dateringen av de 
fem rikare kulturerna, och Kaelas' hänvisning till preussiska och 
östbaltiska fynd kan följaktligen betecknas som ett cirkelbevis, 
eller ännu hellre som ett försök till ett cirkelbevis. 

C) Fynd tillhörande den svenska båtyxekulturen. Hit hör 
Torslunda-anläggningen ensam. Detta är det enda bevis vars 
formella konstruktion kan accepteras. Men om man ställs inför 
ett sådant svårtydbart fynd och om man är benägen att tyda det 
i en riktning, som står i våldsam motsättning till alla tidigare 
forskningsresultat, så kan man uppenbarligen icke underlåta att 
göra en bedömning av föreliggande indiciers styrka. I ena rikt
ningen pekar då Torslunda-anläggningens förvirrade vittnesbörd 
att en — men också endast en — av båtyxekullurens föremåls-
former möjligen delvis tillhör senneolitisk tid. I den andra rikt
ningen pekar i första hand båtyxekullurens över 200 slutna grav
fynd och alla den senneolitiska kulturens otaliga hällkistfynd 
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med flintdolkar samt de senneolitiska flatmarksgravarna och de
påfynden; alla dessa fynd vittnar om att föremål tillhörande båt
yxekulturen och den senneolitiska kulturen aldrig förekommer 
tillsamman. Delta är ett ex silentio-bevis, men ett ex silentio-
bcvis som stöder sig på ett så stort antal fynd har en väldig 
styrka. I samma riktning som alla dessa fynd pekar vidare det 
faktum att både båtyxekultur och senneolitisk kultur förekom
mer i alla trakter av Sverige utan att någonsin blandade fynd 
uppkommit. Om man föreställer sig, att föremålsformer i Eng
land eller Böhmen påverkat svenska föremålsformer, så borde 
det också ligga nära till hands att besinna, att föremålsformerna 
i svensk båtyxekultur och svensk senneolitisk kultur uppenbar
ligen icke ömsesidigt påverkal varandra: de alltid holkförsedda 
båtyxorna kontrasterar mot de alltid holklösa senneolitiska strids
yxorna, och högtstående keramik kontrasterar mot lågtståeude. 
Det kunde finnas mycket att tillägga, men det sagda må vara 
nog. Linköpings-gravens datering till mellanneolitisk tid står 
fullkomligt fast. 

Z U S A M M E N FASSUNG 

Mats P. Malmer: Die Datierung des Bootaxtgrabcs von Linköping. 
Lili Kaelas hat im Hcft 4 des Fornvännen 1956 zu beweisen versucht, 

dass das reiche Bootaxtgrab von Linköping der spätneolithischcn Zeit Skan
dinaviens zugehört.1 Das Linköping-Grab muss in ein relativ friihes Stadium 
der Bootaxtkultur datiert werden, und wenn die Kaelas'schc Datierung rich-
tig wäre, so wiirde dies bedeuten, dass von den ca. 210 Flachgräbem der 
Bootaxtkultur nur einige 10 als mittelneolithlsch bezeichnet werden könnten, 
während der Rest, nahezu 200 Gräber, dem gleichen Zeitraum wie die 
nordischen Feuersteindolche und Steinkisten zugchören miisstc. Kaelas bc
handelt nur zwei Artcfakttypcn dest Linköping-Grahes, nämlich die Knochen
nadeln mit seitlicher Öse und die Knochenringc, und fiihrt fiinf Beweise 
dafiir an, dass diese heiden Typen, und damit auch das Linköping-Grab, 
in die spätneolithische Zeit gehören sollen. 

1. Knochennadeln mil seitlicher Öse fiihrt Kaelas ans der scholtisch-
englisehen Rinyo-Clacton-Kultur, aus dem estnischen Ardu-Grab und aus 
einem böhmischen Grab von Tursko an. 

Rinyo-Clacton gehört in das »Late Neolithie» Englands, eine Periode, die 
nach Kaelas dem Späthneol i tblkum Skandinaviens entspricht. Als einzige 
Stiilze fiir diese Datierung wird auf Piggott hingewicscn. Dieser ist indessen 
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in Wirklichkeit ganz anderer Meinung, nämlich dass »Late Neolithie» gleich
zeitig mit dem Mittclncolithikum und einem Teil des Spätneoli thikums in 
Dänemark ist." Sehr merkwurdig ist es, dass Kaelas durchaus nicht erwähnt , 
dass sie kiirzlich Hinyo-Glacton eine ganz andere Datiei-ung gegeben hat, 
nämlich in die Mitte der inittelneolithischen Zeit.10 Kille der Hauptstat ioncn 
der Kultur ist Claclon an der Kiiste von Kssex, wo man Keramik auf einer 
alten Bodenfläche gefunden hat, die bei einer Meerestransgression iiber-
schwemmt worden ist. Diese Transgression hat Kaelas in die Mitte der inittel
neolithischen Zeit dat ier t ." Wenn diese Datierung richtig ist, känn Hinyo-
Clacton nicht in spälneolilhische Zeit gehören. Die faktischen Anhalts-
punkte, die man fiir eine Datierung von Uinyo-Clacton hat, sind die folgen
den: sie tri t t an der Kiiste von Essex in Verbindung mit B-Beehern, nicht 
aber mit A-Bechern auf, und sie wird sowohl in Stonehenge wie Woodhcnge 
von B-Beehern Oberlagert." Die Linköping-Nadcln gehören zu einem vor-
ziiglichcn geschlossenen Grahfund und sind daher von grosscm Interesse, 
wenn es gilt Uinyo-Glacton zu datieren. Dagegen känn diese Kultur, die nie 
in geschlossenen Gräherfunden angetroffen worden ist, auf keine Weise 
eine Datierung des Linköping-Grabcs erschuttern, die durch eine Heurteilung 
aller in ihm enthalleiien Artcfakltypen gewomien wurde. 

Das estnischc Ardu-Grub datiert Kaelas ohne die geringste Motivicrung 
in ein »spätneolithisclies Milieu».'0 Das Linköping-Grab ist eines von den 
74 jetzt bekannten schwedischen Bootaxtgrähern mit Keramik, während das 
Ardu-Grab eines von 3 jetzt bekannten estnischen Gräbern mit Keramik ist. 
Ks ist somit klar, dass das Linköping-Grab viel leichter eine Datierung fiir 
das Ardu-Grab zu geben känn, als unigekehrt. Das Ardu-Grab enthält nichts, 
das seine Datierung, und daher noch weniger die des Linköping-Grabcs, in 
spätneolithische Zeit motivieren känn. 

Die Bronzenadel von Tursko, Böhmen, datiert Schrånil in das Ende der 
älteren Bronzezeit. Kaelas ist der Meinung, ohne einen Grund dafiir anzu-
fuhren, dass die Nadel sehr wohl fruher sein känn, jedoch nicht so alt, 
dass sie zeitlich dem skandinavischen Spätneoli thikum entsprächc.23 Die 
Tursko-Nadel ist daher ohne Bedeutung fiir die Datierung des Linköping-
Grabes. Metallnadeln mit seitlichen ösen sind wei taus häufiger als cs 
die Kaclas'schc Darstellung vermuten lässt, und von variicrendem Alter ."-2 5 

Die scitliche öse als solche ist nicht datierend. 

2. Als Beweis dafiir, dass die Knochenrinye im Linköping-Grab in die 
spätneolithische Zeit gehören, fiihrt Kaelas teils eine Gruppe von ostpreus-
sischen Bernsteinriiigen, teils die schwedischen Steinkisten in Torslunda an. 

Die oslpreussiscben Bernsleinringe datiert Kaelas, ohne irgcndwelche 
Grunde dafiir anzugeben, in spätneolithische Zeit.27 Fiir diese Datierung 
gibt es keine Argumente. Ein ähnlicher Bing ist in Fockbek, Schleswig-
Holstein, zusammen mit einer Strcitaxt vom Typ der Untergräbcr gefunden 
worden.™ Sehr viel nähere Parallelen bilden jedoch die dänischen Bernslein
ringe.30 Diese gehören sowohl in die Unter- als die Bodengräberzeit, nicht aber 
in die Ohergräberzeit ." 
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Die vier Steinkisten bei Torslundu sind bei der Untersuchung in sehr 
heschädigtem Zustand vorgcfundcn worden. Kaelas datiert sie in spätneoli
thische Zeit, aber diese Datierung stiitzt sich auf ein einziges sicher spät-
neolithisches Fundstiick, einen Schiefcr-Hängcschmuck, der in einer anderen 
Kiste als den beiden mit Knochenringen vorgefunden wurde. Die spätncoli-
thischen Leitartefaktc, vor allein die Feuersteindolche, fehlen durchaus im 
Torslunda-Fund. Dicht bei den Kisten lag ein beschädigtes Hockeigrah vom 
gewöhnliclien Typ der Bootaxtkultul•.•'Ä- ,0 Wahi-scheinlich stammen die 
Knochciiriiige aus diesem odcr aus einem anderen Hockergrab her, das bei 
der Errichtung der Kisten, oder zu einem späteren Zeitpunkt, zerstört 
worden ist. 

II. Die fiinf vermeintlichen Beweise dafiir, dass das Linköping-Grab und 
damit der grössere Teil der Bootaxtkultur in spätneolithische Zeit gehöre, 
können von methodischem Gesichtspunkt ber in drei Kategorien eingeteilt 
werden. 

A. Funde, die anderen ausländischen Kulturen als den Strei taxtkulturen 
angehören: Binyo-Clacton und Tursko. Diese fern von Skandinavien ge
legenen Funde können nicht fiir eine derartige chronologische Detailarbcit 
gebraucht werden, wie die rberf i ihrung eines schwedischen Fundkomplexes 
von der Mitte der mittelneolithischen in die spätneolithische Zeit. 

B. Funde, die zu ausländischen Strei taxtkulturen gehören: Ardu und die 
ostpreussischen Bernstcim-ingc. Es ist durchaus nicht bewiesen, sondern nur 
behauptet worden, dass diese Funde mit der schwedischen spätneolithischcn 
Zeit gleichzeitig sind. Wenn die schwedische Bootaxtkultur in spätneolithische 
Zeit datiert werden soll, so miissen auch die angrenzenden Strei taxtkulturen 
herabdaticrt werden. Kaelas hat jedoch nicht gepriift, ob eine solche Herah-
datierung z. B. fur die jut ländische Stre i taxtkul tur möglich ist. 

C. Funde, die zur schwedischen Bootaxtkultur gehören: Hierher gehört 
allein der Tors lunda-Fund. Dies ist der einzige Beweis, dessen formelle 
Konstruktion akzeptiert werden känn. Aber das verwirrte Zcugnis des Tors-
lunda-Fundes, dass eine — aber auch nur eine — der Artefaktformen der 
Bootaxtkultur möglicherweise zum Teil in spätneolithische Zeit gehört, muss 
gegen die Starke anderer Indizien ahgewogen werden. Die Fundgegeiistände 
der Bootaxtkultur und die der spätneolithischcn werden sonst niemals in 
geschlossenen Funden zusammen angeti-offen, und die Typen becinflusscn 
einander nicht, trotzdem beide Kulturen iiber alle Teile des Ländes ver
breitet sind. Solche t 'berlegungcn ergehen als Besultat, dass das Linköping-
Grab ohne den geringsten Zweifel in mittclneolithische Zeit gehört. 
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