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D A T E R I N G E N AV B Å T Y X E G R A V E N 

F R Å N L I N K Ö P I N G 

E t t genmäle till Mats P . Malmer 

Av Li l i Kaelas 

Mitt dateringsförslag för den märkliga båtyxgraven i Linkö
ping, som publicerades i häfte 4 av Fornvännen 1956, har här
ovan framkallat kritik av Mats P. Malmer. Vid behandlingen av 
delta problem kommer jag inte till så kategoriska samt till ytter
lighet drivna slutsatser, som det framgår av den anförda kritiken. 
Av mitt resonemang framgår tydligt, att det är fråga om en för
längning av stil Il-skedet, så att det överskrider gränsen mel-
lanneolitikum/senneolitikum. Därmed inte sagt, att stil II inte 
börjar före senneolitikums början samt att den i huvudsak tillhör 
slutet av mellanneolitikum.1 

Eftersom Malmer inom en nära framtid kominer att publicera 
en avhandling om den svenska båtyxkulturen och dess utländska 
förbindelser, avstår jag för närvarande att här i detalj bemöta 
lians kritik. Fiir delta ändamål skulle jag behöva tillföra diskus-

1 Angående dateringen av Forssanders stil Ib-skedets gravfynd från 
Skepparslövs socken i Skåne, som bl. a. innehöll för vår diskussion viktiga 
ornerade benringar (J.-E. Forssander, Die schwedische Bootaxtkultur , Lund 
1933, pl. VIII) och som numera liksom övriga stil Ib-fynd anses höra till 
hans stil H-skedc, bör här tilläggas följande. Då man av stilistiska och 
typologiska grunder anser Forssanders stil Ib-fynd t i l lhöra en tidigare del 
av hans stil Il-skede än de som av honom uppfat tats som stil H-skedcts 
kärl, gäller detta inte a priori Skepparslövs-fyndct. Det ornerade kärlet från 
denna grav är en ovanligt låg skål (4 cm hög). Det är uppenbar t att kär l-
formen här haft sin påverkan för dekorens art , varför denna inte utan 
vidare kan jämnstä l las med orneringen på de övriga stil Ib-skedets kärl . 
Den oornerade skålen, vars profil mera l iknar stil Il-skedets kärlprofi ler 
än de s is tnämndas, tycks däremot snarare antyda fyndets något senare 
placering inom sill Il-skedet. 
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sionen nytt och mera omfattande material än vad min uppsats 
upptog. Här nedan skall jag därför i huvudsak endast dröja vid 
frågan, om de ornerade ringarna från hällkistorna 4 och 8 vid 
Torslunda är användbara för datering av Linköpingsgraven. 
Dessa gav mig ju ilvn egentliga anledningen atl ta upp problemet. 

Det är visserligen sant, atl Torshinda-anläggningen var skadad, 
men del fanns enligt utgrävaren, amanuens K. (1. Petersson inte 
de minsta spår av äldre gravar vare sig under eller mellan häll
kistorna. Under gravarnas bottenläggning vidtog rent, orört grus. 
Enligt grävningsberättelsen1» samt amanuens K. G. Peterssons 
kompletterande meddelande förefaller det vara ytterst osanno
likt, att hällkistornas och de övriga gravarnas innehåll var sam
manblandade. Däremot påträffades de flesta fynden från denna 
anläggnings gravar inte in situ. Delta är för övrigt oftast fallet 
med hällkistfynden, fast ifråga om de orörda hällkistorna av 
annan anledning. Atl fynden från de olika gravarna vid Tors
lunda med största sannolikhet inte blivit sammanblandade fram
går också av anläggningens plan. Där ser man tydligt, att de fynd 
(det rör sig huvudsakligen om benfynd) som påträffats utanför 
gravarnas bottenplan ingenstans tangerar varandra.2 Detta hade 
varit att vänta, i fall en senare sammanblandning av gravgodsel 
skulle ha skett. 

Av den icke publicerade gravplanen över hällkista 81 framgår 
dessutom, att de ifrågavarande ringarna påträffades i kistans 
norra hälft, intill, resp. nära dess västra långsida, ca 15—20 cm 
från varandra, samt på ca 50, resp. 60 cm djup under markytan 
(kistans bottenläggning på ca 60—65 cm djup). Däremot går 
det inte att precisera fyndplatsen för en dylik ring ur hällkista 4; 
men också den härrör säkert från kistan, fast den påträffades 
i sållet.* Då ringarna alltså uppträder i två hällkistor, är det rim
ligt atl man tar viss hänsyn till vad deras uppträdande i hällkist-
miljö innebär. 

Atl förklara hällkistorna som båtyxkulturens i sten omsatta 
enmansgravar från mellanneolitisk tid, går inte utan vidare för 

'a K. G. Petersson, Fornvännen 1956, s. 137 ff. 
2 K.'G. Petersson, a. a. fig. 4. 
s Vit terhetsakademiens arkiv, cit. ATA. 
' Enligt meddelande av amanuens K. G. Petersson. 
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hela gruppen. Hällkislan 8 är den enda, vars yttre mått överens
stämmer med en båtyxgrav. Delta nämner jag också i förbigående 
i min uppsats.'' Däremot är det betydligt svårare atl förklara de 
tvåkamrade hällkistorna på samma sätt. Dessa representerar ju 
en mycket vanlig form bland de senneoliliska hällkistorna. Också 
Malmer själv .inser en dylik hällkista (grav 6) i Torslunda even
tuellt tillhöra senneolitikum på grund av del skifferhänge med 
kvadratiskt tvärsnitt och uppbängningshål med T-borrning som 
där påträffades. Det bör observeras, att hällkista 6 överensstäm
mer med 4 både i fråga om form och storlek.'1 

Mot Malmers förmodande, att benringaina skulle härröra från 
den fyndtomma graven 7 talar följande. Både av gravplanen och 
fotografierna (i ATA) framgår det, att graven ungefär intill 
skelettets underben praktiskt tagel var helt bevarad, liksom också 
en del av gravens botten nedanför knäna.7 

Om graven ursprungligen haft något gravgods, borde fynden 
i så fall legat något ovanför, vid och nedanför knäna. 

Om de ornerade ringarnas läge i förhållande till kroppen i 
en intakt grav har man den mest pålitliga uppgiften från Lin
köpingsgraven, där de låg tillsammans med andra små föremål 
bakom kvinnans rygg i höfthöjd.* Av del ovan sagda torde framgå, 
all den sannolikaste förklaringen till att grav 7 saknar fynd är, 
all föremål aldrig lagts ned där. Det finns som bekant fyndtomma 
gravar från alla förhistoriska epoker. 

Att grav 7 är av bålyxgravtyp är tydligt på grund av dess kon
struktion ocli skelettets läge. Därmed är dock inte dess mellan-
neolitiska datering självklar. Del finns ingenting, som hindrar att 
en hockergrav som gravform tillhör senneolitisk tid. I Skåne 
finns det goda exempel på gravar av håtyxgravtyp med hocker-
begravning tillsammans med typiskt senneoliliskt gravgods, bl. a. 
med lancettformad dolk." 

• Fornvännen 1956, s. 202. 
" Fornvännen 1956, s. 140. 
7 Detta har ocksä bekräftats av utgrävaren, amanuens K. G. Petersson. 
" A. Lindahl, Östergötlands o. Linköpings stads museums Meddelanden 

1954—55, s. 23. fig. 10, 11. 
' O. Rydbeck, Fornvännen 1910, s. 5f.; J.-E. Forssander, Die schwedische 

Bootaxtkultur , Lund 1933, s. 87, nol 2. 
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Att hällkistorna i Torslunda bland fynden saknar de för häll
kistorna så kallade typiska ledartefakterna, såsom flintdolkar, 
hjärtformade pilspetsar m. m. och i stället har lämnat torftigt, 
svår- eller icke-daterbart material i form av benprylar, bennålar, 
retuscherade eller obearbetade spånor, resp. avslag av flinta 
m. m., är inte någon unik företeelse. Bara en hastig genomgång 
av hällkistfynden i Statens historiska museum visar, att ca Vs 
av fyndbeståndet har lika torftig sammansättning. Om skillnaden 
mellan dylika och hällkistor med de typiska, daterande fynden 
skall förklaras som kronologiskt betingad, som det förefaller 
enligt Malmers resonemang angående Torslunda hällkistorna, 
eller såsom beroende på gravarnas växlande rikedom m. m., 
faller utanför ramen för denna diskussion. 

En fingervisning om den svenska båtyxkulturens sena tids
ställning ger utöver Torslundafynden också boplatsfynden vid 
Fagervik, Krokeks socken i Östergötland. Där påträffades nedan
för fyndzonen för keramiken av Fagervik IV—Säter IV typ 
ännu cn lägre fyndzon enbart med båtyxkeramik.10 Några skär
vor från denna fyndzon är ornerade med horisontala linjer under 
mynningen och därunder med rader av växellutande streck (allt 
i tvärsnoddsteknik).11 Dessa torde nog få anses motsvara stil 
Il-skedet, eftersom orneringsmönster med växellutandc streck i 
Danmark förekommer i yngre undergravar samt är karakteris
tiskt för finsk båtyxkeramik under dess höjdpunkt, vilket också 
Bagge påpekat.12 De övriga skärvorna anser sig Bagge med rätta 
kunna placera antingen mellan stil II och III eller till stil III." 
De flesta tillhör dock antingen ren stil IH-typ" eller kan när
mast hänföras hit.1" 

Utöver dessa förekommer där några skärvor, som under myn
ningen har horisontala linjer och därunder yttäckande s. k. »varg-
tandsmönstcr». Detta mönster förekommer bl. a. rikligt på kera
miken från boplatserna Fagervik IV, Säter IV, Östergötland, 

A. Bagge, Acta Archaeologica 1951, s. 80 ff. o. fig. 7. 
A. Bagge, a. a., fig. 7 b . 
A. Bagge, a. a., s. 82 f. 
A. Bagge, a. a., fig. 7 c. 
A. Bagge, a. a., fig. 7 é, f. 
A. Bagge, a. a., fig. 7 d, k, 1, s. 83. 
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Västerbjers och Ihre på Gotland, Torslunda II, Uppland, samt 
Jettböle II och Svinvallen på Åland. På de sistnämnda tre bo
platserna förekommer det tillsammans med andra senneolitiska 
krukskärvor.10 

Numera är man tämligen ense om, att Fagervik IV—Säter IV 
stadiet når gränsen till senneolitikum, samt på sina håll lever 
kvar in i senneolitikum.17 

För själva Fagervik-boplatsen antar Bagge dock att stadium IV 
inte räckt så långt fram i tiden. Till denna reservation kommer 
han dels på grund av den femte fyndgruppens närvaro nedanför 
zon IV, dels på grund av denna zons höjdnivå.15 Jämför man 
Fagervik IV keramiken med motsvarande stadiums boplats
keramik i östra Mellansverige, på Gotland och Åland, som också 
av Bagge anses nå gränsen till senneolitikum, finner man dock 
ingen skillnad i fyndmaterialet. 

Detta antyder, att också Fagervik IV bör räcka lika långt fram 
i tiden. För Fagervik V innebär det, att den torde tillhöra senneo
litikum. Detta antyder också skärvorna, som tydligen tillhört en 
hybridform mellan sen båtyxkeramik och Fagervik IV—Säter IV 
keramik. Det förtjänar här nämnas, att det finns ett kärlfrag
ment, påträffat i Tierps socken, Uppland, som har liknande 
ornering och som tillhör en flatbottnad bägare av senneolitisk 
typ.18» Eftersom denna bägare ännu är ensamstående och dess 
fyndmiljö okänd, kan man inte bygga något avgörande bevis 
på den. 

Av utrymmesskäl kan jag här inte gå närmare in på en analys 
av Fagervik IV och likartade fynd från andra boplatser samt deras 
kontakt med senneoltikum. Men redan det här framförda bör 
antyda, att dateringen av svensk båtyxkultur inte är så fast för
ankrad, som den förefaller vara enligt ovanstående kritik mot 
mitt förslag om framflyttandet av stil Il-skedets nedre gräns. 

Om den finska stridsyxkullurens relativt sena tidsställning 
under dess höjdpunkt talar bl. a. vissa kärlformers släktskap 
med äldre Aunjetitzkeramik.1" Också den mellaneuropeiska snör-

16 A. Bagge, a. a., s. 102 f. o. där cit. l i t . 
• Jfr Bagge, a. a., s. 78 ff., 103; A. Äyräpää, Finskt Museum 1955 s. 14 f. 
18 A. Bagge, a. a. s. 103. 18» Statens historiska museum, Dnr. 281/57. 
18 A. Äyräpää, Finskt Museum 1955, s. 23 ff. o. fig. 19, 21. 

35 



I. I K A E I. A S 

kerarniska kulturen kan uppvisa beröringar med Aunjetitzkul-
luren." 

I detta sammanhang förtjänar att ånyo nämnas, att vi trots 
del stora antalet fynd både av svensk båtyxkultur, jylländsk och 
ödansk stridsyxkultur samt finsk stridsyxkultur, fortfarande sak
nar sådana kombinationsfynd mellan dessa och andra samtidiga 
stenålderskullurer, som skulle ha gjort det möjligt för oss att 
säkert fastställa, under vilket skede av mellanneolitikum dessa 
kulturer kommit till respektive områden.21 

ZUSAMMENFASSUNG 

Lili Kaelas: Zur Datierung des Bootaxtgrabes von Linköping. 
Erwiderung an M. P. Malmer. 

Da M. P. Malmer in einer in näehster Zeit e rsehdnenden Dissertation die 
schwedische Bootaxtkultur und ihre Beziehungen zu anderen Ländern be-
liaiideln wird, sche ich jetzt davon ab, seiner Kritik im einzelnen zu be-
gegnen, Dagegeu mochte ich nochmals die Pnndverhåltalue fiir die verzier
ten Bein- oder Hornringe in den Steinkisten 4 und 8 bei Torslunda auf 
(Iland beriihren. 

Nach ergänzenden Mitteilungen des Ausgräbers, Assistent K. G. Petersson, 
konnte nicht die geringste Spur älterer Gräber, die bei der Anlage von Stein
kisten oder später zerstört worden wären, gefunden werden: unter allén 
Steinkisten stånd reiner, unberuhr ter Kies an. Nach gleicher (juellc sowie 
(iiahuiigsberichten im Archiv von Vitterhetsakademien1 erscheint es höchst 
unwahrscheinl ieh.dass die Funde von den verschiedenen Gräbern miteinander 
vermischt worden waren, obwohl sie nicht in situ angetroffen wurden. 
Diese Tatsache beslätigl auch der Grundriss der Anlage, aus dem hervorgeht, 
dass sich die Funde ausserhalb der Gräber nirgends uherdecken.-

Die Binge in der Steinkiste 8 wurden ungefähr in der Mitte der Kiste, 
in der Nähe bzw. an deren westlieher Längsseite, etwa 15—20 cm voneinander 
entfernt sowie auf ca 50, bzw. 60 cm Tiefe unter der Erdoberfläche (Kistcn-
hoden 60—65 cm tief) angetroffen.-' Assistent Petersson folgend, riihrt auch 
der Bing aus der doppdräumigen Steinkiste 4 aus der genannten Kiste her, 
obwohl er im Slet) gefunden wurde. ' 

20 Jfr bl. a. G. Mildenberger, Studien zum ini t tddeutschen Neolithikum, 
Leipzig 1953, s. 67 ff., 75 ff., 95, 98; Ä. IV. Slruue, Die E inzdgrabku l tu r in 
Schleswig-Holstein, Neumiinster 1955, s. 38, 149. 

21 Se t. ex. A. Äyräpää, a. a., 5. 23; C.J. Becker, Acta Archaeologica 1955, 
s. 93 ff., 108. 
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Es gehl nicht ohne welteres an, die Steinkisten als die in Stein umge-
forinten Gräber der Bootaxtkultur zu erklären. Die Steinkiste 6 lieferte 
ausser einem retusdiier ten Feuersteinabschlag aucfa ein typisch spätneo-
litliisdies Sdiiefergdiänge. Beachtet werden muss, dass die Steinkisten (i und 
4 beide nach Form und Mäss identisch sind (beide doppelräumig, also typisch 
spätneolithische Steinkistenformen). Der Mangel an sog. typischen Leit-
fossilien iii Torslunda ist keineswegs eine vere inzdte Erscheinung, denn 
das gilt von elwa einem Drittcl aller Sleiiikisleiiluiide in Statens historiska 
museum. Durfen Jene dann aus diesem Grunde in das Mitfelneolithikum 
versetzl werden? 

Es ist kaum wahrscheinlich, dass das Grab 7 Irgendwelche Beigaben, wie 
etwa die in den Steinkisten angetroffenen Beinringe, gehabt hat . Das Grab 
war ungefähr his zum Unterschenkd des Skelettes praktisch vollständig 
erhalten.7 Wenn es wirklich Beigaben hesessen hat, miissen diese unmit te lbar 
oberhalb, bei und unter der Knichöhe des Skelettes gelegen haben. 

Es liisst sich nicht beweisen, dass dieses Grab, das dem Boolaxtgrabtyp 
angehörte, aber keine Funde ergab, dem Mittelneolithikum zugehörte. Es 
gibt gute Beispiele fiir den Boolaxtgrabtyp mit Hockerbegräbnis, die mit 
typisch spiitneolithisdien Beigaben, u. a. dem lanzettförniigeii Dolch zusam
men vorkommen.* 

Einen Fingcrzeig fiir die späte Zdts te l lung der schwedischen Bootaxt
kul tur bieten neben den Funden von Torslunda auch der Wohnplatz b d 
Fagervik in Östergötland, wo man unterhalb der Funde vom Stadium Fager
vik IV Säter IV noch eine Zone, Fagervik V, än t ra t , die nur Bootaxtkeramik 
aufwies, welche dem Stil von Forssander II, II—111 und III angehörte oder 
an ihn ankniipfte.1" — u Man känn annehmen, dass sich Fagervik IV in 
Analogie mit anderen gldchart igen Wohnplatzfunden u. a. Västerbjers, Ihre 
auf Golland; Säter IV, Östergötland; Torslunda II, Uppland; .lettböle II 
und Svinvallen auf Åland der Grenze des Spätneoli thikums niihert, obwohl 
dieses Stadium auf den drei letztgeiiannten Wohnplätzen his in das Spät-
neoli thikum hinein w e i t c r l e h t . 1 " - " Fiir Fagervik V bedeutet das, dass es 
demgemäss im Spätneoli thikum liegen muss. 

Mit Biicksieht auf die oben beriihrten schwedischen Funde lässl es sich 
nicht von der Hand weiscn, dass die untere Grenze der zweiten Phase der 
Bootaxtkultur etwas ins Spätneoli thikum h i n d u versdiohen werden sollte. 
Damit ist jedoch nicht gesagl, dass dessen Anfang nicht im Mittelneolithikum 
liegt. Fiir die relativ späte Zdts te l lung der während ihrer Höhepunktc mit 
der schwedischen Bootaxtkultur verwandten finnischen Strei taxtkul tur 
spridit u.a. die Verwandtschaft gewlsser Gefässformen mil der älteren Aun-
jctitzkeraiiiik.'" Audi die mi t tdeuropä i sd ie schnurkeramische Kullur weist 
Beziehungen zur Aunjet i lzkultur auf.2" 
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