
Jordbrukets viig LiJJ Norden. 

Arkeologiska frågor och perspektiv 

Av pl'O"fessor C,u1t.- A..-X.E L Moormc 

A1·keologi~kn .M.usccL 

J'ii•rcdrag \' i cl Kungl. Skogs- och Lantbrnksal,ndcmiens höglids, runmankomsL 
den 28 janoaii 1.965 

Dit vägen ledde 

Den dan ske n:,1l11rvc leu skapsmanncn och arkeo logen T1t öi::1.s -SMITH be
rättar så här: 

»Fra S1;lhredden f~rer en Sli ind i_ Lande l. Stynede Trmer viser Vej en, 
l'sirsl gennem Ellesump, seu.e re genne m lave Omraatler bevok seL med Eg 
og Ask, og genncm s tigende Terrren kommer vi. ind i en Egc-El.mc-Linde
S.kov. P aa en Bakkeskraa.ning fiuder vi h cr Bopladsen omgivet af Korn
maTkcr, ete r er sa a. smaa, at man kan clyrke dem ved fli.L!ig Brng a.r Spade 
og Ha k.ke. Nresten nlle Tn-ecrnc er s tyncde. I en F old s laar Fam:ene, og vi 
k an .h pre K1,1erne bq,lle i.nde i Stal<lcn. MUdt og venligt er der h cr. Paa de 
brede Sk el m ellem Agr cn c og i Skovens Udkanl slaar lwogede Blom ster , 
Ped k mn, Galte tnn<l og Rohvede. Bicrnc snmmer. IIer du(ler a f Sommcr, a,1 blom strende Hyltl, og som ea -varm Undertouc. kommer Lngten fra SLal
dca e af J{~er og Gl).lclning. - Vi er k ommet hjem Lil vor Barndo ms Bon.de
gaa.1'd paa Landet.>> 

D et som 'L' no n1.s-S M"rrn skildrar med fant as i byggd pa fakta, är em ell erticl 
mindre hans egen ba rndom s bondgård, än de l norcLis k.a j ordbrukc ls barn
domsgard. Den gärd han främs t tänkt p i vid s in beskriv ning och som j ag 
också här skall välj a som utgångspunkt - den gården låg strax. ös lcr 
om M,dmö, för 5 000 år setla.11, p.'.t en bac ke , ,id Ox ie. 

Vittnesbörden fnin Oxief(årdcn m ed dess arter av korn och vete katt 
s ty rkas och k ompl etteras - L. ex. m ed uppgifter om husdjuren ( n ötluea
Lur, svin, får , gel), med fyrld från L. ex . J-favn.e.lcv öcb Stor e Valby på Sj ä l
land saml härom äret offentliggjorda fy nd från Ehbarp och Svens lorp vid 
Skabersj ö i Skåne. Nu föreligger de l'ö rs l.a uppgifterna oru ett nytt, av allt 
a tt. döma v ikltgl hopla lsfyn.d av liknande art, å t.eri_gen frå n samma sk å n.ska 
trakl, nn från Värby vi.d. Bara. Som i viktign. .fall föntt h ar det k ommit 
fnun genom insalser av både arnntörfors lrnren , MALTE GuLLS'l'll ANU, fack
m annen, BENGT S,, C()MONSSON, och i.norn ra men för fors)rningsarhe.tel [rån 
en i_nstitution , Luntls univer site ts bis lorisk a museum. 
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Och h eträl'l'andc h e.la d(!n1rn g rupp av syd skandinaviska fynd - liksom 
andrn - är det Yäsentli gl a ll, ulan nänma.nde uv alla nat11JJeJ1, tacksa mt 
erinra 0111 de grunffläggandc insatserna av botani ker och zoologer. Ubrn 
dem hade tir keo log~rna föga e ller inle l att herälla om jorrlhruk. 

Oxie-gårde n börj ade firnu, s i 111ycl<e l ruuL Lal 3 000 [u· före Krisli fö
delse. alltså 5 000 å r före iiutid en. Vi skall använda Oxie som 0-p11nkL 
rö r lfrkrä knin gen i denna över sikt. 

O:xit'-jo rdbrnk cl spridde sig. Dess no nlgrä ns i mäJarlandskapen i:ir känd 
främ s t genom STEN FLOTUNS cpok göran(fo under sökningar i . Sörmhu1d. Del 
röränd.radC"s. Fi.ilj andr j ordbruk. •i Sverige s{1g mycket snart våscnLligl a n-
11orlu nda ni - så aunnrlun<ln a ll ma11 frcs LM, säga, atl liJ, h e len mellan 
del tidiga oricntalisJ,a ursprnngs,i ordhr nket 0ch de l m>rdisku Ox ie-j ord 
lJrnkc l ler s·ig stö rre än den m e llan Ox:ie-j ordbn1kct och dess nonl'iska 
ct' lcrföljarc lu se11 å r sena re (lCh sedan g<rnom ror n Lide n. Delta gä ller hå<le 
t1kcrLr ukel - där kornet snart dominerar h ell - och 1;cl aU0 11en LiU j ak l 
od1 fi ske ; väx lande ~rnpassningar efler n on lliga l'örbåUnndcn. 

Vägeus början 

Va r började vägen liLI ( >xic"! ,Jordbrukels väg till Norden k.nn i b11.v 11dsak 
au las ha hörj a l i de l11r av Fr:'.imre Orie nte11, där de l ran ns naturliga fi.irc
ko.mstcr ffV de vilda väx l- och djnrarler , som skul le rii r vandl as lill för 
oss väscnLViga lrnltnrväxte r och husdjur. Detta gäller i vaT:j e l'a ll sädes
:-; lagen saml av husdjnrei1 få rel och geten. T y dessa ä r o lvivcb k lig t till 
Norden förda främlingar, medan nötkreatu r och svi n k an Länkas möjLigen 
ha tämjts närmare, rentaY här ( D EGERBflL, L E l' rRSAAR) . Bet rä ffande l'år<'l 
l1i.i r rlock tilläggas, a tl tlc l talas om 111öjlighele r l'ifr tidig tämjning ej hlotl 
i Oricnlcn utan även an11 ors läcles ä nda väs terlll till F r ankrikes niedel~ 
huvs- och ~1 tlantkuster . 

Man ä r idag l>cu.ägen vidg,) gränserna för d e region e r som .1nscs vara 
v~tsenlliga i samman hangcL. Medan man ä.nnu Jör några å r seda n höll s i.g 
1111gefär i. omradcl Tra n- 1.rak- Syrien (BRAmwoov, K ENYON), h a r numera 
både Be!Llljis lan i ösler och l\fo1drc As.ien i väster ( MEI, LAAHT) dragits in i 
diskussionen. Det för svenska klassis)rn arkeologer v älbekanta Cypern har 
redan tidigt få tt en plats i sammanhanget. Begreppet Främre Oricnlcn får 
Yidnrc ges en mycket generös tolkning i väster; del är nämljgen nppen 
Lart att ·vissa omTåden på europ e.isk s ida tW Bosporen, p å Ballrn.nhalvön s 

norr a cle la_r, u.r vissa synpunkter kan å tmin stone diskuteras be tJ·ä[fande 
påfaJlande I icligl j or dbruk. 

Några namn och dnla: redan klass iska exempel p å t idiga jordbrnk år 
J anno i Irak, T ell-es-Snltan I Palest ina (fyndplatsen förses i regel med del 
hiJJJiska o:rtnamnet J erfäo), Khirok ilia på Cypern, HaeiJar och Cala l Ei.iy iik 
t Turldel, Argissa i Thessa.lien. De ~iJ<lsla syos gå til lbaks omkring e ll er 
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fiihl I . Förkolnade , c lckorn fr,,n ,Jarrno. E fter n,u mwooD- Huwi;. 
B.,• ,•ourtes_v o l' lhe 01'icnl.a l l11s li.lule, U ni\'Cr~ily of ChJcngo. 

mer ~in 3 000 ;'.'u: fö re Oxic; j a , maJ1 kirn m ed l'Cscrvalion [lämna tidsbc
s tiimnin g:.u· som s ku lle ge lidsavst.ändet fn\n t. ex . .farmo eUer J criko lill 
Ox-i e lilrnanue s lorle ksordnin.g som Lidimvslå ndel från O-xi.e tiU os~. Oxies 
plals ~ir .i stort se tt ungefär halvvägs. 

F r:\n sydöstl'igasle Ern·opa kan man fö lja impulserna en etapp vidare, 
m e n främsl med hjälp av mycket invcck.ladc kerau1fäs tudicr. Mcnings
sk Lljakligh c le rna , inte minst ifråga 0 1n tidt:1b.ellcn, ät· oscd.vnnli gl storn. 
En svensk vetenskapsman m ed erfarenhet här, Enm, .J. I-Ioumrrnc:; från 
Göteborg. bar under en fo rskni.ngsperio<l vid Princeton ägnat sig ål dessa 
prob lem. Resullalet :.1.v hans arbe te. som publice1:acle.s s trax: före å.rsskil'le l, 
gör det möjligt a l t fä en klarare bild av kontakter m ellan Främre Orientcn 
<.>ch Grekland nä rm:ne 3 000 och 2 000 före Ox.ie. 

Vägarna genom Europa: Polen och T yskland; Frankrike 

Från de 11yss nämrnla ormådcuai,; enropeiska del sträckcT tidigt j ordhrnk 
två väld·iga a rmar vidare genom Em·opa. 

Den ena av dessa h a r lnrvuclriktning mot nordväst. I arkeol.og"isk nomen.
klatur är den försedd med elt n.ula..l elikeller l'ör gnrpper och U.L1dergrupper. 
]\'fan kan i våd sammanhang· doc k lillåta sig all samman[atta h elhelcn 
t1ll(ler namnet Donau-kulturcr. Deta lj erna i deras äldsta historia är ännu 
myc ket o klarn. Emellerlid sy-ns de ha fört ett tidigt j ordbruk npp till 
oc:h genom Mell ancuropa, så J.ångl all de t reda11 1 000 år föl'e Ox ie nalt 
Nederländerna. Den fyndgrnpp <le l d:1 är fråga om brukar sa.mmanfallas 
under namnet »bandkeraurila. Den når nära Norden , särsk.iJt niinnast sö
der om ö s lersjön, i. Oders ned re ()ml':ldc, där fyrnl vid Pyrzice bära några 
mil sydösl om Szczec.in h ö r hil. 
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Finns c.le t hilhörnnde Lidiga fynd också i själva ~ orden? Man h a r sökl 
påvisa sådana. Sä rskill efle r en ulrec.l.n i ng häromfu·c t a v dan sk en L0M
nonc kan frågan ges ett k larl sva r: nej ; i nuva rande läge kan del in te 
p åvisas all d en s1oi-a bandkera.mis ka armen frän syrlösl mot nordväs t skulle 
nå Nonlen. Och Oxic hör inte h emma hland Donau-kullurerna. 

Ty Oxic hör till cu anna n fyndgrupp, l'lrallbäg:wkuJtm·.», vars spTi<L
niugsonm1des nordöstgräm; l'igger så alt säga ett s leg ula nför D(ln ::i.u
laLllurernas, elen genom -Ned er länderna och ?-l onllyskla nd lå ngt n e r gen om 
Po len mnt, m en .inle till Svarta havel. 

ALL denna Lrallbägin- och Oxie-lrn llur likväl på något säll ~is beroende 
,lv den s tova huvudm·men syclösl- uor<lväs l:, fiir e[allcr ofrånkoml·igl. Hur 
det har gött lill är för dagen icke kl a rlagt. Under a ll a f iirhå llamlcn iir del 
l'dga om e ll invecklnt förlopp. Alternativa förklaringar lägger tyngdpunk
le1) på olil<a sätt. 

Två sådana skall nämnas bär. Da nsken B1sc1um är uen främste [ör e
lräJaren fö r det en a, som v i här kan kalla »Polen-vägen », m ed de av
görande konlakLcrna förl agda ncrål sydösl. 

D et andra aiternalh1c t ka n benärnmls »Tysklands-vägen ~. Blaml d em 
som sfö·skill har ä gnal sig :'H att sludera detta kan n ämn:1s Lyskarna 
B ERJU:NS och St:11\,\' AUEDI SS " :-I· Den avgörande r ollen sp elar h är fynd av 
ett slag som uppkall.ats efler en förek o msl vid Hössen i. södra ö s Lty skJand. 
En plals som kommit a ll sp ela en alldeles särski ld roll v id diskussiuncn 
k1·ing »T yskl:mds-vä:gen » h e t.er Bollcrg, ligger vid H~unburg och har hlivil 
känd i samband m ed cflerkrigsliden$ viktiga och omfallande arkeologiska 
arbeten där under lednin g av S 1;n1 NJ)LEn. 

Härmed skulle vi sagL n å go t grundläggande (lm de l möjlig::i förhållandet 
emel lan d en n ordvästra j o rdbntksanncn genom Europa och. Ko~·de,1s i·:i1·.$ t:L 

j ordb1:uk. :vicn en .urnan hnvudarm nä1w1des. D en 1,Lräcker s ig från om
rådeL via .Medelhavet·s ·inre dchn .i m era väs llig siklning. På Mcdelhavels 
norra sida; som är av slörs la intresse i, vå rl s~unmanh a ng, h ei;ör den i.i,en 
Ba lkanha lvön s väs ts ida t. ex . i Moulenegro; vidare italien ska, sydfran sk a 
och spanska kuster. Nordaf..ril,a är h erörL ; m en den s l1.rndom sk ymta nde 
m enin gen atl vä gen väs ternt frärns l gåll söder om Meclelhavet l"ör efaller 
otil lräckligt s lödd. Tids lies lä muingarna för detta tidiga kus tj orc.l.bruk i 
Medelhavsområ del iir ä □ nll mindre fu lls läudiga än de vi hillill s hnr ta la t 
om. Sä1:skill upplysande fy ndplalser fö: Arene Canclicl e i nordvästra Tlfl licn 
saml Chatennncuf-lcs-Mnr Ligucs vid Mar seille, undersökt av E st:ALON DE 

PONTON. 

Också till denna m cdelhavsan11 av ticligL jordhrnl, h a r man rör sök.L ::111-
knyta Liclig l j ordbruk i Norden . Vi kan kaJla detta för »Frankrik.e-vä!:(en~. 
1\Llesm an för <le11 är å le rigen SctnVABRJHSSEN. Han m ena r s ig bland ::rnna l 
vid Satrup i Schleswig-Ho ls lein Jrn. kunnat kons ta te ra etl j ordbruk före 
Ox.ic l illsarnnu,rn; med arkeologiska företeelser , vilka:; u1·spnmg bland 
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anua t via Diimmer i Hanuover och Houcadour i del inre av Sytlfrnnkri.kc 

s kulle kunna härledas från den väs tra Medelhavs-ium en. 
Del h ar nii nmls a ll m erl'ingssk ilja klighe tern a är hel·ydan<le mellan r t 

pn.:seu[·anl.erua l'ör de olika lin;jeföringar jag har försökt s ki ldra. L vissa 
avseenden kan man dock fin na sams li:irnmigll el. Dd är visst icke sä all 
uiigon l!nda av dessa Lalcsruän vi 11 hävda a l t eu enda av de nämnda vä
garna s lrnlJe ge hela fö rkhu·ingen till knlturkontakterna för Nordens jord
h ruksmiljöer under :rngTC stenå ldern s begynnel se. Koutr:oYen,erna gäller 
i s lor uls lräckn ing snarare ord1.1 ingsfö.ljde11 och styrka n av impu.l serna ft å □ 

h 'å o I i k a vägar. 
.-\llcrnntive t Frankrike år för denne rnppQr·Lör del som irnrnWi llcr min~l 

sa rH)C>li klJel. A.nJe<ln i.n gt' n hiiriill ä,- d els clc fö rllåLlandevis s l'örre geogra
fi.s ka ocb lrnllnreJla distanserna mellan de fyndlrnmpJ ex, som nrnn försiikcr 
f'oga sanunan såsom länlrnr i kedjan. V idare, och lrn11skc ruuufiir :ull, 
t! I I de avgörande av dcss:-i fynclkompl<.'x, sj kiJva nyckelmaterialen, från 
S::itrnp s:rn1 t fräu Am oscn p~l Sj ä ll:rnd, ännu icke är l'nunl agda T?å cll 
st1danl sä ll att man läll kan bi ld;i sig en ohj ('kt iv uppfaU11ing om dem. 
Vi hef'inne r oss ifråga om F r a nk rik e-vågen i b esvärande gracl på det s l~1-
clium av forslrninge1J, där det ännu m est är fråga om förllandsrnedde landcn, 
om lnlknfogar ko mbine rade med presen lali<m mi iso.lerntle detaljer av in
diciemalcrialc l.. Må.kl ki r ännu <i.i J'ål'(ligt aJI påropm;. Hä:1:Lill kommeT tle11 
lrn lt u rhistori s lrn situationen atl vi under den aktuella liden - IH<Sorn se
nare - i väsenUiga avseenden syns va ra berättignde att La la om en s ia r!-! 
enhe'llig medelh~1vslrnHtu·, s<)m kan inry mrua likarladc ,.heslåudsd e1l'u· alll
i från Mindre Asien till Spartien; säclan t som Lill äventyrs päini n nel' orn 
Sycll"runkrikc k,rn kanske r entav ha kommi l lill Norcleurova menl diTckl 
l'rän sy<.lösl, (din Ballrnn. 

Osynligt jord!Jruk med syn liga följ esla gar e 

Låt oss em ellertid .använda detta Frankr.ike-a ltcrnaliv som utgångs1rnukl 
rör någof utfö rligar e disknss ion , inle b et räffande d elia a lternativs grad 
av sann olikh e l, ulan lJet.rä ffande principiella t in g. Det ägnar sig nämligen 
a lt belysa vi.ssa väsentliga fr ågor ifråga om arkeologen s möjligheter alt 
komma någon vart m ed problem ;lV dessa slag. Och. en kartläggn ing av 
dessa m e LocJiska m öj.ligheter kan få konsekvenser för helt andra delar av 
vår t ä mne. 

De~sa rrågor he rör nägot som man kan kalla rör ·»osynlig! j ordbru b. 

. 1Vuluruel en.skop.mwnnen kan när l'örhållandena är gynnsamma ial\ttaga 
jordbrukets spär direkt genom sådana före teelser som t. ex. i orig.inal ell er 
i :wlryck h eva.rade bestämbara sädes ko rn, poll en av sädess l;1g, ben av hus
djur, e ller in.dfrekl, L ex. gen om sådan t ogräs som brukar fö lj a med sädes
slagen. A rkeologens möjligheter alt på motsvarande sält så att sä ga se 
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jordbruket direkl ä r· 11tornordentli gt begränsade. Han h a r sådana rn.iijlig
hele.r nä.r l.1cu1 n11.der fältarbete, le rrän ggranslrn in g ell er grävni ng:u·, i fält 
bin ialdtaga rester a v :'.\.ken.ullägg nin g'ar. 1-lan har också e n sådm1 m öjlig
het när de t funn a fi',rcmå lsm a tc ria let innc l'all:u t yclliga jordb.ruksreds lutp . 
.Men de,;su möj li ghelc r är hos oss i vcrkligltt:Lcn 11 lomol'llcnLligl Lu1111,,ildcln 
11d1 börjar förs l långt eflei· Oxie. 

Vad a rkcol o!{cn kan göm är dä rför i för s ta hand a n studera j orclbrnlrnl 
pä indirekt väg. J. samarhetl" med nalu rvele ns lrnpsmän nv ()lika slag kon
sta terar a 1.·keolog~~n 1,å ens taka s l:'il lcn direkt all jonlJlru~t [örekonm1er i 
bestämda kuJlurmiljöcr, i vilka b land ::mnal i11går vissa vanliga beslånds-
1.ielar, a llmiin n,1 red skapsa rtc r, forme r och dekorationer på le rkärl elc.; 
li:rn våga r sig då p å a □ t aga nd el all dessa,- his lo da i Lid ocl1 ru111 också 
indirekt k:rn förmedla en förcslällning om så alt säga j o rdbruke ts uth.red
ningsYägar nch öcl0n. H a n sl.udcrnr i s jälva verket d l l:ör bmwm osynligt 
j ordJJruks synliga följeslaga re. F ör all använda cu analogi frå n ell a nnat 
fol's lrniugsom råd c: arkeologen nlnyl:1jar diverse karakteri sti s ka k u.llur
produk lcr som ell s lags spör clcmenl. A rkeologi är o fla kons ten a ll fö rsö ka 
se e ll - i ell annat. ~fen h us låugl hålle r tle lla ? Svär igheler na m e d della 
h.u: a ktuali.scrals gll ng p:'t gån g under l'ornrors kningcns sysslan cle m ed 
frugor om del äldsta jordbrukets historia. 

För nägra a rliu nden sc<lan, på den Litie 11 när de grundlågga.nde a r keo
logiskt botaniska s l:ndierna av Nordens ä ldsta j ordbruk påbörjades m edc.ls l 
ko rnav lrycksbcs tf1mni11gar av dans ken G. F . L. S;\R,\ UW ( som sedan ska
pade (,ölehMgs arl{eologis k:-1 museum ) salte man l·ikhe ts lecke11 mellan 
detta och något som m an börj ade ka l]a 'för »m ega litku.ltnr». ;\fod mcgalit
kullur menade man dä en k uJlur(onn so m kännetecknades av s lenkanunar
grnvar såsom <.lösar och gå nggriHer - e n l'öre leclse sö m j II h os oss är 
inskränkt till m ycket begränsa de områden i söclra och väs tra Sverige. l\fan 
:rnväncl c dessa rnega litgravar såsom tsp :'.\ r e.lem.ent», ocb ansåg s ig gen om. 
de ras uLill'c<in ing oc.h k onta k l m ed m ed clhavsom rå det v:i:-\ a llan lkus ten 
och Nordvästeuropa ku nna dra slutsatsen om bondekult-ure ns spri.dning 
denna väg, så a ll säga runto m lw s lcrna . Numera vel v i :eitl jordbrukets 
llisto ria b os oss hörjaT lå ng l fö re dessa m egalHgrava r, och de l kan dess
u tom tilläggas alt själva begreppet »megalitkultur» har visa t sig ha allt
mer begräns;id. a nvä ndbarhe t ~om beteckning p å något väsentligt kul tur
s~1mmanhan g. 

Så har ruan talat om lrnnsten att til lverka och hrånna ler.kärl, keramiken , 
som dl indire kt indicium på n å1·varon av uondcnäringa.i:. Även de l.la bar, 
bland a1urnl genom efterkrigstidens iakttagelse r i Främr e Oric.mlen och. 
Sydösteuropa visat sig vara a llt mindre t_Finlig l. Anledningarna är två . 
Den c nu äs all på vä.ldiga delar av jonlklolet och under Jånga delar av 
hjst ol'i en förekommer keramik ut.an nä.go l som he lst påvislnnt satnl)and. 
m ed jordbruk. Den andra är för vår fr åga ännu väsentligare. !\Ian har 
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f'åLL klara hcfägg för alt p :1 en rad sydöstliga platser tidigt jordbruk upp
träder utan lerkärl, är ak eramiskt ; j a, st11udom finns L-ydl.ig t-vis del älds ta 
j ordbruket , före den äl.ds la k eramiken, i. en Jörkernmisk yngre s tenålder, 
Pre-Potlery Neolilhic, PPN - en väsentlig etapp i 11tvecktinge1~ från fån gsl
kultur l'ill j ordh1:ukskullur. Engelsmann en G11AHA11m Ct.A J:l.K har vela t dra 
tillspe tsade slutsatser av detla även för m cclelh.ws- och temper erade områ
deu i Enropa, där man i samhälJcn baserade p å jakl, Jiske och s tällvis sam-
1.ancle av skaldjur s kull e ha hö rj,1L hå lla hj ordar av geltm· eller få r ; del 
skulle finnas :itminston e en antydan om ett slags Prc-Po l Lery NeöliLhic 
även clär. 

- Gaml a Mkcologiska käm1 eleck en p å j ordhrnl, sviker: j ordJH'llk visar 
s ig i andra, oa nade s~utunanh~m g. Uppgiften h a r blivi.l svårare , men nya 
möj ligh e l.er öppnas . F ö ljden ä r , all vi i somliga fall är mindre säkra ä n 
fön på fön :kom sten av j o rdbruk, m en i ancll'ä fall all vi. idag misstänker 
jordbruk, där v i knappast drömde om de t fö rr. Några sådana u lisstanlrnr: 
»Frankrike-vägen». Den har nämligen sär skil t :w T110EL S-SM1T11 samt av. 
SCFCWABm)1sSEN sarnma nlrnp), lals m ed för eslälll1ingcn att 1uänn_iskor som 
vanligare nppfatla ls som fångstfolk vid stränder i Da nmark, Nordväs l
Lyskland och i n ågon m:in Skå ne s . k. Ertebplleknlh tr - frå n en myck et 
Lidig bö rjan slrnlle llH bed l'ivil åtminstone någon sädesodling och någon 
bos kapsskötscl. Detta - och a ll tså inte Oxi.e - sk ul le vara elen vel'ldiga, 
l'örsh1 hörjan av _jo rdhrnJ,cls a nkomst till Norilen. Här ska ll inte n u tas 
s liilln.ing LiJI, (rå gan huru vjdä detta i uelalj ä r rikligt elle r i cke. ( De l är 
bl. a. beroend e av principicHt svå rl östa titlsbestänmingsfrågor. ) Men del 
fin.n i;; anl etln_i_ng all s tan na Jör s jälva typen av situation - näm ligen o cn 
alt må nga otb .rika t'yndplalser , d å r vi på sin b öj!l LLOdanLagsvis ser en
s ta ka, ifraga om t idsstäl lningen särskilt svårbedö mbara direkta spkl.r ~w 
jord])r11k, likvål skulle anses v~u·a nltryck fö r j o rclhruk av något s lag. Del 
ii1· fakl is kl inle cle'l enda n ordi sk a sammanhang där sådant gj orts gällande. 
Det ha r från ett par hå ll spckul.erals på lik arlat sätt över fy n.cl från ett 
antal kus tplatser i Vä stsverige (N mLMiSON) och NoTge. 0111 der as Lids
s läl lnin g ka n trngefiirligt sä gas alt de i va rj e fall Lurdt' ha existera l om
kring 1 000 lir för e Oxie c.Jlcr rentav m.yckel tidigar e . 

.Man kan också trndm om inte vissa förhis loris ka kull1uformer i Fin
land, som bruluir benämnas fångsl.ku1Lurer , skulle k unn a h a innellå Llil 
även clt moment av jordbruk. 

Understrykas bör , att hyp oteserna all somlig t som yi brukar be tra kta 
S <)111 fån gsUrnllrn·er JSkulJe ha kunnat innehå lla e>cl,s å j ordbruk, ba ra n ämns 
här - utan atl p astå all de t verkli gen förbålJer si g så . Men de l skall -yll.er
li.gare ti !läggas, att m öj lig belcrna fö r denna Lyp ;W s ituation -unde rstrukits 
även annors tädes i öslra ~folJaJ.1e11ropa genom nlTedningar av MAZAT.EK, 
i. Nordft·nnkrikc genom under sökningaT av s, ,enskarna A LTHIN och SALO

~wxsso:-.r vid Bell oy-sur-Sommc. Så 1:in g.L om osyn ligt j ordbruk. Ett s teg 
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Bi/cl 2. Tidi14a j o 1·ilb1·uksliubyg·gelsel' med urlg'efi\rlign tidshestUn111i11ga1· medelst kol-1.4-
metoden. El:Ler CLAm,. Blund. de 1narken1do pJutserna fi1111s migrn som nfirnns i te:sten: 
n. :1,.1nno. 13 11acilar, 14 11'.J1il'ok ilit1, I!; .Jcrilrn, Gr, l'lou(•.a(IOul', 68 Ä1J10s!.m; ri7 iir den av 
S·1'1lN F'L()l11N UIUICl'$iikLiL ho1,L!1tscn vid :\fogelorp, cl.fil' l.i(bhest.'imningen :lV•SCl' en avlng
l'i 11g, som en I igt honnm iil' samliui~ med liopln I sen. - Con 1·tesy, A ntiqu i IT and Prol'essOT 

·Grahr,me Cla1·k. 

viuare till fråg(lr om någoL, som är osynl ig !· for ~u-k.eologen, söm ·icke är 
jordbruk, men som likvä l är av betydelse för vår fråga ... 

Vi lämnar de l som vi häl' saJ1rn1:;u1f.,1ttal und er namn av jordbruk -
a lltså ·syslemalisk odl iJ1g as :väx.le r och hålhUJde av 'lnmdj ur - för all i 
s t·äLlel övergå till ell mycket vir'f.:irn begrepp, nämligen män.n.iskans phu1-
mässiga ingrepp i natul'c n föl' illl Jå de[lna all ge mer livs1ne.d(:) l. .Män kan 
lill exempe l svedja t.enäng6mråden l'ö l' all å s ladko.mma en ~-cge lalion so m 
är förmånlig inte bara l'ör husdjur utan fö1: j aktbar'l vi It. Sådant skulle väl 
i växtvärlden vara en pal'allc lJ till de Sll<·c.essivt ökande hind11ingarna mel 
lan människor oth hjordar av vild a djur - 'förslad:ieT till n<>madisen.mde 
hoskapsskö'lscl. Man skulle kunna såga: inte äkerbruk men växlskö tscl; 
in Le hosknpss k.ötsel men dj u rs köt.se l. 

Dell:a år teoretiska möjlighe ler. Har vi någm k.011.krcl .. 1 belägg för all 



Bilri :i. ·»Yxnn m ot trlldct ... Inte Jrn,·a i dcnnn akademis n u,'.a r.a nclc n alULl, utan i<nnsko 
också i de l.Jf1dn hrukcns his lo ria ka n skogslll'llk kommt, föl'<, lan lhnlk. Vi kom:ruer t ill ell 
:11· liigsel viigsl<iU, vid v ilkel de knappns l Jrn:n sldlj a~, och ha,· etl geme11sAmt redskap, 
yxan.» .Just dtm1111 yxti, l'ri\,u eLL $kede kanske ett par hu.ndra Ar ellel' ()x'ie, 11:rr hcvarnl 
s in sllifrp" i jor den under [rrtusendena. I vår tid korn elen lill Göleboq;s ark eolo~i ~kn 
museum. SomnHWC.11 Jf-!fi4 fii lldc den träd i Sö1·111la 11rl, fö r s k o ll c lcvi. si◊ne n s program 
$Cl;,ie ~f'Ol'lllicla liv~. Därifrån lir hilden. T j ,11rnari 1!I6i>, 5 00() fu· efle 1· Oxie, företedclcs 
rlen - m ed oslrndncl egg - for alrndcrnien. 

, 

1.1ärvaro1t av mä1rniskor l'Ö1:e bönderna i yåra lsinc.J skap sa ll spår eftet sig 
i växtvärlden '? Det är en fråga för botaniker , som jag inte kan. gå i n. på. 
Men fö1· askeologen ä r iakllagelser av de slag som diskuterats av M.Ac;'lus 
Fnms ifräga om mäm1iskopåt ·i Väslergöllands vegcLaLiO'l:t för e j ordbn1ks
liden utomordentligt intressanta. 

De&sa be traJdelser Crån ~u·keo.logens synpunkt år viH föreu'Jjga m ecl så
dana etno logiska per spektiv som hos oss RAf;NAl\ Ju:u.Qw pekal på - ifråga 
om svårdokumenterade förstadier till egentligt åkerbruk, och om primi
t·ivL svedjel>rnk uta n annat nödvä ndigt r edskap än en yxa. Yxan mo l trädet 
... Tnle hara i. denna akademis nuv::u·ande uarun, ulan kanske också i 
de båda brukens historia kan skogsbruk komma föl'e lanlbruk. Vi kom
me!' liJI ett avlägset vägskäl, vid vi lket de lmappas1 kan skiljas, ocb har 
ett gemensamt ll.JUVcrsalreclskap, yxan. 
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Om ma n li llämpm· sada na IJC.lraktelsesä tl p å problemen om de t filds l,l 
jo rdh ruk el. f å r man ökad be nägeuhel a l l Länka s ig j or db rn ke ts u ppkom s t 
i dess urs p.nmgsom råden såsom ver ka n hos e r1 långsamt funger a nd e m e
kanism, och r äJurn med s uccessiv sp r idn ing under lån ga tide r . (En km /år 
räck er för all tillryggalä gga vägen f rån Mesopolamien till Ox:ie, ocl1 kommn 
f ram i ti.d .. . ) .Dvs. man blir förhåUandcvis tn.indre benägen all sä1ta li k
hetstecken m ellan jortlbrnket s sp rid n ing och s pricln.in~en ~rv j o rdhrukase, 
a lJlså säd,rna fö r f'ly lln ingar av mån.nis ko r, som brukar k all as för »folk 
van dringar». Frågo r om sådana ska ll (örhigås hä r. P er sonl.igen ft11.ser jag 
dem i rngcl oåtkomliga för vetenska pli.g ar keologi. De enda huntlrn]Jr0-
ccntig l :,äkra fr äm lingarna i Non len i del här san1-1nan ha nget ä r inte hiin
der , utan deras Hu·, ge tle r och sädesslag. 

Tvärtom en r eservation : 01n de t hä r talas om k ullurgn q1per J11ed nanm 
såsom L. ex. h·a lU)ä g;ukuJlur eller s lridsyxekullm·, så sker detta m ed L ve
kan och r ese rva tion. Dessa e t ik e ller ba 1: visserligen o lvivehldig t visal sig 
vara tjänliga redska p n ä r del gällt att samman fa tta s lorn a rk eologi.sk a en
he ter. Men den na uppsättn i ng redskap ha r a ll tmer begrän sad använ dba rh e l 
och kans ke gans lrn s na r t b eh över er s ä.Llas med någon ann<lll, 

Nog n u m ed a rk eologisk teori. I s tälle t e tt enda något f yllif{are beha nd la t 
exem pe l. p å den k onkrela Li llärnpni ngen hos oss av såd<ula sy npun~k.ter som 
de nu sammanfa ttade. 

Vägen till Norden i No.rden . Ett exemp el på en ark eologisk 

frågeställning 

J ag skall be all fä IJer äll:,l uågol ulföd igare om ett särskilt exempel 
där det bl ir fråga om så ::ilt säga ösyn ligl j ordJ)ruk . Exemp let är val l av 
lvå skä l : de ls därför alt det för oss geografiskt så lån g l från Ox.ie som v i 
kan komma i Svesige i de t hiir r~tl lcl , näm li gen Lill övre N()rrla ocl, dels 
också därför att de t akluaHsera r en. i del stora samma nliangel inte ovik tig 
fråga : nämligen h uruvida del u nder förhistoris k Li.cl tfll några delar av 
Sverige kommit någo l h ell a nnat sla gs förs ta j o rcUJrn k än Q:x_ie-jorclbruke l, 

i nfört på an d ra vägar och från an.dra ursp run.gsområden. 
Förs l ska ll då i korthel sägas, att svar.et p å såd:u1a frå go r m ed s tör sta 

sannolikhet s kulle b]i j a - om Yi grnns lrncle en m yck et sp eciell för eteelse. 
Ty t i ll frågan om ,i ordbr nkels vä g ti ll NQ rclen hö:r nalurli g,tvis i princip 
även frågan om r enskötsel ns his tor ia, däresl denna icke väx t fram ur e n 
vildrensfångs l h ä r uta n förls bil [är<lig. Detta f ascinerande m en sam.ticligl 
svåra och så ofull s'lämligl k la rlagda p rob lem kommer atl läm nas åsido här . 

Me11 bet räf fande ett j ordbr uk med åk erbruk '! No rge - där d et m esta 
nya merendels li'anspor ler as lä ngs al.lantkusten sn abbare och lä ngre n orrul 
än h os oss, sk a ll Ln te beröras. T s tälle l till BoLtenJ1avels o.ch B oLLuiska vi-

1.ens ku s lor . 
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FinJi\nd oo}l ~01Tlancl h.a r gem cnsaml äll man brukar 1·älrn rt n1ed alt 
elen oavbrutna orllingshistorien finns ha1·11 på denna sidan l{r. L, a ll tså bör
j ar Wr sl ~ 000 är cfl.er Oxie. Kä1rneclom cn om d enna fiuländska och norr
länds ka j ordhrukshisloria .är hell över vägandr baserad på ind irekta indi
cier. Direkta v ittncshörd tycks j Finland vara nästan ohefintli g~1 (Klvr
KOSKJ J . Från Non·lnnd tycks ,; sa1m a de avtryck av sädeskorn i Jrnnimik, 
som är så 1ri l<li ga för oss längr e söde}·ut. Därem ol lä.r förl< olrnule korn 
från järnå ldern h a tillvRralagil s r edan i början av della sek el. Och röt en 
del å1· sedan kun de l\fAHGAlll, TA B-1önNST AD virl en gravnndersö kning i 

Högom vid Sundsvall k on s lale ra spår eHer förlrislo cisk plöjning. Men, 
som sagt, delta är på denn.a sidan Kr. f. Där borlom har det funnits _pla ls 
l'iir å Ls k.iJliga hypolesPr. En av dem har gållt att man skulle genom sprid
ni11gen av gravar r edan ca 1 500 efler Oxie, alltså ocksa 1 50.0 år borlom 
l{r. r., kunna dra slnlsatsen om jordbruksbygder p å båda sidor ()ro Bolten
Ltavel. Den sky lcligc stål' här. Han har numera en smula diliigt samvete, 
ef tersom det tycks finnas m er skäl att räkna med all en kulltnfor m som 
inkludenir även m onumen tala, individuella gnwa niäggningar inle så nöd
vän.d iglvis behöver var a haserad på j ordbruk. 

Ännu lä_n,gr e bor! i tid en 'i Väsler-, Non- och ö s l't~rbw llen - ka1lS.k.e C[1 

l 500 fu· eft er Oxic - för oss hypoteser som framl.agls om vissa säregna 
s lenredskap. De kallas för n orclbollnis ka hackor. Bland dem finns ile 
s lö rsL~l s leru·edskap som över huv ud laget äT kändä h,os oss. Deras an
väncill'ingssätt å r inle tillräckligt kl arl agl. Bland försl~1gen till tolkning h ar 
fö relw u11uil al L de sJrn.ll e ha använls som hack or fö,1·. jordarhele. Den möj
li gheten ha l' e 111cllc1'tjd i huvodsak kunnat avföras. En för änd<unå let 1/imp
li g inst i l.u tion u llalatle n ämligen 1 955 att vissa i,tk liagelser »molsäge r, en 
ligL maskinprovningarnas uppfol.Lnwg, Id a r! e tt an la,gande att: verktyget 
skulle h a t'illkom mil för c1Je1· använts ,rirl j ordarbele.t. Beträffande denna 
provning skall kanske Lilläggus a tt den ge.noru:l'örclcs under ett förträffligt 
samarbe te m eJ).a n a rkeologen och. m as l<inprovm:en, som grumlades cnrlast 
av en enda irvårighet. Sta te ns m aski11p1·ovffingars slyl'e lse h ar 11äinligen 
föreskrivit all det beträl:'fandc varj e provat red skal) m ås te före ligga khtr 
uppgill OTI'\ tillverkar en s namn. och :ulrcss . . Jag sk a.Il inte nårmure gå in 
p å hur de tla krav uppfy lldes. J princip gäUde de t eJ11ellerLid en g ra nslming 
av ell slag som blivit aktuell oc1~så aunorstädcs . nämligen ]Jetr:äffru1dc s len
redslrnp h10m. den d<m au läncl ska huvu.dgl'enen av kontinentalt sle11aldeTs
j ordllruJc Vad som där län.ge Iörm0dals vara ploghil la r }IV sLen har lik som 
de n ordbottniska hackorna b ei'nnnits sna:rarc v:u·il avsedda för a.n.n:iL än 

j ordal'he lc. 
Så långl vai· a ll tså den arkeologisk a b ilden av Norrland Uk den HV 

Finland. Bcträf.fnndo ett s kede 1000 å r efter Oxfr fi nn s del en vedcrlagrn 
uppfattning om en skil lnad m ellan Finland och Norrland . I F in.land räk oar 
m au ;med atl j orclbrnk fi\rsökls så l å ng'L 11orrul som i ö s le rbollen, föl'L dil. 
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:1v vad i;om lrn llas l'öl' slridsyxcku ll 11l'. D ire kta indicie!' saknas h el l. De 

inrlirck la förefaller ön•rlygand c . I Sverige är del emellertid , ·:rnlig t all 

rii kna med ull motsvarande spri d ning av jordbruk i sl ridsyxc lrnllu r c ns 
regi gjnrl haJ I i '.\läl:il'landslrnpc-n och inte kom m it längre nmTII I. Här Ilar 

e mellertid blossat upp e n synnerligen :1kl11ell d iskussion. ~'lATS P. l\L\l.)!Elt 

Ila r som e ll led i en ulo10orcl c11Uigl omfo ll ande och med i dessa s.rnm rnn
uaug osed,·anlig Ye lc nskaplig skärpa gcuo mfönl re vision av vedertagna 

g rnndc1·, begrepp och tolkningar hetriHfandc just del ta od lingssk cllc i Sve
rige nch Norge gjor t gällande a lt clt' l l'inn s v issa skä l a l l [i:in ka sig c ll stt 
lidigl j o rdbruk i c LL övrenorrländsk t områd e. nämligen i Väslerbollen -

11ord lig:1sl i Byske norr o m !Skel le fleå. F(irnlsål l.ningarna sk u lle finnas 

såväl i ld imalförhållnndenas lik he l med 11wlsYarn11dc i Oslcrboll('ll i;om i 
gyu nsa mma jorda rlsförhållandcn. De indirekta ind icier na on1Jallar arier 

av fy nd, som man f rCln l\1ål.1rområdl'L och söd er ut onekligen br11knr lo lka 

<;om letken jlä närvaro a v ,i o rd hruksbefu]kni ng. 
Men vad ha r nu ckl l~1 med vår friiga :1Ll göra, o m denna, som redan 

sagts, skn Hc giilla jordbrukets u.nlrninst t ill. No-i·dc11 0ch icke dess fortsalla 

spriclnin g inom Norden? D e l finns c ll sk5l all La upp delta hiir. Tic lriif

[andc del fin s ka slridsyxc-jordhrukcl fir niiLUligc-n elen van ligaste uppfall-
11ingcn att dc l l:"1 fört s clil u lil'n1 n och icke via S-verigc. Hiirtill h::n m an -

exempe lvis SL'xi; L1NnQv1sT - ans lu tit e n Lolkning av ry ntlförhall:rndcna 

som sk 11lle ge vid h:.inden , all s lridsyxekulluren från Finland s p.rilts till 
Svcr ig1•. Om cldL::.i s ku lle Yara l'ik ligl, s kulle vi o llls!1 i s lol'a delar av Svc'

r ige I 000 ar cflcr Oxic ua f:ill jordbruk som icke kommit Yia O x ic. Härom 

ä1· all suga i lrnrlhc l, a l t lwn lak lcn 111e llan Fin la n d och S\'erigc är otvivel
aktig, ej minsl efter J\L ,LMEHS ulredningar. Ocill.le )ror dock inga lunda p å 

en buv udsakJ ig spridning fr:'.in Finland till Sveri ge. :\len cHiresl hau sk ulle 
hu Tält ifråga o m jorcl hrnlrn l i Viislerbo l len och exem pe lvis LrN1)QVIST 

skulle h u Täll ifl'åga om s lridsyxclrnllurcns s pridning från Finlnnd till 
~verigc, så skul le allt så Yårl Lidigaslc nordligaste jorclbl'll k h a kommit c-n 
annan viig ä.n vin Oxic. 

Varifri'ln skulle d e l d:i nä n na!>l ha lrnm m ilt D el knndc ka11skc ligga 

niira ti ll hand s av gcograliska skäl all (r åga sig om inte en spTidning fr:'111 
öslcrhollen öve1· N v:ukcn til l Väslcrbotten vore l'u lll rim lig. Konkre la be
l i.igg hfir[ör tord e d nrk s.1knas . Uu<lcr all:t om sti,11<lighcter är 1 land en 
väsenllig:-u-c h rygga för svcnskfi.nskn slen1ilderskon lakler. 

A.v vilken arl Yar -.; lri1lsyxck11llurcn s jordbr11k'! Å terigen e n liiiggrnuigl 

kontronrsiell fragn. Ständigt m ö ter man upp [allningcn a ll d e l rö rl s ig 

om e n jordbr11 ksforn1 meil 1n.ukcracl ty □ g<lp 11n k l på boskapsskölsel i 110-

111:idisC'rande fo rm. '.\I \LllER har med s töd av e n botanike r oth e11 zoolog, 

flJ1,u1<.iv1s-r och :\-lölll., lagl fn1m en cnlig l rnill tycke avgörande krilik 

mot denna uppl'a Llning. Den popu lärn fiin•s läl lningcn om del nomadisc
rnndc hcr defolkc l har ,·e rldigco föga posi ti va stöd i för r.11 arkeolog över-
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Lygande fak ta. Även om man Jdn botanis kt h.llJ kan göra troligt, att vege
ta tionen i vjssa sk edeit och p å en del håU ~U1lycle r e tt l1e tesdomincral j ord
bruk, är de t. nämligen en helt annan fråga om detta kan sammanbindas 
med jns t sLt:idsyxekulluren . 

M.cn hur beskaffat s lridsyxelrnllnrcn .s j ordbruk än varil, vilken väg h ar 
de l. kommil till Finland '? Att Balliknm är m ed i sammanhanget Lo.rde vara 
ohesh·idligl. Söker man emellcrti<l. efter vägen Lill 13altikum möter man 
<le m est oförenliga uppfattningar om all sp1·idrringen di:l skulle b a börjat 
suart sagt var s()rn helst. n.1.cllan Jylland och Cenlnl.lasien. Del förefalle r 
1nig sannolikt alt vi även i della sammanhang konnner fram LiJl kontakter 
m etl Polen. Men hur lite t f'ullslånclig en sådan ö,,ersikt som denna än kan 
bli , yore den allt för ofnllständig om jag inte åtmins ton e nämnde all man 
i d essa sammanhang förl [mm tanken på en fjärde väg for jordbrnk mol 
Norden, en »Hysslar,cls-väg~. 

Därmed har vi verkligen kom mit långt hort i hypotesernas värld. 

Om. att ta risk er 

Slulurden här kan lämpligen ha ndl a om alt veta och alt söka tolka; 
om fakta och hypoteser. Det j us l berällatle .gällde närmasl en. liten de talj , 
frågan um ett eventuellt övreuonländskt 13yske-jordbruk 1 000 år efter 
Oxie. Och vi b:~mnade i en värld av djärva för a ll inte säga lu(tiga hypo
teser , förenade m ed s lor risk. Men de l är enligt min öve1· tygelse nödvändigt 
med sådana hy1;l0leser. Arkeologens arbete fordrar för sök l"ill d en svår::i 
ko1ubinalionen av både utarhetandc av en saklig, obj ektiv!: hållbar grund
val av sys tc rnatisernde iakttagelser och cle vil ts pä nnande Hh-sök en Ull t o,lk
ning under medverkan a,· fantasi . 
1 Om vi lyile r blicken och ser ut över hela JäJtet , ända b orL över de t idi
gas te oricnta'liska jordbruksbyarna och d eras foregångare på gränsen mel
lnn fångst och jordbruk, ser vi likartade forskuingslägen h e la vägen. I den 
mån jag haft Lilll'ällc a lt själv s kymta nä.gol av de konkreta underlagen för 
rl c här skisscrnck bilderna - del gäller särskiJ.L de uäda y LtersLa ändpu:nk
Lerna för vägen - b ar de t ofla frappera!, ja, chock er a l, hur långl vi ännu 
är l'rå n ön s kvä rd säk erhe t. Men m a n uppfalta r inte d etta i fö rs ta hand som 
anledningar alt krilisera d el· enorma arhclc, so m ulräl.Lals a v så många i 
fall, museum och laboratorium. De nödvändiga försökcm till sammanl'og-
11ing av vårt .begränsade vetande Li ll vår bild av jonlbrnkeb:; väg fordrar 
bland :rndra ä ven sådan a for sk}u e som är beredda ta ris ke r - n ågot 
som egentLigen passar väl till det åmne de skall skildra : hfaloTicn om ett 
k va1·ts Luscntal odlarge neralioner s oav.låtliga risl-Lagufog fö.r sitt närings 
uLl.n:cdni11g [rä.11 dess 1,atm-liga h emla nd till anp~tss ning e[tcr främmande 
väderstreck. 

Men - även jorclbrulw ls väg från Orieuten till NoTClen år till sist bara 
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en detalj , en av de Lalrika brickorna i ett globalt higgspcl. En a nnan 
i,;ådan finns vid j ordbn1kels nordgränser i östasien. En tredje är t. ex. 
historien om hm växtodlingen spred sig från söder m ot norr från Mel.lan
am erika 'Lill Nordamerika gen om e11 nlycket avlägsen forntid, så all det 
grundades elt föshi.storiskt inhemskt .i.o l'dbruk i de nuvarande svensk
bygderna i norr - ett jordbr □ k som fanns dfu· l ån gt innan emigranterna 
från Sverige kom, och om va-1·s nrsprnngliga omfattning och betydelse de 
hade [öga eller ingen aning. 

Och r esultatet av det stora, samlade läggspelet har sin plats som ett av
s rri ll u1om kunskapen om människan öve1· huvud ta-get - såsom en ]åra 
om hm· de t går till när jägare och fiskare blir hö 1uler, ocb när ;jordbrnk 

sprides. 

Summa:ry 

1'he i11lrod11ctio11 ol ccgril-altirre in Sclindinauia 

The EarJy Neoli.Lhic silc of Oxic in southernmost Swcdcn, about 3000 u.c ., be
Jongs to the Funnel Beaker Culture. It wus choscn as a starting point for a brief 
tliscussion of qucstious reh1ted to the ardva l of [oocl-producLi<m in Scaodinavia, 
main1y Swetlcn. Il i:; poinlcu out thal lhe further dcvclopmenl o r agric111tm·c 
refativcly soon differs- not Jeast as ,, resuH c,r an adaptation to thc u eeds or Lhe 
morc nortllcrn cli.m atc, witb a domiuaucc of bar.ley, mixc.d cconomy etc. 

Post-war advancc in lhe studios of ear.ly fooä-JJr oduc tio11 in the Near East and 
the Halkans are menlfoned, wilh tbe proh able importance or Oriental imp ulses 
c. 600/) ~ind 5000 n.c . The spread o l' garly Bandkeramik farrning rrom S.E. Europe 
to Lhe J\elhcrlm1ds hy 4000 n.c . cl oes 11ol rcar h S.c.anclinavia directly. The~ debatcd 
allernati,ves ol' S.8 . to N. Eurnpe contacls u'i.u 1he Rössen group, v iz. H1e Polisll 
brancl1 of the F unucl Beakcr Cullure are rnentio11ed, as w ell as the hypothetical 
con lacls from the Cardial groups in Southern France lo a r>re-Funncl Bealrnr 
food-prod uc tion in )l."W. Gennany and Den11u11•lc At tl1e present s lagc, this :1lter
n,Ati v·c is consicler cd less aeceplable. 

)Ielhodulogical dil'ficult.ics rcsult frorn tl1e possible exislencc o l' non-p otle ry 
food-prorluction and 11011-agricultural manipulating w ilh t:he natur a! envirorunent. 
ln con nection with MAUrER's l1yp <> li1esis of l'ood-procluction c. 2000 n.r. . n cn r 05• 
N, vti.thin the Batlle Axe CultlU'e, his revision or Lhe conccpts conccrni.ng thc 
charncter or ScruHlinav:ian agricultnre or lhis group is a pprcciated. lf the very 
nort.hern agricultnre meutiuned shoulcl be a r eality, and i/' t h.e N .E. b1·au cl1 o f 
lhe BaUl.e Axe Cultun~ r cacb c.d Swedcn throngh FiuJa11d and Lite East Baltlc 
conntrks, ili.eu the l ogi cal resnll woul<l be that a _part of SwciJcn's neolilhlc food
pl'oducti.on IHl () r caclie tl Lbc North wilhout passing a1·cns influc nced by earlicr 
group$ of Oxie Lype.- E t1gJish text reviscd by l\frs. l\-1aja Jackson, Jil. kand . 

Courtcsy: Fig. J. Oriental inst.ilute; Pig. 2. Au_ticraHy. 
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