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SNÖRKERAMIKBOPLATSEN VID ROSENLUND, 
HJULBERGA, EKERS SN, NÄRKE 

Av Axel Bagge 

»Onörkeramiska» lervaror, tillhörande en helt annan keramik
sort än de dittills kända från gånggrifter, hällkistor, enmans
gravar och boplatser påträffades redan under 1900-talets första 
år av Kjellmark1 i Limhamnsboplatsens översta lager. Några år 
därefter utgrävde han sådan keramik även inom boplatskom
plexet vid Siretorp i Blekinge.2 Inom Tanums härad i Bohuslän 
konstaterades likaledes under 1900-talets första årtionde flera 
lokaler med snörkeramik, vilka publicerats av Frödin 1911.3 

Men inom Mellansverige dröjde det ända till 1920 innan säkra 
fynd av denna art framkommo, vilket skedde när dåvarande 
docenten Sune Lindqvist och författaren (då arkeologie stude
rande) besiktigade en fyndplats vid Vallby i Kils sn, Närke. 
Bland de fynd av diverse flintföremål e t c , som markägaren 
överlämnade till oss och dem vi under besiktningen själva hit
tade i en sädbevuxen åker, befunno sig också några krukskär
vor, e t t par ornerade, av snörkeramiskt gods. Undertecknad 
gjorde sedermera år 1935 en grundligare undersökning på 
denna lokal, vilken skall redovisas i en snart kommande upp
sats. År 1924 publicerade Karlinder4 sina under flera år be-

1 K. Kjellmark, En stenåldersboplats i Järavallen vid Limhamn, Anti
kvarisk tidskrift 17: 3, 1904. 

2 A. Bagge-K. Kjellmark, Stenåldersboplatserna vid Siretorp i Ble
kinge. Vitterhetsakademiens monografier 26, 1939. 

3 O. Frödin, Tanums härads stenålder, Bidrag t. Göteb. Boh. fornmin
nen o. historia, 1911. 

* K. A. Karlinder, Altuna socken under förhistorisk tid, Upplands 
fornm.-fören. tidskr. XXXIX, 1924. 
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drivna undersökningar på en boplats vid Nyskotten i Altuna sn, 
Uppland, och bland hans fynd funnos ävenledes ett antal snör
keramiska krukskärvor av typiskt gods och typisk ornering 
jämte en del båtyxkeramiska kärlfragmenter. Även denna lokal 
undersöktes av mig 1934; beträffande densamma hänvisas till 
en snart utkommande separat redogörelse. Alltsedan jag som 
amanuens vid Statens historiska museum från 1923—24 började 
mera ingående syssla med den östsvenska boplatskulturen med 
avsikt att en gång i tiden behandla den i en större monografi, 
höll jag med Vallby- och Ny skottenfynden i minnet utkik efter 
nya mellansvenska dylika fyndplatser, vilka enligt min mening 
kunde representera en från Västsverige över Mellansverige 
under döstid eller äldsta gånggriftstid förlöpande kulturström, 
som tillsammans med västsvenska »megalitiska» keramikpå
verkningar kunde tänkas bilda förutsättningarna för den öst
svenska keramikseriens äldsta stadium, Säter II.5 År 1931 un
dersökte jag en boplats på Vänersnäs, där jämte typisk tidig 
»megalitisk» gånggriftstidskeramik funnos enstaka »snörkera
miska» skärvor. Men mellan Vänersnäs och Närke gapade fort
farande en avsevärd lucka i denna hypotetiska »snörkeramiska» 
kulturström och den gör så ännu i dag. Sommaren 1934 besökte 
jag efter några boplatsundersökningar i Stora Mellösa sn, Närke, 
Örebro museum för att titta på bl. a. ett boplatsfynd från Hjul-
berga i Ekers sn, som enligt museets Vägledning 1929, s. 17, 
innehöll lerkärlsskärvor, »delvis ornerade och erinrande om 
Körartorpsfyndet». Sistnämnda boplatsfynd kände jag väl till 
sedan gammalt som tillhörande en sen fas av den östsvenska 
boplatskulturen. Men döm om min överraskning, när jag för 
första gången beskådade Hjulbergakeramiken och fann, att den 
ingalunda liknade den från Körartorpet, eftersom den bestod 
av den mest typiskt utpräglade snörkeramik, jag dittills sett i 
Mellansverige, avgjort mera typisk än de få skärvorna från 

6 A. Bagge, Stenåldersboplatsen vid Humlekärrshult, Oskarshamn, 
Kalmar läns fornminnesförening, Meddelanden XXIV 1936. — Dens., 
Stenåldersboplatsen vid Fagervik i Krokeks socken, Östergötland, Med
delanden från Östergötlands fornminnesförening 1937. — A. Bagge-K. 
Kjellmark, Stenäldersboplatserna vid Siretorp 1939. 
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Fig. 1. Överst: geol. bladet Latorp 1 : 50.000 med boplatserna Rosenlund (1) och 
Vallby (2). Underst: I texten nämnda boplatslokaler i Mellansverige. Närke in

ramat. — In the text mentioned stone age settlements in Middlesweden. 

1 Rosenlund, Ekers sn; 2 Vallby, Kils sn, Närke; 3 Nyskotten, Altuna sn, 
Uppland; 4 Fagervik, Krokeks sn, Östergötland; 5 Mogetorp vid Katrineholm ; 
6 Östra Vrå, St. Malms sn; 7 St. Toltorp, ö . Vingåkers sn; 8 Mortorp, Arla 
sn; 9 Brokvarn, Turinge sn ; 10 Barrsjön, Dunkers sn; alla i Södermanland. 
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Vallby. Örebro museum hade alltså i sina samlingar sedan flera 
år tillbaka utan att veta det haft ett av de i Mellansverige tidi
gast påträffade boplatsfynden tillhörande den äldsta bonde
kulturen, den som sedermera av Sten Florin benämnts »Vrå
kulturen» efter en sörmländsk lokal.8 Ännu i museets sista Väg
ledning av 1938, s. 48, spelar detta märkliga Hjulbergafynd den 
synnerligen blygsamma rollen av »boplatsfynd» rätt och slätt. 
Jag fick år 1934 beredvilligt låna med mig ifrågavarande fynd
bestånd för katalogisering och gjorde dels sommaren 1934 en be
siktning samt på hösten 1935 undersökningar med kartläggning, 
avvägning av nivåkurvor och jordprovstagning för fosfatanalys 
m. m. på Hjulbergalokalen. Resultaten av dessa undersökningar 
framläggas nu här sent omsider. 

Den långa, väl utbildade rullstensåsen »Karlsåsen» löper i 
stort sett i nord—sydlig riktning, men mellan Kils och Ekers 
kyrkor mera i NNV—SSO (fig. 1). Utefter båda sidor begränsas 
den av mosandsfält av växlande bredd. I nordligaste delen av 
Ekers sn, omedelbart intill gränsen till Kil ligger på det östliga 
mosandsfältets ytterkant mitt emot Hjulberga by på andra sidan 
ådalgången, den hemmansdel, som på geologiska kartan (Latorp) 
kallas Skogstorp, numera Rosenlund. Innehavare var år 1935 
Gustaf Bergkvist. Lokalen bör kallas Rosenlunds-boplatsen.7 

Boplatsområdet ligger inom den rektangel av odlad mark, ca 
160 m bred och ca 200 m lång, som i NO—SV sluttar ned mot 
ådalgången och på tre sidor omgives av skogsmark (fig. 2—4). 
Samtliga fynd äro emellertid gjorda inom områdets inre, högre 
hälft mot S—SV. Dessa uppgifter stämma väl med mina iakt
tagelser på platsen 1935, då de enda fynd jag själv påträffade 
samtliga lågo ovan 55-meterskurvan, samt med fosfatkurvornas 
utseende. 

6 Sten Florin, Vråkulturen. I Kulturhistoriska studier tillägnade Nils 
Åberg 1938. 

7 Det finns visserligen en annan boplatslokal i Gryts sn, Östergötland, 
publicerad under detta namn (O. Janse, En stenåldersboplats vid Valde
marsvikens strand. Vitterhetsakad. Handl. 37: 5, 1932), men denna borde 
rätteligen kallas Lundbyboplatsen, eftersom den ligger på bostället 
Lundbys ägor under gården Rosenlund. 
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SitnäidersbopLois vidROSgN-
LUmjWLBERLVLEKERSnmm " 

Under&ökt 1935 av ABaaqe 

Fig. 2. lioplalsområdel vid Rosenlund med höjdkurvor och fosfalvärden. — The 
settlemenl-area al Rosenlund wilh curves of level and phosphale-degrees. 

Fyndplatsen upptäcktes ursprungligen av den fornminnes-
intresserade hemmansägaren August Olsson i Vallby, Kils sn, 
3—4 km nordväst från Rosenlund och dennes son Emanuel, 
vilka i sin tur på sina ägor sammanbragt en stor samling fynd 
från därvarande boplatslokaler. Örebro museum inköpte seder-

135 



* 

i v /•; /. n A n n i: 

må 
Fig, 8. Boplatsområdet (det ljusa fallet i bakgrunden) mol VSV. T. h. Rosenlunds 
gård. Nils Lagergren (foto). — The selllemenl-area (lhe light field in lhe hack-ground) 

in direction WSW. 

mera i flera omgångar de av dåvarande innehavaren Karl Uhlin 
under jordbruksarbete tillvaratagna fynden. Enligt uppgift 
skulle dessa härröra från åkern ca 100 m SV om lägenheten. 
Dessa äldre fynd ha i Örebro museum inv.-nr 12291, 12901—910, 
12913, 12476, 12539, 12541 och bestå av följande föremål. 

Yxor av grönsten 

3 hela tunnackiga yxor, väl slipade på alla sidor, 2 ha eggpartiet om-
slipat (fig. 5: a, b); 6 eggpartier av tunnackiga yxor (fig. 5: c, f); 1 yxa 
med plattovalt tvärsnitt, bred obearbetad nacke, starkt vittrad, sanno
likt en tunnackig typ med avrundade sidokanter; 1 yxa med plattovalt 
tvärsnitt, bred, men tillika tjock obearbetad nacke, vittrad, sannolikt 
närmast en tunnacfcigt typ med avrundade sidokanter (kan dock även 
uppfattas som tjocknackig) (fig. 6: b). 

Eggparti av fyrsidig yxa med plana och ganska breda smalsidor, välvda 
bredsidor, närmast en tjocfcnocTcig typ. 

Eggparti av fyrsidig, håleggad yxa, sannolikt en tjocknackig typ (fig. 
6:e). 

Trindyxa, med rundovalt tvärsnitt, trubbig nacke, tväreggad, slipad mot 
eggen, i övrigt starkt vittrad (fig. 6: d). 
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Fig. 4. Roplatsområdel mot OSO. T. v. i bakgrunden dalgången. Nils Lagergren 
foto. — l'he selllemcnl-area in direction BSE. 

Keramik 

4 kantbitar och 5 halsbitar, alla tillhörande ett stort, bägarformigt kärl 
med ca 10 cm hög hals, med svagt utåtsvängd mynning, vars diameter 
kan uppskattas till 20 cm. Pä den 9 mm tjocka, avplanade randen tätt 
ställda tvärgående tvärsnoddintryck, på halsens överdel 7 horisontella 
linjer av grov tvärsnodd, godstjockleken på halsens nederdel 13 mm 
(fig. 7: a). Kärlet är av samma form och dimensioner som det typiska 
snörkeramiska bägarlormiga från, Siretorp (Bagge-Kjellmark 1939, 
pl. 53) och har ett typiskt snörkeramiskt gods av gulbrun färg, väl 
bränt, med slät, liksom mjuk ytteryta, grov magring med kvarts- och 
fältspatkorn. All övrig keramik härifrån är av samma slags gods. En 
del skärvor verka »svallade», d. v. s. äro rundnötta i kanterna, men 
detta är säkerligen beroende på senare tiders nötning under jordbruks
arbete. Detta slags gods vittrar lätt i ytskiktet och mjölar sig i kan
terna. Verklig svallning genom strandvågors inverkan behöver det 
alltså icke härvidlag vara fråga om. 

6 hals- och halsbukskärvor av ett annat stort kärl med liknande, mjukt 
S-formig halsbukprofil (fig. 7: b). Godstjocklek 13 mm, bukdiametern 
ca 25 cm. På bukkanten tvenne horisontella rader kraftiga, snett ned
ifrån stuckna intryck. 

2 skärvor med horisontella rader av snett nedifrån men ytligt stuckna 
intryck (fig. 7: c, d). 

1 skärva med en rad vertikala streck (fig. 7: e). 
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Fig. 5. Tunnackiga yxor av grönslen frän Rosenlund. Vr '— Thin-butted axes of 
greenstone. 
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Fig. 6. Yxor ao flinta och grönsten från Rosenlund. Vr — Axes of flint 
and greenslone. 
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1 skärva med ytan fylld av enstaka, runda smä intryck (fig. 7: f). 
18 skärvor med olika slags snörintryck (lig. 7: g—k). 
1 skärva med en horisontal linje, fin, gles tvärsnodd (fig. 7:m). 
14 skärvor med olika slags grova tvärsnoddintryck (fig. 7: 1, n). 
Ca 200 oornerade skärvor. 

Vid min undersökning i oktober 1935 upprättades en karta 
över området med nivåkurvor med 1 m:s ekvidistans från 46 
till 57 m ö. h. (fig. 2). Utefter 4 parallella linjer utmed områdets 
långsidor och mittparti (linjerna B—E) togos jordprover för fos
fatanalys, i allmänhet på var femte meter. Dessa ha med sed
vanligt tillmötesgående utan kostnad analyserats på fil. dr Olof 
Arrhenius' laboratorium, Kagghamra, Grödinge. Som av kartan 
och fotografierna fig. 2—4 framgår, bildar områdets översta, 
inre del ett terrassplan, som från 56 m-kurvan jämnt sluttar mot 
dalgången i NO. överallt består marken av gulbrun mosand, 
inom vissa zoner med ett starkt utpräglat översta, ljusgrått blek-
jordsskikt. I det sydliga hörnet ovan 57 m låg ett kolsvart om
råde, som antagligen är en recent kolbotten efter någon mila el. dyl. 
Mellan nivåkurvorna för 56 och 52 m var mosanden tämligen 
mörkfärgad. Fosfathalten är, som synes, överlag tämligen låg. 
Ingenstädes överskrider den 96 grader. Detta är i överensstäm
melse med förhållandena på andra snörkeramiska boplatser i 
Södermanland men i motsats till den östsvenska gropkeramik-
kulturens ofantligt mycket högre fosfatvärden (ofta upp till 1 000 
grader). Såsom framgår av kartan faller i profil B fosfathalten 
kraftigt mellan 55 och 54 m ö. h. Motsvarande nedgång ligger 
i profil C mellan 57 och 56 m ö. h. och i profil D vid ungefär 
54 m ö. h. Man skulle ju med anledning härav kunna tänka sig, 
att boplatsen — för så vitt den varit strandbunden i samma 
mening som de östsvenska fångstboplatserna vanligen äro — 
varit anknuten till en havsstrandnivå av ca 52—53 m ö. h. vid 
en smal från Mälar—Hjälmarefornfjärden åt nordväst upp
skjutande vik. Några säkra indicier för en dylik havsstrandsbelä
genhet förefinnas emellertid icke enligt mitt förmenande bet-
träffande denna lokal. Någon specifik lägsta svallningszon har 
icke iakttagits och de tre vinkelrätt mot den forna eventuella 
stranden lagda fosfatlinjerna äro icke fullt kongruenta ifråga 
om fosfatkurvornas fall mot NO. Även beträffande ett boplats-
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område, som legat mer eller mindre avlägset från en dåtida 
havsstrand, måste ju fosfathalten mot ytterkanterna avtaga med 
någorlunda konform hastighet. 

Några verkliga utgrävningar företogos icke på denna lokal, 
enär fynden måste ligga synnerligen glest fördelade, vilket fram
gick därav, att i de otaliga spadgropar, som upptogos i samband 
med jordprovstagningen för fosfatanalys, aldrig påträffades 
något slags fynd. Florins samma år företagna undersökningar 
vid östra Vrå, vilka jag då icke kände till, och hans sedermera 
fortsatta utgrävningar av dylika snörkeramiska lokaler i Söder
manland, ha ju visat, att det knappast ens lönar sig med de sed
vanliga kvadratmeterstora utgrävningsrutorna, varför han 
mestadels arbetade med 4-kvadratmetersrutor.8 Fynden från 
1935 års undersökning bestå dels av föremål, som av Gustaf 
Bergkvist under jordbruksarbete insamlats inom området ovan 
54—55-meterskurvorna, dels av 3 yxor, som han och jag hittade 
under vårt gemensamma avvägnings- och jordprovstagnings-
arbete, och vilkas exakta fyndplatser äro markerade på kartan 
(x 1—3). Fynden ha i Statens historiska museum inv.-nr 21363 
och bestå av följande saker. 

Yxor 

Fyrsidig yxa av grå, sydskånsk flinta, eggen och ena bredsidan helt 
omhuggna, andra bredsidan välvd och tämligen väl överslipad, smal
sidorna nägot välvda och överslipade med stora kvarstående slag
märken, den ganska smala nacken avslagen tvärs över; sannolikt har 
yxan ursprungligen varit av tunnackig typ, men kan möjligen också 
ha varit en håleggad av den form, som tillhör båtyxkulturen (fig. 
6: a). Funnen ovan 57 m ö. h. vid 1. 

Eggfragment av en säkert håleggad yxa av flinta. 
Tunnackig yxa av grönsten, typisk, eggpartiet saknas (fig. 5: d). Funnen 

ovan 57 m ö. h. vid 3. 
Tunnackig yxa av grönsten, eggpartiet. Funnen ovan 55 m ö. h. vid 2. 
Mittfragment av tunnackig yxa av grönsten, eggpartiet och nacken sak

nas, nackändan har en jämnt välvd stötyta genom användning som 
slagsten, även motsatta ändan visar stötmärken (fig. 5:e). 

Nackfragment av förarbete till yxa av grönsten. Förarbetet har oregel
bundet spetsovalt tvärsnitt och utgör säkerligen ett ämne till en tunn-
nackig yxa (se nedan s. 143). 

8 Florin, Vråkulturen. 
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Stor, avlång och tjock skiva 
av grönsten med ena kanten 
tvåsidigt tillhuggen med grova 
slag, förarbete till något red
skap (spolierat yxämne?) 
(fig. 8). 

1 grönstensskärva från en sli
pad yxa. 

7 medelstora och smärre skiv-
formiga avslag av grönsten. 

2 skärvor av grå opak flinta. 
1 kvartsskärva. 

15 oornerade krukskärvor av 
snörkeramiskt gods. 

1 bränd lerklump, möjligen 
en klinbit. 

2 brdnda lerfclumpar. 

Så vitt jag kunnat iakt
taga (vilket särskilt tydligt 
framgår av en omfattande 
serie förarbeten i olika till
verkningsstadier från den 
snörkeramiska boplatsen 
vid Brokvarn, Turinge sn, 
Södermanland, som jag katalogiserade 1935 — fynden i Söder
tälje museum) brukade man på de snörkeramiska boplatserna 
framställa tunnackiga yxor av grönsten så, att man först genom 
grov slagteknik formade ett ämne med mer eller mindre oregel
bundet spetsovalt tvärsnitt, alltså en »kärnyxa» eller »spetsnac
kig» (oslipad) yxa, varefter den tunnackiga slutformen åstadkoms 
genom såväl bred- som smalsidornas tillslipning. Man följde 
härvidlag samma tillvägagångssätt som i Västeuropa vid fram
ställandet av därvarande tunnackiga flintyxtyper. De nordiska 
tunnackiga yxorna av flinta ha merendels, som bekant, även 
ämnets smalsidor planhuggna före slipningen. Ett sedan länge 
bekant depotfynd från Tysslinge sn, Närke (SHM 11898) består 
av ett ovanligt stort och praktfullt exemplar av ett dylikt 
förarbete av grönsten och tvenne stora tunnackiga. färdigslipade 
yxor av flinta. Den oslipade »spetsnackiga» grönstensyxans 
storlek anger ganska säkert, att den är förarbete till en tunn-

Ptg, s. \x('.')ämne uv grönslen från Rosen
lund, '/a- — Prepuralion of an axe(?) of green-

slone. 
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nackig och icke en spetsnackig yxa. Lindqvist, som omnämnt 
fyndet i sin Närkesavhandling 1912," synes mena, att det är 
fråga om förarbete till en »stenyxa av spetsoval genomskär
ning», d. v. s. en s. k. spetsnackig typ, vilket enligt min mening 
är osannolikt. 

Samtliga keramikskärvor från Rosenlundsboplatsen såväl i 
Örebro museum som Statens historiska museum ha noggrant 
granskats med avseende på eventuella sädeskornsavtryck o. dyl., 
men sådana ha icke kunnat fastställas. 

Rosenlundsboplatsens ovan beskrivna fyndbestånd är ju med 
några få undantag, som strax skola närmare kommenteras, ty
piskt för den mellansvenska grenen av den sydskandinaviska 
snörkeramiska kulturen. Inom denna gren kunna åtminstone 
tvenne skeden urskiljas, Mogetorpsskedet, vars keramik saknar 
tvärsnoddintryck, vilka däremot jämte andra orneringselement 
förekomma rikligt under det senare Vråstadiet.10 Enligt min 
mening tillhör Mogetorpsskedet döstiden och Vråskedet äldre 
eller äldsta gånggriftstid i stort sett.11 En av Danmarks främsta 
torvgeologer och pollenspecialister, statsgeologen Johs. Iversen, 
påpekade vid Florins doktorsdisputation på Stockholms Hög
skola i maj 1948, att man i hela norra Europa iakttagit en — 
enligt Iversens mening synkron — pollenhorisont, som marke
ras av en utpräglad Ulmus-depression. Denna nivå finnes även 
i pollendiagrammen från Mogetorp och är i Danmark arkeolo
giskt daterad till döstid. Enligt denna kombination blir alltså 
Mogetorpsskedet döstid. Florin talar 1938 ävenledes om »dös
tidens och den begynnande gånggriftstidens sörmländska Vrå
kultur, men räknar i fortsättningen med betydligt högre absoluta 
årtal, än den av de ledande nordiska och brittiska arkeolo
gerna numera allmänt omfattade kronologien gör. Som jag 
redan tidigare framhållit12 grunda sig dessa osannolikt höga årtal 
ytterst på rent naturhistoriska data, vilkas bärkraft torde vara 

• S. Lindquist, Frän Nerikes sten- och bronsålder, Meddelanden från 
löreningen Örebro läns museum V, 1912. 

10 Florin, Vråkulturen. 
" Bagge, Fagervik 1937. — Dens., Siretorp 1939 
12 A. Bagge, Stenålderslandskapet Södermanland. En kommentar till 

de senaste årens publicerade forskningsresultat. Fornvännen 1948. 
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ganska diskutabel. År 1942 anger Florin sålunda levnadstiden 
för Vråkulturens äldsta boplats vid Mogetorp till 3600—2600 
f. Kr.13 Oavsett det i och för sig ur arkeologisk synpunkt svår
smälta årtalet 3600 är det ju tämligen osannolikt att tänka sig en 
och samma boplatslokal tillhörande svedjebrukande bönder och 
ett och samma arkeologiska stadium — Mogetorpsstadiet — 
bebodd under 1000 år. Det är ju här icke som exempelvis vid 
Fagerviks fångstboplatskomplex vid Bråviken, där fem efter 
varandra följande bebyggelseskeden med olikartad keramik etc. 
kunnat konstateras, vilka tillsammans synas omfatta hela gång
griftstiden, d. v. s. i alla händelser icke mer än högst 500 år.14 

Svedjeböndernas byar torde av naturliga skäl — det snara för
störandet av den närmaste omgivningens skogsbestånd genom 
svedjebrukets rovdrift — icke ha varit särskilt länge bebodda. 
I Danmark har man beräknat gånggriftstidens bondebyar, såsom 
exempelvis Troldebjerg, ha en livstid av ca 100 år.15 Ar 1943 
anger Florin10 fortfarande Mogetorp som äldsta stadium av Vrå
kulturen, begynnande strax efter år 3700, men synes nu räkna med 
dess upphörande kort före 3000. Och på sitt stora schema över 
strandförskjutningen och stenåldersbebyggelsen i östra Mellan
sverige 194417 och 194818 anger han Mogetorpstid till 3000—2800, 
alltså endast 200 år, medan Vråkulturen med snörkeramik och 
äldsta bondekultur fortfarande anges börja omkring 3500 f. Kr. 
Vrå-stadiet, nu delat i en äldre och en yngre fas, dateras till 
2800—2400, varefter kommer Barrsjötid 2400—2100 som slut-

13 Bagge, anf. a. 
14 Bagge, Fagervik 1937. 
15 J. Winther, Troldebjerg, Rudköbing 1935. — Th. Mathiassen, The 

stone-age settlement at Trelleborg, Acta archaeologica XV: 1—2, 1944. 
16 S. Florin, Die älteste Bauornkullur des schwedischen Mälartals, 

Forschungen und Fortschritte 19, 1943. 
17 S-. Florin, Havsstrandens förskjutningar och bebyggelseutvecklingen 

i östra Mellansverige under senkvartär tid. I. Geolog, fören. forhandl. 
66, 1944. 

18 S. Florin, Kustförskjutningen och bebyggelseutvecklingen i östra 
Mellansverige under senkvartär tid. I. Allmän översikt. II. De baltiska 
strandbildningarna och stenåldersboplatsen vid Dammstugan nära 
Katrineholm. Akad. avhandl., Stockholm 1948. (Geolog, fören. for
handl. 70.) 
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stadium. Först därefter komma enligt Florin hans äldre och 
yngre Moängtid, som i schemat kronologiskt motsvara Säter-
Fagerviksskedena vid Bråviken. Eftersom dessa senare enligt 
min uppfattning utfylla gånggriftstiden i sin helhet, skulle alltså 
även Vråkulturens Florinska slutskede, Barrsjöstadiet, helt falla 
inom döstiden. Vråkulturens hela livslängd anges räcka från 
3500—2100, d. v. s. nära 1500 år, vilket förefaller i högsta grad 
osannolikt för en kulturgrupp, som uppvisar så pass obetydliga 
formförändringar som härvidlag ändock är fallet. Motsvarande 
kulturstadium i Danmark antages av de ledande danska arkeo
logerna omfatta ca 300 år (ca 2500—2200), vilket synes vara 
mera rimligt. 

För att återkomma till Rosenlundsboplatsen torde dess kera
mik med sin blandning av snör- och tvärsnoddteknik m. m. 
placera den i Vrå-skedet, d. v. s. enligt min uppfattning i äldre 
gånggriftstid. Jag har redan tidigare påpekat den stora likheten 
mellan denna keramik och den snörkeramiska vid Siretorp. Den 
senare kan icke gärna dateras tidigare än övergången döstid-
gånggriftstid (den äldsta understa snörkeramiska horisonten) 
och äldre gånggriftstid (den övre snörkeramiska horisonten). 
Becker har i sin stora avhandling 19481" om den danska tidig-
neolitiska tidens keramik med all rät t inräknat Siretorps snör
keramik i sin skånsk-bornholmska C-grupp, som han placerar 
i den tidig-neolitiska tidens tredje och sista avsnitt, den egent
liga döstiden (det enda avsnitt då de äldsta dösarna uppfördes). 
Och han vill helst också datera det snörkeramiska Siretorp till 
ren döstid (tidig-neolitisk C). Detta är emellertid svårt, så länge 
icke strandvallen vid Sillnäset strax söder om Siretorpskom-
plexet, vilken utgör detsammas terminus post quem, kan ges en 
tidigare datering än jag ansåg sannolik 193920 och vilken jag 
ännu anser vara den enda möjliga. 

Det finns i Rosenlundsmaterialet några få föremål, som icke 
passa in i den äkta snörkeramiska miljön, nämligen ett fragment 
av en håleggad flintyxa, en halv håleggad, sannolikt tjocknackig 

10 C. J. Becker, Mosefundne lerkar fra yngre stenålder. Studier över 
tragtbsegerkulturen i Danmark. Akad. avhandl., Köpenhamn 1948 (Aar
böger 1947). 

20 Bagge, Siretorp 1939. 
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yxa av grönsten (fig. 6: e) och ytterligare ett fragment av en 
sannolikt tjocknackig grönstensyxa. Dessa fynd torde böra upp
fattas som inslag från båtyxkulturen. Det är ganska vanligt, at t 
enstaka element från denna kulturs olika stadier förekomma på 
de gropkeramiska fångstboplatserna, vilket synes ange sam
tidighet mellan respektive kulturgrupper.2 1 Men även på flera 
av den snörkeramiska gruppens lokaler ha dylika inblandningar 
iakttagits. Förutom här vid Rosenlund kan jag särskilt nämna 
Vallby i Närke med båtyxkeramik i stil I sensu Forssander 
1933,-- Nyskotten i Uppland med båtyxkeramik i stil II, St. 
Toltorp i Södermanland,23 Barrsjön i Dunkers sn, Söderman
land (Vitterhetsakademiens årsbok, Tillväxten 1935, fig. 1—4, 
inv. 21048). Barrsjöfynden äro av särskilt intresse eftersom en 
av båtyxorna påminner mycket om den typiska finska båtyx-
formen, varjämte båtyxkeramiken ävenledes enligt min upp
fattning står den finska äldsta typen synnerligen nära, om den 
ej rent av är identisk därmed. Från St. Toltorp föreligga enligt 
Florin 193824 åtskilliga båtyxor, tjocknackiga yxor och hålmejs
lar, vilka fynd synas förekomma inom ett lägre område på bo
platsen. Detta visar enligt Florin hur döstidens snörkeramiska 
kul tur direkt fortsatt i form av båtyxkul tur under gånggrifts
tiden. Ett ytterligare stöd för denna uppfattning och ett bevis 
på den omedelbara kontakten mellan de tvenne kul turgrup
perna anser han ett »enmansgravfynd» från boplatsen utgöra. 
Det gäller tvenne föremål, som 1936 insändes till Statens histo
riska museum (inv. 21318), en mångkantyxa och en tjocknackig, 
skarpt fyrsidig, tväreggad grönstensyxa. De hade enligt upp-
hittarens uppgifter till museet legat på samma nivå med unge
fär •/« m:s mellanrum i ett mörkfärgat lager av en halv meters 
tjocklek, som ut tunnade åt sidorna; dess utsträckning var ca 
2 m. Ovan det mörkfärgade fyndlagret var ljusare grus och sand. 
Med anledning av detta fynd besiktigades fyndplatsen av Florin, 
som därvid konstaterade att det var fråga om en snörkeramisk 
boplatslokal, vari de nyssnämnda föremålen legat. Att det ifråga 

21 Bagge, Humlekärrshult 1936, Fagervik 1937, Siretorp 1939. 
-- J. E. Forssander, Die schwedische Bootaxtkultur. Akad. avhandl., 

Lund 1933. 
23_24 Florin, Vråkulturen. 

147 



A X E L B A G G E 

om dessa gäller en enmansgrav med synkrona gravgåvor kan 
emellertid starkt ifrågasättas. Den mångkantiga yxan är näm
ligen dels avslagen genom skafthålet och så starkt deformerad 
genom vittring, att de olika delarna ej längre kunna exakt sam
manställas. Den tväreggade, tjocknackiga grönstensyxan där
emot är fullkomligt felfri med skarpa sidokanter och ovittrad 
yta. Man har onekligen svårt att tro att tvenne föremål i så hög
gradigt olikartat nutidstillstånd samtidigt nedlagts i en enmans
grav. Är det icke sannolikare, när det nu är fråga om tvenne 
typer av olika kulturtillhörighet och åtminstone enligt hävd
vunnen åskådning något olika ålder, mångkantyxan hamnat i 
jorden åtskilligt tidigare än den andra yxan? Någon enmans
grav behöver det väl här icke alls vara fråga om, en med mörk 
kulturjord fylld svacka i boplatslagret, en avfallsgrop är säker
ligen en naturligare tolkning. Fyndet är i vilket fall som helst 
såsom slutet, synkront fynd diskutabelt och bör icke tillmätas 
alltför stor beviskraft. 

Det är naturligtvis ganska svårt att avgöra, huruvida de få
taliga båtyxkulturelementen på Rosenlundsboplatsen kommit 
dit medan de svedjande snörkeramikerna ännu bodde kvar där 
eller sedan de dragit sina färde till nya områden med ännu 
oskövlad skog eller först sedan den snörkeramiska kulturen i 
dessa trakter utdött. I de båda första fallen skulle fynden ifråga 
vittna om en viss grad av samtidighet mellan de två civilisa
tionsformerna, åtminstone en kontakt fram emot gånggrifts
tidens mitt, vilket väl icke kan sägas vara orimligt, då man ju 
räknar med, att båtyxkulturen vann insteg i vårt land måhända 
redan något före mitten av nämnda period. Det ligger i så fall 
närmast till hands att anse fynden ifråga ditkomna genom van
liga bytesförbindelser. Eftersom snörkeramikema odlade säd 
och båtyxfolket enligt numera vanlig uppfattning mest byggde 
på boskapsskötsel och handel, vore sådana bytesaffärer en helt 
naturlig sak. Men om båtyxfolket verkligen tagit själva boplats
området i besittning såsom i andra och tredje fallet, så behövde 
detta icke ha skett så synnerligen länge efter snörkeramikernas 
avtag, vare sig detta skett frivilligt eller icke. Att man på så 
pass många av snörkeramikkulturens boplatser finner spår av 
båtyxfolket kanske helt enkelt berodde på att de av bönderna 
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avsvedjade områdena kring boplatserna, vilka sedan myllan 
hastigt utsugits (man gödslade säkerligen icke) så att de ej längre 
gåvo tillräckliga sädesskördar och därför övergåvos, dock där
efter lämpade sig bra som betesmarker för båtyxfolkets hjordar. 

Åberg och Florin vilja däremot säkerligen i enlighet med sin 
hypotes om båtyxkulturens inhemska ursprung2 5 förklara dessa 
båtyxkulturinslag såsom vittnesbörd om, vilken utvecklings
form den äldsta, snörkeramiska bondecivilisationen iklädde sig 
under gånggriftstiden. Men ligger det i så fall icke bra nära till 
hands att vilja tillämpa samma tolkningsmetod även på de på
tagliga båtyxkulturinslag man möter på snart sagt flertalet 
gropkeramiska fångstboplatser? På detta sätt skulle vi få tvenne 
vitt skiljaktiga moderkulturer för vår svenska båtyxgrupp, dels 
döstidens och den äldre gånggriftstidens snörkeramiska bonde
kultur, dels gånggriftstidens gropkeramiska fångstkultur. Detta 
förefaller orimligt. Den gropkeramiska fångstkulturen inom 
östra Sverige fördelar sig som bekant under gånggriftstiden på 
flera efter varandra följande stadier, Säter II, III, IV etc. Det 
vore av stort intresse, att på lokaler med klar »horisontal strat i
grafi», d. v. s. belägna på sluttande mark, där de olika keramik-
st i lamas nedergränser skilja sig väl åt, kunna konstatera hu r 
särskilt de kerarniska båtyxkulturinslagen fördela sig inom 
höjdzonerna. För Fagerviksboplatsen föreligga vissa iakttagel
ser härvidlag. Nedom Säter IV-zonens nedergräns vid ca 24 m 
ö. h. konstaterades där en ännu lägre zon ned till ca 22—23 m 
ö. h., som karakteriserades av båtyxkeramik av sen art. Flera 
skärvor av typiska stil IH-kärl sensu Forssander 1933 härröra 
därifrån. Men i så fall böra icke de äldre stilarna I—II kunna 
förläggas synnerligen långt upp i Säter-serien. Vi ha tyvärr inga 
snörornerade typiska stil-I fragment från Fagervik, men Säter 
III-stadiet vore väl en rimlig placering.20 Med andra ord, om 
båtyxkeramikens äldsta stil av olika skäl icke gärna kan för
läggas längre tillbaka än till Säter III-tid, så öppnar sig en kro
nologisk lucka mellan densamma och Vråkulturens slutstadium, 
om detta såsom Florin uppenbarligen anser ännu 1948, slutar 

25 JV. Åberg, Den svenska båtyxkulturens ursprung, Fornvännen 1935. 
— Florin, Vråkulturen 1938. 

26 I sitt schema 1944, 1948 förlägger även Florin stil I till Säter III. 
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med Barrsjöskedet 2100 f. Kr. Och denna lucka omfattar — 
fortfarande i enlighet med Florins eget synnerligen detaljerade 
schema — icke mindre än 300 år så vitt jag kan avläsa rätt . 
Florin får alltså antingen låta sin Vråkul tur existera några 
hundra år längre, d. v. s. ett bra stycke fram i gånggriftstiden 
i nära kontakt med Säter III-skedet — såsom jag för min del 
vill ha det med hänsyn till bl. a. Siretorp och även i viss mån 
det snörkeramiska äldsta stadiet vid Fagervik, omedelbart före 
Säter II — eller också avstå från den direkta utvecklingslinjen 
Vrå-båtyxkultur . Men om Vråkulturens livslängd uttänjes in i 
gånggriftstiden, som ovan ansetts riktigt, så innebär detta na 
turligtvis icke utan vidare, att dess genetiska samband med båt
yxkul turen därmed är givet. Av olika skäl synes det för mig 
ännu vara säkrast att hålla på den gamla uppfattningen om den 
svenska båtyxkulturen som en från kontinenten på en eller flera 
vägar inkommen företeelse, varvid den säkerligen övertagit en 
del av sitt redskapsförråd från det nya landets äldre kul tur-
grupper utan att dock stå i något slags direkt genetiskt förhål
lande till dessa. Varken Åberg eller Florin — vilka väl torde 
vara de enda nordiska forskare som för närvarande förfäkta 
hypotesen om den svenska båtyxkulturens inhemska ursprung 
— ha enligt min mening hittills kunnat framlägga övertygande 
bevis eller ens sannolika skäl för denna sin uppfattning. Och 
bevisbördan åligger väl i alla fall den nya hypotesens anhängare. 

S U M M A R Y 

Axel Bagge: The Corded Pottery Settlement at Rosenlund, Hjul-
berga, Eker par., Närke. 

The first definite traces in Central Sweden of the ancient peasant 
culture with corded pottery, which was subsequently designated by S. 
Florin the »Vrå culture» after a settlement in Södermanland, were found 
In 1920 at Vallby in the parish of Kil, Närke, by S. Lindqvist and A. 
Bagge. In 1934 the latter found still another such place at Rosenlund, in 
the neighbouring parish of Eker, which he examined more thoroughly 
in 1935. The finds were on a barren sandy area between 54 and 57 metres 
above sea-level. The content of phosphate nowhere exceeds 96 degrees. 
The finds consist of pottery, ornamentcd, inter alia, with cord and whipped 
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cord, thin-butted axes of greenstone, a round axe of greenstone, thick -
butted gouges of flint and greenstone, etc. Bagge considers that the settle
ment belongs to a låter phase of the Central Swedish corded pottery 
culture and the earliest passage-grave period. The finds are of the same 
kind as those from the corded pottery settlement at Siretorp in Blekinge, 
the undermost layer of which, according to him, cannot very well be 
earlier than the transition between the dolmen and the passage-grave 
periods or the earliest passage-grave period. Bagge criticizes Florin's 
absolute chronology, published in 1938, 1943, 1944 and 1948, of the 
beginning of the Vrå culture, i. e. 3700—3500 B. C, and considers, in 
agreement with leading Danish archeologists, that 2500 B. C. is more 
correct. The element of boat-axe culture evidence of which was found 
at the Rosenlund settlement, as in several other places belonging to 
the areas where traces of the earliest Central Swedish peasant culture 
have been found, is interpreted by Bagge as originating from an inde-
pendent culture group (the boat-axe culture) deriving from the eontinent. 
On the other hand, Åberg (1935) and Florin (1938) consider that, during 
the passage-grave period, the boat-axe culture constituted a direct con-
tinuation of the corded pottery »Vrå culture» of the dolmen period, 
which view Bagge criticizes. If the few remains of the boat-axe culture 
which are found in several of the corded pottery localities, are inter
preted in this way, one would be tempted to interpret the same very 
usual phenomenon on the many settlements with pitted pottery belonging 
to the fishing-hunting (food-gathering) culture in the same way, so that 
should thus get two widely differing mother eultures of the Swedish 
boat-axe culture. But as this is absurd, the traditional conception of the 
boat-axe culture as a group immigrating from without is still the best 
explanation, according to Bagge. Åberg and Florin have not been able 
to advance acceptable reasons for their divergent opinion, in which they 
appear to be alone among Scandinavian archeologists. 

151 


