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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

Vid en undersökning i kyrkans sakristia påträffade fil. dr Agnes Geijer 
en märklig mässhake av kinesiskt siden från 1700-talets början. Denna 
— som i många år varit kasserad och betraktats som värdelös — 
har nyligen restaurerats å ateljé Pietas. Under hösten har även kyrkans 
orgelverk ombyggts, så att detta nu omfattar 17 stämmor och två manua
ler. Detta arbete har utförts av orgelfirman Åkerman & Lund, Stock
holm. 

Konstnären Iwar Anderson har utarbetat ritningar till rekonstruk
tion av det medeltida korfönstret, och arbetet har utförts under som
maren 1949. Som ett sista önskemål kvarstår sedan ny bänkinredning, 
och Kungl Byggnadsstyrelsen har beslutat och godkänt utförandet av 
en dylik. När dessa avslutande arbeten utförts, kommer Litslena kyrka 
att framstå som en av vårt lands både märkligaste och vackraste me
deltidskyrkor. 

Bengt Ingmar Kilström 

OM »VRÅKULTUREN» ÄNNU EN GÅNG 

I den förträffliga serie »Sörmländska fornminnen», som under redak
tion av länsantikvarien Ivar Schnell utges av Södermanlands Hembygds
förbund, utkom Grödinge 1944 och Huddinge 1946. Under början av in
nevarande år 1950 publicerades nr 3, behandlande Stora Malm och Ka
trineholm. Sten Florin och Ivar Schnell stå som författare gemensamt, 
men stenåldersavsnittet torde vara Florins insats. Det är med anledning 
av en del där gjorda uttalanden om den s. k. Vråkulturen, som under
tecknad ännu en gång återkommer med några randanmärkningar.1 Jag 
hänvisar för övrigt till mina tidigare inlägg rörande detta ämne under 
rubriken »Stenålderslandskapet Södermanland» i Fornvännen 1948, 
s. 353 ff., och »Snörkoramikboplatsen vid Rosenlund, Hjulberga, Ekers 
sn, Närke» i Fornvännen 1949, s. 131 ff. 

Så länge Florins på sin tid (1938 — »Vråkulturen» i Festskriften till 
Åberg) mvcket uppseendeväckande uppgifter om förekomsten av häst
tänder, fyrsidiga husgrunder, avtryck av hirskorn och vindruvskärnor 
(förutom korn och vete) i keramiken från olika boplatser i Söderman
land, tillhörande hans »Vråkultur», ännu icke sattes i fråga, förelåg fak-

1 Under utarbetandet av en i Fornvännen snart utkommande uppsats 
om stenålderskomplexet vid Vallby i Kils sn, Närke, kom författaren in 
på härvarande reflexioner rörande »Vråkulturen», men eftersom desam
mas omfång blev väl stort för nämnda publikation, syntes det mera 
praktiskt att trycka dem i detta separata meddelande. 
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tiskt här en utvidgning av den tidigare kända snörkeramiska äldsta 
bondekulturens inventarium så pass betydande och från genomsnittet 
avvikande, att det fanns goda skäl ge denna östmellansvenska grupp ett 
specialnamn, ehuru man kan ifrågasätta om just ordet »Vrå»-kulturen 
var det lämpligaste. Beklagligtvis ha emellertid numera flera av dessa 
tillskott — och därvidlag just de, som voro av det mera sensationella 
slaget — kommit att dels likvideras, dels förses med starka frågetecken 
på grund av förnyade expertgranskningar. 

Hästtänderna ha sålunda reducerats lill mera blygsamma nötkreaturs-
dito2 (en åsikt som fil. dr Elias Dahr muntligen framhöll för underteck
nad såsom trolig redan 1937), och de av Florin själv utvalda och i Sta
tens historiska museums skådesamling år 1943 utställda avtrycken av 
vindruvskärnor och hirskorn ha av den förmodligen mest framstående 
expertisen i Europa pä detta område, konservator Hans Helbaek och 
professor Knud Jessen, Köpenhamn, kategoriskt underkänts (enligt be
näget brevmeddelande till undertecknad från Helbaek 1949). Hit hör 
bl. a. ett vackert och förvånansvärt stort, flaskformigt avtryck av »vin-
druvskärna», som hittills ständigt tjänat som illustration i publicerade 
framställningar om Vråkulturen, exempelvis Florin, Vråkulturen, 1938, 
fig. 24, längst upp till vänster; Bagge, Stenåldern, i Statens historiska 
museum, Tiotusen år i Sverige, 1945, fig. 39, och ännu så sent som i 
ovannämnda skrift 1950 av Florin-Schnell, s. 20. Huruvida avtryck av 
verkliga vindruvskärnor och hirskorn förekomma i det hittills icke ut
ställda keramikmaterialet, av vilket en stor del för närvarande är under 
förnyad granskning av professor Elisabeth Schiemann, Berlin, är ju ännu 
för tidigt att uttala sig om. Men med hänsyn till vad som redan av 
framstående experter fastställts i avgjort negativ riktning beträffande 
de utställda exemplaren — vilka väl icke utvalts bland de sämre — 
torde en deciderad återhållsamhet härvidlag tills vidare vara väl mo
tiverad. 

Den fyrsidiga »husgrunden» vid östra Vrå3 har av undertecknad och 
andra arkeologer alltid ansetts i högsta grad tvivelaktig. Till skillnad 
mot vissa andra fackmän ansåg däremot undertecknad ännu i sin kom
mentar i Fornvännen 1948, att den egendomliga stenramen vid Moge
torp,4 verkligen kunde vara en husgrund. Detta dock givetvis under den 
självklara förutsättningen, att stenramen icke alltför starkt »friserats» 
vid undersökningen. Själv har jag icke haft tillfälle se densamma pä 
platsen förrän långt efter dess frampreparering. Enligt vad förste anti
kvarien K. A. Gustawsson, som besökte boplatsen under pågående ut
grävning, och professor Holger Arbman, som besökte platsen strax efter 
utgrävningen, under hand meddelat mig, var marken på vilken »hus-

• B. Lundholm, Abstammung und Domestikation des Hauspferdes. 
Zoologiska Bidrag frän Uppsala 27, 1947. 

3 Florin 1938, fig. 10, och Florin-Schnell 1950, s. 14. 
4 Florin 1938, fig. 13. 
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grunden» läg ganska stenbunden, och åtskilligt med sådan sten hade 
plockats bort från själva »husgrunds»-området. I det prydliga och väl
ordnade skick stenramen numera föreligger, är den enligt nyssnämnda 
sagesman knappast autentisk, de äro till och med böjda för att tro, att 
det över huvud taget icke är fråga om någon husgrund. I alla händelser 
är saken högst osäker. Florin själv synes numera ocksä ha blivit tvek
sam i detta avseende, eftersom han 1950 anhållit få fotografiet av den
samma tills vidare borttaget från utställningsväggen över »Vråkulturen» 
i Statens historiska museum, en begäran, som jag gärna gick tillmötes, 
sä mycket mer som jag själv börjat alltmer betvivla stenramens hus
grundskaraktär. »Stolphålen» har jag alltsedan mitt besök på platsen 
1936 ansett vara rena naturbildningar (lämningar av recenta trädrötter) 
och det finns nog inte många fackmän utom Florin själv, som tro nå
got annat. För att vara stolphål ha de ju också en mycket egendomlig 
placering. 

Den danska expertisens mycket bestämda uppfattning om avtrycken 
av »vindruvskärnor» och »hirskorn», var känd av Florin redan under 
hösten 1949. Det är under sådana omständigheter egendomligt, att nu 
i hans framställning år 1950 av boplatserna vid Mogetorp och öst ra Vrå 
ånyo få i tryck läsa kategoriska påståenden om förekomsten av avtryck 
av hirs och vindruvskärnor, det senare återigen illustrerat med det be
kanta jätteavtryck, som Jessen och Helbaek bestämt förklarat härröra från 
en icke organisk substans (en sten eller dyl.). Man tycker att författaren 
åtminstone kunnat kosta på sig ett frågetecken eller en liten fotnot 
refererande till diskussionen i ämnet, över huvud taget upprätthåller 
Florin i sin ovanberörda uppsats alla sina påståenden från 1938 om fyr
sidiga hus, vindruvor och hirs m. m. Hästtänderna har han emellertid i 
enlighet med Lundholm nu döpt om till nölkreatursdito. 

I uppsatsen 1938 avbildades i fig. 20 en del avtryck av keramikskär
vor, vari funnos intryckta ornament, vilka angåvos vara gjorda medelst 
»axspolar av vete» . . . »i det axspolarna blivit begagnade som ornerings-
stämplar». I skriften 1950 s. 15 talas en smula försiktigare härom: »I 
en del fall synes krukmakaren även ha begagnat spolen i veteax till 
orneringsstämpel.» Man behöver inte ha sysslat mycket med stenålders-
keramik och man behöver ingalunda vara botanist för att inse, att den
na bestämning är uppenbart felaktig. Det är helt enkelt fråga om in
tryck gjorda med en tandstämpel med ovanligt breda och därtill ovan
ligt distinkt utformade tänder. Med axspolar av något som helst slag 
av sädesax eller annat dylikt organiskt ha intrycken ingenting att skaffa. 
Detta var även konservator Helbaeks bestämda åsikt. Men i sitt slag, 
som ovanligt kraftiga tandstämpelintryck i »Vråkeramiken», äro dessa 
ornament av stort intresse. 

Motiveringen för en särbenämning av den snörkeramiska bondekul
turgruppen i Mellansverige är numera icke längre så påtaglig som för 
femton är sedan, vilket torde framgå av vad ovan sagts. Likafullt synes 
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denna östmellansvenska gren av den allmänt sydskandinaviska kulturen 
ifråga alltfort förtjäna ett specialnamn, eftersom den dock i vissa andra 
avseenden (grönstensyxorna bl. a.) tycks skilja sig från de tidigare kända 
sydsvenska (Skåne-Blekinge) och västsvenska. Eftersom man förut talat 
om en »sydsvensk» och en »västsvensk» grupp av den snörkeramiska 
kulturen förefaller det mig naturligast att benämna här ifrågavarande 
den »östmellansvenska».5 Så mycket mer anser jag denna mera neu
trala, geografiska benämning vara att föredraga, som den första kända 
fyndlokalen med »Vråkulturens» tyndstoff i Mellansverige ingalunda var 
boplatsen vid öst ra Vrå 1935 (Bagge 1949 och tidigare litt.). Vidare bör 
beaktas, att denna östmellansvenska gren tydligen kan uppdelas i åt
minstone två kronologiska stadier, det äldre »Mogetorpsstadiet» och det 
yngre »Vråstadiet»." Under sådana förhållanden blir det en tautologi att 
tala om »Vrå»-kulturens »Vrå»-stadium, vilket uttryckssätt för övrigt 
kan förorsaka rena missförstånd såtillvida, att man blandar ihop stadiet 
ifråga med hela kulturgruppen. 

Jag vidhåller benämningen »snörkeramisk» trots Beckers kritik.7 Han 
anser, att denna term bör reserveras uteslutande för de olika enmans
grav- eller stridsyxkulturerna (i Sverige alltså båtyxkulturen). Men den
na Beckers uppfattning förefaller mig ganska diskutabel, när man be
tänker, att såväl i Danmark, Sverige som Finland respektive enkelt-
gravs- och båtyxkulturers keramik uppvisar snörornering i typiska 
mönster endast under sitt äldsta stadium, varefter denna teknik så gott 
som fullständigt försvinner. Den tidig-neolitiska (och enligt min mening 
även äldre mellan-neolitiska) tidens trattbägarkulturgrupper — för att 
använda Beckers terminologi — uppvisa däremot snörornering inom alla 
kronologiska skeden. Enligt Becker 1948 sakna visserligen A-stadiets 
kärl snör- och tvärsnoddintryck, men frågan är om stadierna A och B 
verkligen kunna kronologiskt så väl åtskiljas, som Becker anser. Det 
synes mig som om hans ytterst finslipade typologiska metod härvidlag 
pressat de primitiva kärlformerna åtskilligt utöver deras bärkraft. Jag 
anser alltså tvärtemot Becker, att termen »snörkeramisk» bör helt re
serveras för denna äldsta nordiska bondekultur i alla dess kronologiska 
stadier och geografiska grupper. 

Axel Bagge 

5 Man kunde ifrågasätta om icke »mellansvenska» vore ännu riktigare, 
då fyndplatserna uppträda även inom Närke (Bagge 1949) och måhända 
komma att upptäckas ännu mera västligt framdeles. 

6 Florin, Vråkulturen 1938. —• Bagge, Stenålderslandskapet Söderman
land 1948. — Dens., Snörkeramikboplatsen vid Rosenlund 1949. 

7 C. J. Becker, Mosefundne lerkar fra den yngre stenålder, Studier 
över tragtbaegerkulturen i Danmark 1948. s. 176. 
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