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Baked clay blocks have long been known from settlement sites of the Late 
Bronze and Early Iron Ages of Denmark and Scania. This paper is prompted by 
recent finds of the artefact category from devdoper-funded excavations at 
Svågertorp industrial estate on the outskirts of Malmö. Chronology, function 
and find contexts are reviewed. 
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1999—2001 utförde Malmö Museer stora 
arkeologiska undersökningar söder om Malmö 
vid Svågertorps industriområde. Området, som 
omfattade ca 286 400 m, exploaterades som fö
retagsmark och trafikplats i och med bygget av 
Yttre Ringvägen och Oresundsbron. Vid dessa 
undersökningar framkom bland annat inånga 
fragment av lerblock. En genomgång av 15 så
dana fynd har bland annat visat att de var 
spridda över ett stort område inom Svågertorp 
men med en koncentration till boplatser från 
yngre bronsålder eller äldre järnålder. Denna 
artikel skrevs under avrapporteringen av un
dersökningen och ingår i en syntes över ut
grävningarna som skall publiceras inom kor t 

Lerblockens kronologi 
C.J. Becker (Becker 1961, 1970) publicerade 
en studie av lerblockens typologi och geogra
fiska utbredning. Blockens form och i viss mån 
deras ornamentik lades till grund för en kro
nologi rörande förromersk och äldre romersk 
järnålder i Danmark. En av de få mera djupgå
ende studier som gjorts sedan dess är (an-Erik 
Augustssons (1971) trebetygsuppsats. Detta ar
bete visade att den geografiska fördelningen av 

de olika typerna samt deras datering inte är 
fullt så klar som Becker gjort gällande. Framför 
allt gäller den endast Danmark. Augustsson 
menade att lerblocken förekom redan under 
yngre bronsålder. 

Datering av lerblocken frän Svågerlorf) 
Med utgångspunkt från Becker delade Augusts-
son in lerblocken i fyra olika typer med krono
logisk signifikans (se nedan och fig. 1). Denna 
indelning grundar sig dock på ett ganska litet 
material. De fynd som påträffas består ofta bara 
av enstaka fragment där bela blockets form är 
omöjlig att fastställa. 

Typ 1. Massivt block med tre raka långsidor. 
Den fjärde sidan, som har tolkats som 
ovansidan, är konkav och uppdragen 
mot ena kortsidan till en kam eller avsats. 
Ofta saknas ornamentik eller så består 
den av parallella linjer och oregelbundet 
vinkelmönster. Datering: yngre bronsål
der och eventuellt förromersk järnålder 
period I. Utbredning: koncentration till 
Jylland, finns även i Sverige och norra 
Tyskland. 
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Fig. i. Typologisk indelning av lerblock 
efter Becker (1960) och Augustsson 
(1971) med exempel på möjlig orne
ring. —Typologieal dassification of bak
ed clay blocks. 

Typ 2. Rektangulärt block där ena långsidan är 
försedd med en öppen, längsgående rän
na. På motsatta långsidan finns mot ena 
änden en svag avsats. Både icke-ornerade 
och ornerade block förekommer. Orna
mentiken består av rader av instämplade 
trianglar och enkla vinkelmönster. Da
tering: förromersk järnålder period II. 
Utbredning: koncentration till de dans
ka öarna. 

Typ 3. Massivt, helt rektangulärt block med ra
ka sidor. Både icke-ornerade och ornera
de block förekommer. Ornamentiken 
varierar: linjer, vinkelmönster, instämpla
de trianglar och ibland djupa triangulära 
inskärningar. Datering: från och med 
yngre bronsålder till och med förro
mersk järnålder period II. Utbredning: 
Jylland och Skåne. 

Typ 4. Helt rektangulärt block med raka sidor. 
Försett med en längsgående, hålighet 
eller en ansats till sådan i form av för
djupningar på kortsidorna. Ornamen
tik av ofta kraftiga, välgjorda karvsnitts-
linjer längs kanterna och diagonalt över 
sidorna. Ibland genombrutna sidor. 
Datering: kring år 1 och antagligen fram 
till övergången äldre och yngre romersk 
järnålder ca 150-160 e.Kr. Utbredning: 
Skåne men även Göteborgstrakten. 

Typ 5. Eldbock. Denna finns i både massiv och 
ihålig form och karakteriseras av en hög 
lerkon med utlöpande horn eller spet
sar upptill. Mitt på bredsidan finns of
tast ett eller flera genomgående hål. 

De 15 lerblocken från Svågertorp kan grovt da
teras till yngre bronsålder eller äldre järnålder 
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utifrån de övriga fynden i anläggningarna och 
de närliggande husens typologi. Inget av dem 
uppvisar rännor, avsatser, kammar eller genom
borrning. Detta för Svågertorpsfynden närmast 
till Beckers och Augustssons typ 3. Karakteristiskt 
för denna typ är att lerblocket är massivt och helt 
rektangulärt med raka sidor. De finns både med 
och utan ornamentik. Ornamentiken kan varie
ra med linjer, vinkelmönster, instämplade triang
lar och ibland även djupa triangulära inskärning
ar. Denna typ är vanlig i Skåne och dateras från 
yngre bronsålder till förromerskjärnålder period 
II, vilket stämmer väl in på Svågertorp. Även typ 4 
kan eventuellt vara representerad i ett fall. 

Lerblock och eldbockar samt deras ursprung 
Eldbockar nämns ofta i samband med lerblock. 
Sitt namn fick eldbockarna på 1800-talet då de 
ansågs ha stått i par på eldstaden och använts 
för att stapla ved omkring för att få till ett bra 
drag. Eldbockarna ansågs vara senare än ler
blocken och sågs som en tänkbar utveckling av 
lerblocken. Äldre forskning (Muller 1907; Au
gustsson 1971 m. ref.) gjorde gällande att ler
blocken och eldbockarna hade samma ur
sprung: de skulle ha spritt sig från Kretas my
kenska tjuraltare upp mot norra Europa via 
Grekland. Man diskuterade även att eldbock
arna kunde ha följt en västlig spridningsväg via 
Mellaneuropa och Frankrike medan lerblock
en skulle ha haft en östlig utbredning över 
Ungern, Polen och Tyskland. Tolkningar av 
eldbockens funktion har ofta påverkat senare 
teorier angående lerblockens funktion. Inga 
säkra eldbockar påträffades vid Svågertorp. 

Tolkningar av lerblockens funktion 
1. Slekspellsslod 

Stjernquist (1963, s. 3, 1 jf,ii) och Becker (1971, 
s. 150) har noterat att lerblock i många fall har 
påträffats i samband med härdar, särskilt härdar 
i hus. En tolkning är att de använts som stöd för 
stekspett (Larsson 1968, s. 3). Denna tolkning 
har dock inte ofta anförts för lerblocken, utan 
mest för att förklara eldbockarna. De uppvisar 
ofta brandspår och har även påträffats i par. Man 
har menat att två stycken eldbockar kan ha stått 
mitt emot varandra på härden och burit ett stek
spett (Hatt 1938,8. 130). 

2. Värmekällor 
En annan tolkning av lerblockens funktion med 
koppling till härden är att de fungerat som kärl att 
bevara glöden i. Glöden skulle ha lagts i blockets 
hålrum under den tid av dygnet då härden inte 
användes (Larsson 1971). Hulthén (1981, s. 33IT) 
utvecklade denna teori genom experiment med 
lerskivor. Hon tillverkade rekonstruktioner av 
neolitiska lerskivor så autentiskt som möjligt och 
hettade sedan upp dem. Det visade sig att lerski-
vorna bibehöll en behaglig värme ganska länge. 
Ytan svalnade snabbare än kärnan vilket medför
de att en jämn ström av värme alstrades. De neo
litiska lerskivorna har därmed tolkats som vär
mekällor som hettats upp i härden och sedan lag
ts ut exempelvis i sängarna under natten. 

Lerblocken har flera teknologiska likheter 
med lerskivorna vad gäller bränningstempera
tur vid tillverkningen och förekomsten av kål. 
Hulthén menar att lerblocken kan vara en vi
dareutveckling av lerskivorna och att även de 
kan ha använts som värmekällor. Det skulle 
kunna förklara varför lerblocken ofta påträffas 
vid härdar. De hål som ibland finns både i ler
skivorna och i lerblocken kan ha gjorts för att 
underlätta hanteringen då de togs in och ut nr 
härden. Lerblockens hålrum kan även ha fyllts 
med glödande kol för att bevara värmen. 
Hålen förbättrar också torkningen av den kom
pakta lermassan så att sprängning undviks vid 
den första bränningen (Hulthén 1981, s. 36; 
muntlig uppgift av Ole Stilborg 2001). 

3. Lampor 
Sprockhoff (1940, s. 243ff) gjorde fynd som 
liknar lerblock på en boplats vid Uelzen mellan 
Hamburg och Hannover. Fynden framkom i 
husgrunder från sen La Téne-tid. Till formen 
var föremålen rektangulära och massiva med 
ornering av parallella linjer och rader av gro
par. I ena gaveln fanns ett runt, borrat hål, ca 4 
cm djupt och 3—4 cm i diameter. Enligt Sproek
hoffs tolkning skulle lerblocken ha ställts på 
högkant med hålet placerat uppåt och fungerat 
som lampor. Denna tolkning verkar dock svagt 
grundad. Om de använts som lampor borde de 
dessutom ha varit sotsvärtade kring hålen, vilket 
inte var fallet, som Augustsson (Augustsson 1971, 
s. 25) påpekade. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

'3 

14 

15 

Lerblock 

Ej orn. 317 g. 

Ej orn. 2858 g. 

Orn. m. streckade 
linjer. 31g. 

Fragment m. ev. 
karvsnittsorn. 68 g 

Ej orn. bitar. 76 g. 

Flera fragment 
orn. m. parallella 
linjer. 761 g. 

2 bitar orn. m. 
parallella linjer. 
2 bitar ej orn. -(2 g 

Orn. m. parallella 
linjer. 21g . 

Ej orn. 157 g. 

Orn. m. parallella 
linjer. 20 g. 

Orn. m. flera 5-6 
mm runda för
djupningar. 489 g. 

Orn . m. parallella 
linjer. 10 g. 

Ej orn. 57 g. 

Ej orn. 

Ej orn. 40 g. 

Anläggning 

Kok-/avfallsgrop 
A2146 

Takbärande stolphål, 
ev. husoffer, A2251 

GropA2228 i 
gropsystem A1584 

Gropsystem A2628 

Brunn A1399 

L1-L3 i A1481 
stenpackn./ev. grav 

Anl. tolkad som 
ngn, A21 

Anl. tolkad som dub-
bdgrop , ev. grav 
eller offergrop, A249 

Möjlig täktgrop 111. 
sekundär användning 
som förrådsgrop, A8 

Nedgrävning i 
gropsystem, A588 

Gropsystem Al 846 

Brunn A1751 

Nedgrävning i 
gropsystem, A2113 

Ev. avfallsgrop, A221 
under FU; nämnd 
A2904 under SU 

Ev. härdrest, A1349, 
i gropsystem A770 

Övriga fynd i anl. 

Keramik, flinta, obrända 
och brända ben 

Flinta 

A2228: flinta. A1584: 
keramik, lerklining, silkärl, 
avslag, övrig flinta, 
brända & obrända ben. 

Keramik, flinta, 
obränt ben. 

Keramik, flinta, ben, 
bränd lera. 

Keramik, flinta, brända & 
obrända ben, bearb. sten. 

Keramik, flinta, ben, 
malsten, bearb. sten, 
slagg, bränd lera. 

Keramik, flinta, brända 
8c obrända ben. 

Keramik, flinta, ben 

Keramik, flinta, silkärl, 
ben, bränd lera. 

Keramik, flinta, silkärl, 
brända 8c obrända ben, 
metallföremål. 

Keramik, flinta, brända & 
obrända ben, ev. sländ
trissa, järnnål. 

Keramik, flinta, bränd lera, 
brända ben. 

Keramik, flinta, obrända & 
brända ben, bennål, träkol. 

Keramik, flinta, enstaka 
ben i A770. 

Belägenhet 

Omr. J. Belägen 
i ett långhus. 

Omr. J. Del av 
treskeppigt långhus. 

Omr. C. Enskilt 
beläget gropsystem. 

Omr. N. SV om 
långhus 12. 

Omr. F. 12 m N om 
stenpackn. A1481. 

Omr. F. Ganska 
enskilt belägen, en 
bit ifrån långhusen. 

Omr. 1. Nära grop
system V om långhus. 

Omr. 1. Ganska enskilt 
belägen, 25 m till närmsta 
hus, 12 m O om hägnad. 

Omr, I. Nära gropsystem 
samt två långhus. 

Omr. I. Nära två långhus. 

Omr. X. Nära tre långhus. 

Omr. X. Nära tre långhus. 

Omr. X. Nära boplats. 

Omr. M. Belägen i ett 
långhus. 

Omr. U. Belägen nära 
långhus. 
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4. Husaltare 
Eldbockarna har ofta tillskrivits en kultisk 
funktion, t.ex. att de symboliserat ett altare som 
burit upp brännoffer (Augustsson 1971, s. 29). 
Denna teori stödjer sig på eldbocksfynd från 
det minoiska Kreta där även ett stort antal 
vasmålningar visar altare där man frambar of
fer. Ett sådant altare bestod av en rektangulär 
kloss, upptill försedd med två tjurhorn, och har 
tolkats som en symbol för tjurkulten (Friis 
Johansen 1927, s. 228 ff). Om lerblocken hade 
samma funktion som eldbockarna skulle en lik
nande tolkning kunna gälla även dem. 
Eldbockar och lerblock har även påträffats som 
mossfynd (Augustsson 1971, s. 12, 29). Även 
Augustsson (1971,8. 31) menar att lerblocken 
haft en kultisk funktion. Den ofta omsorgsfulla 
tillverkningen, bränningen och ornamentiken 
skulle kunna tyda på att det inte varit fråga om 
några vanliga vardagsföremål. 

5. Gravfynd 
I Scklesien i södra Polen har en mängd ler
block påträffats som gravfynd. Lerblocken kan 
i dessa gravar tolkas som symboler för härden 
(Augustsson 1971,5. 26). Hatt (1938,8. 148 ff) 
tolkade ett fynd från Nordjylland av två eld
bockar påträffade tillsammans med ett lerkärl 
innehållande brända ben av ko och får som res
ter av en gravceremoni. 

lerblockens fyndkontexter vid Svågerlorp 
Anläggningstyper och fyndkontexter 
Vid Svågertorp fanns lerblocken i en mängd 
olika anläggningstyper: ett takbärande stolphål, 
en kokgrop, en ugn, en härdrest, två brunnar, 
en takt- eller förrådsgrop, fem gropsystem, en 
avfallsgrop, en offergrop och en stenpack
ning/eventuell grav (se tabell). Alla dessa an
läggningar har dock en sak gemensam: de var 
ovanligt fyndrika och därmed inte anonyma i 
den övriga boplatskontexten. De flesta ingick i 
ett sammanhang med övriga närliggande an
läggningar: som takbärande stolphål i ett lång
hus, belägna inuti hus eller i gropsystem, eller i 
brunnar belägna i närheten av boplatser (fig. 2). 

Lerblockens fyndkontexter var rika på flinta, 
keramik, silkärl, brända och obrända ben, bränd 

lera, lerklining, metallfynd, bearbetad sten mm. 
De kan anses utgöra typiskt boplatsmaterial i 
Malmöregionen. De tre vanligaste fyndkategori
erna som påträffades tillsammans med ler
blocken och ofta förekom i samma anlägg
ningslager var flinta, keramik och ben. 

Flinta 
Flinta var den vanligaste fyndkategorin i de an
läggningar som innehöll lerblock och förekom 
i samtliga av dessa anläggningar. Flintan bestod 
främst av avslag ock slagna flintbitar med ne
gativa avspaltningar eller retuscher samt bränd 
flinta. Mera ovanliga var avslag med retusch, 
splitter, skrapor, övriga kärnor, en plattforms-
kärna, stycken med tillhuggning och flintknu-
tor med bearbetning. 

Keramik 
Keramik påträffades i 14 av de 15 anläggning
arna. Där fanns alltid kcramikskärvor i samma 
lager som lerblocken i de fall där fyndens för
hållanden till anläggningens olika lager doku
menterades. Keramiken består mest av kärlcle-
lar med ojämn yta och utan ornering. Den kan 
inte dateras närmare än till yngre bronsålder 
eller förromersk järnålder. Vissa skärvor har en 
tunn rabbning som är karakteristisk för över
gången mellan yngre bronsålder och äldre järn
ålder (muntlig uppgift av Attila Rostovänyi 
2001). Andra är växtstrierade, ibland på insi
dan och ibland på utsidan av kärlet. En del 
skärvor kommer från större förrådskärl eller 
förvaringskärl (A8, A2904 och A1846). Skär
vor från sammanlagt tio skålar finns från Al 399 
(1 st), A21 (3 st), A249 (1 st), A1751 (2 st), 
A2146 (2 st) ock A770 (1 st). Flera av dessa 
skålskärvor är strierade på utsidan och några 
även på insidan av kärlet. En av skålarna har 
haft fot (ett oregistrerat fynd från stick 2 i 
A2146). I tre andra anläggningar, alla grop
system, förekom även delar av silkärl (A588, 
A1846, A1584). Sammansättningen med såväl 
stora förrådskärl som mindre kärl tyder - trots 
överrepresentationen av skålar - på att fynden 
är ganska vanligt hushållsavfall. Detta skulle in
nebära att även lerblocken hört till hushållsin-
ventarierna. 
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Fig. 2. Exempel på anläggningar vid Svågertorp där lerblock påträffades. 
Överst undersökningsområde X: A2113 (gropsystem), A1750 (brunn) och A1846 (gropsystem). 

Anläggningarna var belägna nära tre långhus frän yngre bronsåldern eller äldre järnåldern. 
Underst undersökningsområde I: A21 (ugn), A249 (tolkad som ev. offergrop) och A8 (läkt-/förråds-

grop). Anläggningarna var belägna nära tre långhus och tvä parallella hägnadsrader som skar undersök
ningsområdet i ungefärlig N-S riktning. Skala 1: 500. — Examples of excavated features yielding baked clay 
blocks. 

Ben 
Anmärkningsvärt var att djurben, ibland både 
obrända och brända, förekom i 14 av de 15 an
läggningar där lerblocken påträffades. Benen 
låg i de flesta fall i samma lager som lerblock
en. I några av de större groparna var benen en
dast svagt brända och svärtade, som om de kas
tats på elden ett kort tag och sedan slängts i gro
pen tillsammans med lerblocket Påpekas bör 
att ben i övrigt var ganska sällsynta vid Svå
gertorp. Särskilt på område U och C framkom 
väldigt lite ben varför de benrika anläggning
arna skilde sig från mängden. 

Övriga fynd 
Bränd lera förekom i 4 av de 15 anläggningarna. 
Möjligen kan leran vara delar av söndersmula
de lerblock. Bitarna är så pass oformliga att de 
inte kan klassas som avsiktligt tillkomna. Även 
lerklining påträffades i en av anläggningarna. 
Bearbetade stenar förekom i fyra av anlägg
ningarna i form av bl.a. malstenar och en slip
sten. I Ai751 påträffades flera metallfynd in
klusive en järnnål från förromersk järnålder 
(jfr. Becker 1961, pl. 107). För övrigt påträffa
des slagg, en sländtrissa, en bennål och ensta
ka fossiler av sjöborrar. 

Tolkning av lerblocken från Svågertorp 
Värmekällor i dragiga långhus? 
En mängd olika anläggningstyper är represen
terade i fyndkontexterna. Detta visar att den 
äldre uppfattningen att lerblocken främst på
träffas vid husets härd inte håller (se tabell). 
Inga spår av sot eller eldpåverkan syns på Svå-
gertorpsfynden vilket motsäger tolkningen att 
de skulle har värmts i härden. Studier av tidi
gare lerblocksfynd pekar på att inte heller de i 
regel är sotiga (Augustsson 1971, s. 31). Ler
blocken kan dock ha värmts på glöd och inte 
direkt i elden, vilket inte skulle ha lämnat någ

ra sotspår (muntlig uppgift av Ole Stilborg 
2001). De kan också ka värmts på andra värme
källor än vid husets härd, t.ex. vid lågtempera-
turugnar och smideshärdar utanför bonings
husen - ett praktiskt sätt att ta till vara över
skottsvärmen från dessa aktiviteter. Det skulle 
också delvis kunna förklara varför lerblocken 
ofta påträffas i anläggningar utanför husen och 
i gropar i närheten av kardar, kokgropar och 
ugnar. 

Enligt min mening talar lerblockets värme
bevarande egenskaper för dess användning som 
värmekälla, såsom Hulthéns experiment visade. 
Särskilt under de blåsiga och fuktiga vintrarna 
kan man tänka sig att de var värdefulla som vär-
mealstrare i långhusen som säkert var dragiga. 
Dessutom kunde lerblocken spridas runt i huset 
så att värmen inte bara koncentrerades på ett 
ställe. Användningen av dem sparade troligtvis 
in på bränslet för uppvärmning av husen. 

Kanske finns även möjligheten att de kan 
ha brukats vid något hantverk eller syssla som 
krävde en jämn värmestrålning, i likhet med se
nare tiders strykjärn. 

Lerblock i hushållsavfall och i rituella 
sammanhang 
Många av lerblocken från Svågertorp påträffa
des tillsammans med sådant som brukar tolkas 
som hushållsavfall i anläggningar som legat i 
anslutning till hus (jfr. fig. 2). Detta pekar på 
atl lerblocken använts på boplatsen för att se
dan i vissa fall slängas ut med hushållsavfallet 
De har sedan följt med vid igenfyllningen av 
bl.a. gropsystem och brunnar (t.ex. i A1399, 
A1846, A2113, A2228, A2628). De lerblock 
som påträffades vid härd, ugn och kokgrop 
(Aa 146, A1349, Aa 1) har kanske gått sönder vid 
bruk eller offrats i elden. 

Lerblocken har förmodligen även ingått i 
rituella sammanhang, en tolkning som för-
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stärks av förekomsten av ben, ofta brända så
dana, i flera av anläggningarna. Lerblocken 
har nedlagts i en möjlig offergrop (A249), i en 
eventuell grav (Al481) och med stor sannolik
het som husoffer i ett takbärande stolphål 
(A2251). 

Tidigare forskning har koncentrerats på ler
blockens funktion och på huruvida denna skul
le kunna vara rituell eller profan. Detta per
spektiv där det vi uppfattar som rituellt är skilt 
från det vi uppfattar som profant försvårar för
ståelsen av det arkeologiska materialet och gör 
det lätt att missa kelhetsbilden. Lerblockens 
fyndkontexter vid Svågertorp kan illustrera mot
satsen: lerblocken har här förekommit i alla ty
per av anläggningar, både i fyndkontexter med 
hushållsavfall nära boplatser och i rituella sam
mankang. Det visar att lerblocken kan ha haft 
en given plats både i sammanhang som kan upp
fattas som »profana» och sådana som kan upp
fattas som »rituella» av dagens människor. 
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Summary 

Baked clay blocks have long been known from 
settlement sites of the Late Bronze and Early 
Iron Ages of Denmark and Scania. This paper 
is prompted by recent finds of the artefact cate
gory from devdoper-funded excavations at 
Svågertorp industrial estate on the outskirts of 
Malmö. The Svågertorp finds apparently date 
from the Late Bronze Age a n d / o r periods 1-2 
of the Iron Age. 

The function of baked clay blocks is an 1111-
resolved question. They have been interpreted 
variously as supports for roasting spits, bed-
warmers, lamps and miniature altars. The pre
sent author favours the bedwarmer alternative, 
but suggests tkat tke blocks may also have ser

ved as sources of moderate heat for some craft 
or household activity akin to ironing. 

The Svågertorp excavations have provided 
detailed information on find contexts. Baked 
clay blocks were mostly deposited along with 
varied domestie refuse near houses. This indi
cates a domestie function. However, there are 
also a few contexts that must be termed ritual 
or votive, indicating that the blocks had sym
bolic connotations beyond their everyday 
practical function. The author considers the 
separation of sacred and profane spheres 
anachronistic and harmful to the understan
ding of prehistoric societies 

Martin Rundkvist 
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