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Eii nyfunnen skånsk markgrav från stenåldern. 
Av 

F O L K E HANSEN. 

e skånska fynden av markgravar från stenåldern ha 
nyligen riktats med ett synnerligen intressant och 
märkligt sådant. Fyndet gjordes av några vägarbe-
tare i ett nyupptaget grustag inom Rotveds by i Fjäl-

kcstads socken och Villands härad. Nämnda grustag ligger ome
delbart invid Rotveds folkskola och blott ett sextiotal meter från 
bygdevägen till Gorrö station. Fig. 39 visar fyndstället (X). 

Fyndet utgöres av tre urnor1, varav den ena är fullständigt hel. 
Urnorna påträffades inom ett område av mindre än en kvm. och 
på ett djup av icke fullt en meter. Inga stenanordningar funnos, 
som markerade gravens utsträckning eller som täckte densamma. 
Några rester av skelett hade icke iakttagits. Endast något mör
kare grus med inblandning av kulturjord samt en nedgrävning ge
nom de översta lagren av den här vackert skiktade grusen var 
allt, som tydde på en grav. 

Den ena urnan (fig. 40) är som nämnt alldeles hel. Dess höjd 
är 19 cm. och största diameter 21,5 cm. Kärlet har en "tryckt bä-
garform" med svagt s-formig profil och liten botten. Formen på
minner mycket om dot bekanta Sösdahikärlcts.2 Godset är ljus
brunt, ganska väl bränt och med glättad yta. Invändigt är urnan 
Ijusbrun med mörkare partier. 

Urnan har dels kant-, dels bottenornering. Mynningsranden, som 
är avfasad inåt, är utan ornering. Närmast under mynningskanton 
äro intill varandra anbragta fjorton linjer i snörtoknik och där
under tre rader snett ställda, dubbla piunintryck, i en guirlaml-
liknande anordning. Runt den lilla bottenytan, vars diameter är 

i St. II. M. inv.-nr 19288. 
2 L. II. M. inv.-nr 20156. Jämför G. Ekho lm, Fornvännen 1920, sid. 216 
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2 (iu., löpa tre koncentriska ringar, var och en bildad av ett: antal 
från bottnens centrum radiärl utstrålande, avlånga pinnintryck. 
Den innersta ringen består av tre rader, de båda andra av fyra 
rader pinnintryck. Dessa koncentriska ringar äro omslutna av 
ett sexpass. beslående av sex rader radiära pinnintryck av samma 
slag som de Övriga inom bottenorneringen. — Kärlets form är vac
ker och orneringen synnerligen smakfull. 

• * 

m& 
Fig. 39. Fyndplatsen för Fjulkestadsurnorna. 

Det andra kärlet (fig. 41), som har samma huvudform som det 
nu beskrivna, var sönderkrossat i ett stort antal småbitar men har 
dock kunnat hopsättas till väsentlig del. Höjden är 15 cm. och 
största diametern 14,5—16.5 cm. Bottendiametern iir 2 cm. Godset 
är ljusbrunt med glättad yta. Invändigt är urnan ljusbrun med 
mörkare partier. Kärlet är starkt deformerat. Troligen li.n detta 
skett före bränningen. I varje fall tordo deformeringen icke ha 
uppstått på grund av jordtrycket. Orneringen är mycket enkel. 
Den utgöres endast av en strax under mynningen anbragt hård av 
ett tiotal snörlinjer. 

Av det tredje kärlet finnes endast c:a •/» i behåll. Formen är 
närmast att karaktärisera som en skål med vid mynning och liten 
botten (fig. 42). Profilen är s-formig. Godset är gråbrunt med 
glättad yta. Höjden är c:a 10 cm. och mynningsdiametorn 18 cm. 
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Fig. 40. Den hela urnan från Fjälkestad. 
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Fig. 41. Urna frän Fjälkestad. 
Fig. 12. Skålformigt kärl 

från Fjälkestad. 

* ÄLDRE YXCRAV 

* YNCRE YXCRAV 

* DOLKCRAV 

Fig. 43. Karta över utbredningen av markgravarna från stenåldern i Skåne. 
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Fig. 44. Gravarna (rån Sösdala. 

Fig. 45. En liten skal av lera från Skepparslöv. 

Bottendiametern är 3 cm. Orneringen utgöres av fem horisontellt 
anbragta rader av vertikalt ställda pinnintryck. Orneringen iir 
ganska ojämn och tillfällig. 
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Det nu gjorda fyndet i Fjälkestad är ett ytterligare bevis på, 
att markgravskulturen under stenåldern haft en mäktig utbred
ning inom nordöstra Skåne. Kävlingeån utgör den nämnda kul
turens ungefärliga gräns åt norr i västra Skåne. Norr därom torde 
man endast ha att räkna med enstaka fynd. I provinsens sydöstra 
del sakna vi även i stort sett gravar tillhörande denna kulturs 
äldre del. De allra flesta av hitintills kända markgravar från 
gänggriftstiden äro att finna inom en bred zon, som sträcker sig 
från sydväst till nordost. Detta framgår av fig. 43, en samman
ställning av förf. kända markgravar från stenåldern i Skåne. I det 
inre av Skåne markeras kulturen av gravar från Högseröd, Sös
dala, Skepparslöv, Gärds Köpinge, Skettilljunga och nu senast 
Fjälkestad. Genom de nämnda fynden är kontinuiteten fastställd 
mellan de rika markgravsområdena i sydvästra delen av provin
sen och liknande i östra Sverige upp till Uppland. 

Fjälkestadsfyndet är även märkligt ur den synpunkten, att det 
låter oss ana en närmare tidsbestämning av Sösdalakärlet (fig. 44). 
De två kärlen från Fjälkestad äro av samma huvudform som Sös
dalakärlet; orneringen är också närbesläktad. Bottenorneringen å 
det hela kärlet från Fjälkestad (fig. 40) sammanhänger för övrigt 
med orneringen å en liten skål (fig. 45) från Skepparslöv, funnen 
jämte ett oornerat kärl av Sösdalatyp, en bennål, en hålslipad mej
sel samt tre ornerade ringar av ben.1 Orneringen å skålen frän 
Skepparslöv är utförd i suörteknik. — Halsorneringen å Fjälkc-
stadskärlet (fig. 40) sammanhänger för övrigt med Slädenekärlets.' 

För tidsbestämning av det hela Fjälkostadskärlet (fig. 40) bör 
man framför allt betrakta det skålformiga kärlet (fig. 42) och dess 
ornering. Orneringen å detta kärl torde tillhöra ett ganska sent 
stadium av stenåldern, då orneringen å markgravskulturens kärl 
håller på att sammansmälta med boplats- och megalitkeramikens 
till en enhetlig keramik, vars senare avläggare tillhöra hällkist
tiden. Är detta betraktelsesätt riktigt, så skulle man våga datera 
det hela kärlet i Fjälkestadsfyndet till en ganska framskriden del 
av gänggriftstiden. Detsamma skulle då också gälla om Sösdala
kärlet och den lilla skålen från Skepparslöv. 

i L. H. M. inv.-nr 20804. 
2 Jämför G. S a r a u w och J. A h 1 i n, Götaälvsområdets fornminnen, 

fig. 160. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

F o l k e H a n s e n : Ein neugefundenea schonisches Erdgrab aus der Steinzeit. 

Die schonischen Funde von Erdgräbcrn aus der Steinzeit sind neulich 
durch ein sehr intercssantcs aus dem Kirchspiel Fjälkestad ira nordöstlichen 
Schonen bereichert worden. Der Fund besteht aus drei Gefässen, darunter 
einem vollständig erhaltenen. Skelettrest© odcr Steinanordnungen waren 
nicht vorhanden. 

Das ganze Gefäss, Fig. 40, hat teils Rand-, teils Bodenverzicrung. Die 
Randverzierung besteht aus parallelen Linien in Schnurtechnik und darunter 
einer Girlande, die mittels eines Kamins öder Stäbchens hergeslellt wordon 
ist. Die Bodenvorzierung besteht aus konzentrischen Ringen innerhalb 
eines Sechspasses, allo mittels eines Stäbchens ausgefiihrt — Das zweite 
Gefäss hat eine einfache Randverzierung: eine Anzahl Linien in Schnur
technik. — Das dritto Gefäss dagegen hat eine Randverzierung, bestehend 
aus flint Rollien vertikal gestoliter Stäbcheneindrucke. 

Das Gefäss Fig. 40 schliesst sich an das wohlbekannle aus Sösdala Fig, 
44 an und erinnert sehr an die kleine Schale Fig. 45 aus Skepparslöf. Seine 
Verwandtschaft mit dem Gefäss aus Slädene ist auch augentällig. 

Das neugefundene Grab von Fjälkestad ist eine neue Station auf dem 
Wege, den die Erdgräberkultur während der Steinzeit durch Schonen hin 
eingeschlagen hat, von Sudwesten nach Nordosten, Fig. 43. In diosse Karte 
sind alle die Gräber aus der Erdgräberkultur der Steinzeit, die Verf. kennt, 
aufgenoinmen worden. 

Das Fjälkestader Gefäss Fig. 40 gibt uns einen gewissen Anhalt fiir die 
Datierung des Gefässos aus Sösdala. F.rstercs wurde, wie erwähnt, zusuramon 
mit dem Gefäss Fig. 42 gefunden, einem Gefäss, das zunächst als ein 
Rcpräsentant der Zeit zu betrachten ist, wo das Gefäss der Erdgrahkullur 
iin Begriffe ist, mit dem der Megalithkultur und der Wohnplutzkultnr zu 
einer einheitlichen Keramik zu verschmelzen, wie wir sie während der 
Steinkistenzeit finden. — Ist diese Beirachtungsweise richtig, so durften 
das genannte Fjälkestader Gefäss Fig. 40 und das Gefäss aus Sösdala in 
einen ziemlich vorgesi brittenen Teil der Ganggräberzeit zu datieren sein. 


