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ETT SKÅNSKT LERKÄRL FRÅN STENÅLDERN 
AV 

A X E L B A G G E 

V
id en inventering i Statens historiska museums magasin för 
flera år sedan påträffades delar av ett lerkärl, vilket i re
staurerat skick ter sig som fig. 1 visar. Det är, som synes, 
en flatbottnad trattbägare, 165 mm hög, av en typ, som är 

vanlig under döstid och äldre gånggriftstid i Sydskandinavien och 
Nordvästtyskland. Strax under mynningsranden synas resterna av 
ett litet öra, möjligen har ett liknande funnits på motsatta sidan. 
Godset är magrat med tämligen finkornig stenkross och av grå färg 
alltigenom, men visar på yttersidan ett tunt överdrag av svart färg. 
Sannolikt har detta svarta ytskikt tillkommit genom bränning i eld 
ined svag lufttillförsel, varvid kolstoff inmängts i godset i riklig 
mängd, varefter genom efterpolering (och ingnidning med fett?) en 
tunn, kolsvart yta erhölls. Grafitering torde icke föreligga. Kärlväg
garna mäta i tjocklek 6—8 mm. Kärlets yta, särskilt på utsidan, visar 
tydliga spår av den vittring, som karakteriserar keramik, som legal 
i vattensjuk mark, torv- eller dyjord o. dyl. Genom denna sekundära 
påverkan av vatten och humussyror har godsets typ förvanskats en 
smula, så att dess inrangerande i kända godstyper, såsom grop-
keramiskt, megalitiskt. snörkeramiskt etc. icke är så lätt. Av god
set i och för sig att döma, synes det dock närmast vara fråga om 
megalitiskt eller snörkeramiskt (om dylikt gods, se vidare t. ex. 
Bagge—Kjellmark: Stenåldersboplatserna vid Siretorp, 1939). Or
neringen är helt utförd i s n ö r t e k n i k . 

Detta kärl är märkt 1 Br i rött, varav framgår, att det tillhört 
den fornsakssamling innehållande väsentligen skånska fynd, som 
bildades av prosten Johan Bruzelius och 1858 överlämnades till 
Statens historiska museum (SHM), där den har inventarienumret 
2549. I den sammanfattning för inventariet, som B. E. Hildebrand 
1858 skrivit över denna samling, nämnas följande lerkärl: (l)1 »1 

1 Numreringen av Bagge. Bruzelius och Hildebrand använda verktum 
som mått (1 verktum = 2,47 cm). 
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söndrig urna av svart lera, nedra delen skålformig, övra delen 
insvängd, 4% tum hög.» Inga fyndomständigheter anges. Kärlet, 
som identifierats i SHM:s samlingar, är av järnålderstyp, oornerat 
och av samma form som fig. 45 i Månadsblad 1.901, tillväxten. (2) 

Fig. 1. 
Lerkärl från J. Bruzelii samling i Statens historiska museum 
(inv. 2549). Bcstaurerat och tecknat av fröken Annie Wi-

berg. >/2. 
Abb. 1. Tongclftss aus dor Sammlung J. Hruzelius Im Staatl. Hist. 
Museum (lnv.^2519). Hestauriert und gezcichnct von Fri. Annie 

Wiberg. •/,. 

»Liten urna eller rundbottnad kopp av svartaktig lera 3 t. 
hög. Funnen 1844 i en grusgraf i V. Wärlinge i den s. k. 
Prestekroken .» Jfr härtill N. G. Bruzelius: Svenska Forn
lemningar I, Lund 1853, sid. 63 och pl. III, fig. 15. (3) »1 liten 
degelformig urna — 2 t. hög — — —. Funnen 2 aln ned i 
gruset å Maglarps gård 1.841.> Jfr härtill Bruzelius 1853, sid. 57 
och pl. II, fig. 14. (4) »1 krus av fin, ljus lera höjd 6V4 t. 

Funnen på Helgoland med ett svärd. >, (5) 3 kärl 
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från nyare tid jämte »3 fragmenter av söndriga lerkrus (nedra 
delen)» tillförda samma grupp. 

Som synes förekommer icke vår snörornerade bägare i Hildebrands 
katalog. Gå vi till de förteckningar över kollektionen (den ena 
daterad 1855, den andra 1856), som Bruzelius insänt till SHM och 
som bifogats inventariebeskrivningen, finna vi följande. 

I förteckningen 1855: under rubriken »Jernåldorn: 1 urna av lera 
(se Svenska Fornl.).» Denna kan motsvara Hildebrand 1 eller 2, 
snarast 2, eftersom dennas fyndplats finnes omtalad i Svenska Forn
lemningar. Vidare: »1 urna av lera från Helgoland, funnen jemte 
ett jernsvärd i en hög» (Hildebrand 4). »Från katolska tiden: 4 ler
kärl funna på Skanörs ljung» (Hildebrand 5). Vidare under rubriken 
Stenåldern: »Lerkärl funnet under 'Gäravallen' i torfven. 1 st. Se 
N. G. Bruzelii avhandl: Svenska Fornlcmn. I häftet.» Skulle denna 
motsvara Hildebrand 1? 

I förteckningen 1856: »Jernåldern: 2 urnor av lera, väl bibehållna 
(se Sv. Fornl. III pl. 15 fig.).» Dessa måste motsvara Hildebrand 
1—2. Vidare namnes här Helgolandsurnan (Hildebrand 4) samt un
der rubriken »Tillkomna: En 'urna' av lera funnen vid Albeok i 
Maglarps socken». Denna måste motsvara Hildebrand 3. Däremot 
finnes i denna senare förteckning ingenting om stenåldersurnan. 
Har densamma nu inrangerats bland järnåldersknikorna? Den 
skulle i så fall motsvara Hildebrand 1. Men varför nämner då Hilde
brand i sitt inventarium ej en så märklig uppgift som »funnen un
der Gäravallen i torven», när han kunnat törse de övriga lerkärlen 
mod så pass ingående proveniensbeskrivningar? Man frågar sig, 
om icke i själva verket vår här omdiskuterade snörbägare, vilken 
utan tvivel tillhört Johan Bruzelii ursprungliga kollektion (signum 
I Br), men varken finnes omnämnd i Bruzelii katalog av 1856 
eller i Hildebrands inventarium av 1858, är identisk med hans 
»Lerkärl f. under Gäravallen», som grupperats under rubriken 
Stenåldern i hans första katalog av 1855. Den kan ju av Bruzelius 
ha lindantagits vid överlämnandet av samlingen till SHM, men se
nare ha tillförts museet och därvid av förbiseende ej blivit införd 
i inventariet. 

Det enda kärl, omnämnt i Hildebrands inventarium för 2549, som 
kan tänkas motsvara Bruzelii »stenåldorskärl» av 1855 är (1). Men 
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detta kärl visar icke minsta spår av tnosspatinering, vilket man 
kunde ha förväntat hos ett kärl från torvmark och som är fallet 
med vår snörornerade Bruzelii-bägare. Identifieringen möter som 
synes vissa svårigheter. A ena sidan stämmer antalet lerkärl (om 
vi bortse från de »katolska») hos Bruzelius (1855 3, 1856 3 jämte 1 
tillkommen) med antalet hos Hildebrand (4). Skulle »stenålderskär
let» av 1855 vara identiskt med det ena järnålderskärlet 1856, kan 
det knappast motsvara vår snörbägare, eftersom Bruzelius hänvisar 
till Sv. Fornl. pl. III, fig. 15, som visar en järnåldorskruka av helt 
annat utseende än snörbägaren. Antingen har den senare aldrig 
funnits nämnd i Bruzelii förteckningar, eller är den identisk mod 
»stenålderskärlet» av 1855, som sedan försvinner ur handlingarna. 
Trots alla dessa frågetecken synes det mig icke vara alldeles osan
nolikt, att det mystiska kärlet funnet i torven under Gäravallen 
(enligt Bruzelius 1855) är identiskt med vår snörbägare. 1 detta 
sammanhang erinrar man sig det bekanta lerkärlet från Kåbelöf 
sjön, avbildat i Montelius: Minnen från vår forntid, 1917, fig. 758, 
som till formen är mycket närstående, ehuru icke beträffande orna
mentiken. Detta kärl härrör också från ett torvmosselager på ett 
stenåldersboplatsområdc, som blottlades vid sjöns sänkning, och 
visar likaledes en stark mosspatina (enligt ujipgifter i SHM:s in
ventarium 12367 och E. av Ekcnslams papper i ATA). 

Den i J. Bruzelii katalog av 1855 beträffande lerkärlet från 
Gäravallen givna hänvisningen till N. G. Bruzelii avhandling Sven
ska Fornlemningar måste avse sidorna 56 ff., där det heter (mo
derniserad stavning): »Längs kusten av Östersjön sträcker sig, 
ifrån 'Stafsten' till ungefär 1 mils avstånd från Trelleborg mot 
Torp, en av grus och stenar bestående vall, av allmogen kallad 
'Gären'. Under hela sträckningen härav finnes ett mer eller mindre 
djupt torvlager, vari ofta fossila djur- och växtlämningar samt anti
kviteter upphittas.» Därefter nämner B., att här finnas åtskilliga 
gravhögar från upp till 3 alnars höjd ned till blott V> alns. vanligen 
bestående av grus och stenar (»strandmal»). Han företog själv ut
grävningar av flera högar, varvid järnåldersfynd påträffades. I alla 
undersökta högar hittades »stycken av urnor kringspridda bland 
gruset, men däremot ingen hel urna, icke heller flera bitar tillsam
man», varför Br. »är böjd att tro, att urnor blivit nedsatta på fältet 
jämte varandra, och att högarna sedermera blivit uppkastade, var-
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igenom flertalet av u rnorna sönderkrossats och styckena kring-

vräkts». Han hänvisar vidare till prosten Magnus Bruzelii uppsats 

»Nordiska fornlemningar» i Iduna, häfte 8, 1820, där på s ida 95 M. 

Br. nämner, att i ä ldre tider hela s t randen mellan Tre l leborg och 

Maglarp var i t uppfylld av ät tehögar , samt v idare : »Allmogen bru

kar hä r att uppkas ta gruse t till 3 och 4 a lna r s djup, och uppskä ra 

därunder en ganska god bränntorv , som endast består av en till det 

mesta förmultnad skog. Vid ett sådant uppkas tande av gruse t på 

detla stäl le hava u rnor flera gånge r träffats , v i lka oftast gått 

sönder. För fa t t a ren ägor l ikväl tvenne näs tan hela urnor , som på 

detta stäl le blivit funna.2 Han anstäl lde å r 1819 en g r ävn ing uti 

en av de s tö r re högarna här . Hela högen bestod blott av grovt 

s t r andgrus , blandat med s tör re s tenar hä r och där. för att samman

hålla gruset . Oaktat g rävn ingen fortsat tes till 3 a lnar under själva 

jordytan, kunde man l ikväl ej upptäcka minsta spår till någon u rna . 

till aska eller något dylikt. Då dessutom alla de urnor , som här 

hava funnits, icke hava t räffats förr än i b o t t n e n a v g r u s l a g 

r e t , j u s t d ä r t o r v j o r d e n b ö r j a r , eller 3 till 4 a lnar 

under jordytan, så anser jag för sannolikt , att en ordent l ig begrav

ningspla ts var i t på detta s tä l le : att u rno rna blivit nedsatta i jorden, 

och att man sedan över hela begravningspla tsen uppkas ta t dessa 

högar. » 

Av ovan ci terade käl lor synes framgå, att l e rkär len här i f rån på

träffats i olika sammanhang, dels ( sekundär t? ) i g r a v h ö g a r n a s 

fyllning av g rus , dels på eller i det torvlager , som täckes av den 

ca 2 in mäkt iga s t randval len (»Järaval len») , De förs tnämnda kär

len torde var i t av jä rnå ldersa r t , om de s is tnämnda ve ta vi ingen

ting (jfr dock fotnoten, M. Bruzel i i notis) . Om, såsom jag förut an-

2 En av dessa urnor kan möjligen vara identisk med en hel, oornerad 
kruka nv äldre järnålderstyp (samma huvudform som t. ex. fig. 25 i M. 
S t e n b e r g e r , Öland under äldre järnåldern, 1933), vilken tillhör A. 
Bruzelii samling i SHM (2918), men i vilken ligger cn notis, skriven av 
M. Bruzelius: »Denna Urn är funnen år 1809 af Skepparen Anders Jons
son ibland gruset, som han uppkastade för att dor under skära torf i 
Jära-backen på numera Trelleborgs klockaro-bols ägor, midt emellan 
Trolleborg och Maglarp, omkring 96 aln från sjelfva sjö-kanton. På 
samma ställe räknade jag aug. 1814 öfver 100 större och mindre ätthögar, 
oaktat flore redan äro förstörda genom torfskärning på några ställen. 

M. Bruzelius.» 
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tagit, vår snörbägare är identisk med Bruzelii stenålderskärl fun
net under Gäravallen i torven, bör det snarast vara funnet i denna 
trakt. 

I detta sammanhang påminner man sig givetvis den berömda 
»flintmandeln», som Montelius (senast i sin uppsats »De mandel
formiga flintverktygens ålder» i Antikvarisk tidskrift för Sverige 
20: 6, 1919, fig. 21, Minnen fig. 3) ansett vara ett av de avgörande 
bevisen för dessa redskapers synnerligen höga ålder. Detta spets
ovala flintblad tillhör ju också J. Bruzelii samling, inv. 2549, och 
bär påskriften: »Funnen i torfven under Gära-vallen.» Sannolikt 
är påskriften gjord av J. Bruzelius. Montelius hänvisar beträffande 
donna omstridda artefakte fyndomständigheter till bl. a. Kjellmarks 
klassiska profil genom Järavallen vid Limhamn (»En stenålders-
boplats i Järavallen vid Limhamn», Ant. tidskr. 17: 3, 1903). Där 
fanns också ett torvlager djupt nere i vallens basparti. Eftersom 
nu Kjellmark hänvisade de översta boplatsavlagringarna i denna 
vall till en sen del av kökkenmöddingtiden, »är då också uppenbart» 
säger Montelius, »att den i fig. 21 avbildade flintan, som anträffats 
i denna torv, tillhör en tid äldre än den då Järavallen började att 
bildas, och att denna flinta följaktligen förskriver sig från en myc
ket äldre tid än den, då vallens krön var bebodd, vilket var mot 
slutet av kjökkenmödding-perioden». Det framgår av Montelius 
avhandling i övrigt, att han håller dessa mandelformiga flintor för 
att vara äldre än både kökkenmöddingarna och Maglemoseboplatsen. 

Mot Montelii uppfattning av de »mandelformiga flintornas» sär
ställning och höga ålder ha ju som bekant flera författare gjort 
vägande invändningar3 (ehuru därmed icke s a m t l i g a exemplar 
av denna omdiskuterade fyndgrupp kunna anses avförda från dis
kussionen såsom neolitiska halvfabrikat etc); här skall blott dis
kuteras hans åldersuppskattning av ovan nämnda flintblad ur Bru
zelii samling. 

Man får av Montelius nästan det intrycket, att han tror flintan 

s Jfr särskilt H. G j e s s i n g , Rogalands stenålder 1920 (Ullandhaug-
fyndet) och C. A. N o r d m a n, Bidrag till frågan om de mandelformiga 
flintredskapens ålder, Finskt Museum 28, 1921, där en översikt och dis
kussion av äldre geologiska undersökningar rörande torven under Jära
vallen gives, samt A. B j ö r n , Stonaldersstudier, De formentlige Solutré-
fund i Norge. Videnskapsselsk. Skr. II 1924, No. 5, Kristiania. 
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ifråga vara funnen i samma torvlager, som vid Limhamn låg djupt 
ned i Järavallen och uppenbarligen är av ganska hög ålder (dock 
icke äldre än Litorinatid, eftersom enligt Kjellmark 1903, s. 19—20. 
även gruset u n d e r torven genom sitt fossila innehåll visade sig 
vara en Litorinahavets bildning; jfr även Nordman 1921). Det finns 
dock ingenting, som anger, att flintan skulle vara funnen på Skånes 
västra kust, snarare skulle man vilja gissa på den »Gäravall» på 
Skånes sydkust, som ständigt figurerar i Magnus och N. G. Bru
zelii skrifter, och att Bruzelius erhållit flintan av någon bonde, som 
grävt sig ned till bränntorviagret under vallen. Men under sådana 
omständigheter kan denna flinta icke utan vidare användas som 
stöd för den höga åldersuppskattning av »mandebgruppen, som 
Montelius urgerar. Ty efter allt att döma är Järavallen ingalunda 
den kronologiskt enhetliga företeelse utefter Skånes kuster såsom 
bl. a. Sven Nilsson och Montelius stillatigande förutsätta, utan en 
ganska komplicerad bildning, och därtill bl. a. på sydkusten, åt
minstone på sina ställen, av ganska sent datum, slutet av gång
griftstid eller så. I sitt stora arbete »Die pollenanalytische Zonen 
gliederung der spät- und postglazialen Bildungen Schonens» 1935 
påvisar Tage Nilsson bl. a. att vid Skateholm och Skåre skans på 
sydkusten Litorinatransgressioiiens maximum (varvid Järavallen 
härstädes bildades) faller inom hans pollenzon IV (snarast dess 
senare del), eftersom Järavallen överlagrar gyttja och torv från 
denna period. Arkeologiskt skulle Järavallens bildningstid här mot
svara gånggriftstid, måhända dess senare del (jfr även O. Ryd
beck, Stenåldershavets nivåförändringar och Nordens äldsta bebyg
gelse, Lund 1928, och K. Kjellmark 1903). 

Skulle vårt lerkärl (i likhet med den omskrivna »flintmandeln»?) 
härröra från torven under Järavallen i Maglarpstrakten, får man 
här ett nytt, denna gång direkt arkeologiskt belägg för, att Jära
vallen på sydkusten kan vara mycket sent bildad. Ty kärlet ifråga 
kan icke dateras tidigare än till döstiden eller gånggriftstidens 
förra hälft. För min del håller jag för troligast, att det icke är äldre 
än gånggriftstiden, ty dess orneringsmönster pekar närmast mot 
detta tidsskede. Visserligen är mönstret helt utfört i snörteknik, 
men att denna lever kvar på den keramik, som karakteriserar gång
grifternas äldre bestånd av lervaror, är ju en väl bekant sak. Sär
skilt bukorneriiigen, de breda nedhängande banden av kryssande 
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snörl injer , e r i n r a r om mönster, vi lka ka r ak t e r i s e r a keramikst i len 

under ä ldre gånggri f ts t id . Halsinönstrets väx l ing av ver t ika l t och 

hor isonta l t or ienterade snörlinjofäll påminner också s t a rk t om 

gånggr i f t skeran i ikeus mönsterschemata. ehuru detta mönsters före

komst just vid mynnii igsranden knappas t ännu kunnat påvisas på 

något kä r l funnet i en gånggr i f t . Däremot förekommer just detta 

mönster i snör teknik vid mynningen på flera kä r l från det s tora 

Si re torpskomplexets övre snörkeramiska lager (Bagge—Kjel lmark: 

Stenåldersboplatserna vid Si re torp i Blekinge, Stockholm 1939), vil

ket under tecknad anser höra till ä ldre gånggr i f t s t id (samt på en del 

andra svårda te rade kär l , alla hörande till den snörkeramiska 

g ruppen) . 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

A X E L B A G G E : E i n schonisches Tongefäss aus der Sleinzeit. 

Das fragliche Tongefäss ist ein schnurverzierter Trichterbecher von 
eiiiom Typ, der in Sudskandinavien und Nordwostdeutschland während 
der Dolmen- und älteren Ganggräberzeit vorkommt. Verf. halt es fiir das 
wahrscheinlichste, dass das Gefäss nicht älter als die Ganggräberzeit ist, 
da seino Bauchvorzicrung an dio Musterschemata der älteren Ganggrä-
liorkeramik erinnert und seine Randverzierung bei (lefässen aus der 
oberen schnurkeramischen Schicht des Wohnplatzes bei Siretorp wieder-
kehrt, welche Schicht am ehesten in die ällere (ianggräberzeil zu dalicrcn 
ist. Das Gefäss zeigt auf der Aussenseite sog. Moorpatinierung. Es ge
hört laut Aufschrift zu einer sehr alten AltertUmersammlung, die seiner-
zeit von Propst Johan Bruzelius zusamraengebracht und bereits 1858 dem 
Staatlichen Historischen Museum in Stockholm Uberwiesen worden ist. 
Das Gefäss ist jedoch im Inventar nicht erwähnt, die einzige Notiz, die 
auf dasselbe bezogen worden konnte, findet sich in einem von J. Bruze
lius' eigenen Vorzeichnissen aus d. J. 1855 (dem Inventar beigefugt), 
wo es unter der Rubrik Steinzeit heisst: »Tongefäss, gefunden unter 
dem 'Gäravallen' im Torf.» Verf. versucht Wahrscheinlichkeitsbeweisö 
dafiir zu erbringen, dass das fragliche Gefäss unter dem za. 2 m mächtigen 
Litorinagrenzwall >Jftravallen> in der Gegend von Maglarp in Sudscho-
nen gefunden worden ist, in der Torfschicht, die don Wall auf langa 
Strecken hin unterlagcrt. Solchenfalls wiirde das Gefäss einen archäolo
gischen Boleg dafUr bildon, dass der Järavallen in dieser (legend spät, 
während dor (ianggräborzeit, gebildet sein känn, wie das geologischa 
Untersuchungen in den letzten Jahren auch ergeben haben (vgl. beson
ders: T. Nilsson: Die pollenanalytischo Zonengliederung Schonens, Stock
holm 1935; O. Rydbeck: The changes of level of the stone age sea and 
the earliest settling of man in Seandinavia, Lund 1928; A. Bagge—K 
Kjellmark: Die steinzeitliehen Wohnplätze bei Siretorp in Blekinge 
Stockholm 1939). 


