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icke minst med hänsyn till den konsekvens i gravarnas inbördes place
ring, som synes föreligga på detta gravfält — resultat kunna erhållas för 
ott riktigare och mera ingående bedömande än vad hittills varit möjligt 
av don äldsta gotländska vikingatiden, dess gravskick, formvärld och ut
vecklingsförlopp. 

Mårten Stenberger 

STENÄLDEHSKEHAMIK FRÄN »REVSBACKEN» VID ALBÄCKS-

BORG I MAGLARPS SOCKEN, SKÄNE 

Ungefär 300 m NO om Albäcksborgs gärd i Maglarps socken, Skåne, lig
ger en grusås kallad »Revsbacken» (skrives i rapporter till Riksantikvarien 
även »Röshögen» och »Rösbacken» — namnformen »Revsbacken» torde vara 
den riktiga). I ott gammalt grustag därstädes ha vid upprepade tillfällen 
tillvaratagits stenäldersfynd, mest keramikskärvor. År 1936 besökte dr. Folke 
Hansen platsen på Riksantikvariens uppdrag och konstaterade att 3 olika 
fyndområden funnos på ägorna. Dels en stenåldersboplats kring ovannämnda 
grustag på »Revsbacken» (belägen ca 12 m över havet och redan till största 
delen utplånad gonom grustäkten), dels en vikingatidsboplats strax öster om 
Albäcksborgs gård, dels ytterligare ett fyndomräde för stenålderssaker några 
hundra meter OSO gården (därifrån tillvaratogs bl. a. cn tjocknackig flint
yxa, använd sora spånkärna, SHM inv. 21634:3). Bland fynden från Revs
backen, tillvaratagna av Hansen och inlämnade till Statens Historiska Mu
seum (inv. 21634: 1) befinna sig bl. a. ott bukfragment av en trattbägare 
med vertikal linjeornering, såsom fig. 1: d visar; en kärltyp som tillhör dös
tid och äldre gånggriftstid samt en bukskärva av ett större kärl ornerat i 
äldre gånggriftstidsstil med vertikala band, omväxlande korsskrafferade och 
fyllda med kraftiga mejselintryek, fig. 1: e. Vidare en mindre skivyxa med 
väl tillhuggna sidokanter samt en skivskrapa med bred, utbuktad egg, båda 
av grå limhamnsflinta. 

När sedermera amanuensen II. Arbman på Riksantikvariens uppdrag år 
1937 besökte platsen överlämnade markägaren A. Jakobsson till honom 
ytterligare en del stenålderskeramik och flintor1 från grustaget (SHM 
21930). Bland dessa krukskärvor befinna sig dels vertikallinjeornerade frag
menter av liknande trattbägare som tig. 1: d förutom en hel del oornerade 
Intar av liknande kärl, mon dels också summa 6 bitar av två eller flera 
ganska stora kärl, vars bukornering består icke allenast av vertikala linjer 
ulan även av glest placerade vertikala lister, fig, 1: a—b. Godset är dot van
liga ordinära megalitiska, stenblandat, väl bränt, med mörkare kärna raen 
ljusrödbruna ytterskikt, ursprungligen glättade ytor, numera mestadels 
ganska vittrade. Fig. 1: b visar ett fragment från halsbukvecket, diametern 
kan uppskattas till icke mindre än ca 40 cm, ett ganska stort kärl alltså. 
Övriga skärvor av denna art visa en diameter kring buken av ca 30 cm. Så 

1 Flintorna bestå av tvenne vackra utbuktade skivskrapor och etl par del
vis kantretuscherade avslag, allt av grå limhamnsflinta. 
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vitt jag vet har man hittills i Sverige icke påträffat slenålderskärl med denna 
ornering. I Danmark är den däremot viil känd från flera exemplar av smärre 
-amforor», bägare och kragflaskor (jfr Sophus Miiller: Stenaldcrens Kunst, 
1918, fig. 67, 69—72, 76), alltså kärl som vanligen räknas lill döstid (och 

Fig. 1. Keramik frän »Revsbacken». 2/3. 

äldsta gånggriftstid). Huruvida dessa kärl från Revsbacken utgjort »amfo
ror» eller bägare kan ej säkert avgöras, men deras stora mått peka snarast 
mel bägare av den typ och storleksordning som exempelvis Stenalderens 
Kunst fig. 64 visar. De danska höghalsade amfororna äro ju relativt små. 
Och några öron passande till halsbukveckct, som de danska amfororna upp
visa, ha icke hittats vid Revsbacken. 

Däremot tillvaratogs därstädes ett öra av den typ som förekommer på dös-
iidens danska kärl med cylindrisk hals och klotformig buk, fig. 1: c (jfr 
Stenalderens Kunst fig. 96; Bröndsted: Danmarks Oldtid I, 1938, fig. 79 c). 
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Denna kärltyp är likaledes ytterst sällsynt i svenskt stenåldersmaterial; 
frän Siretorps övre snörkeramiska lager (äldre gånggriftstid) föreligger emel
lertid ett liknande öra, med all sannolikhet härrörande från ett dylikt kärl 
(Bagge-Kjellmark: Stenäldershoplatsorna vid Siretorp, 1939, pl. 69:10), li
kaledes ett par liknande öron från en boplats på Oxie nr 7, Oxie sn, Skåne, 
vars fyndinventarium utgör cn blandning av snörkeramiska, gånggriftstids-
raegalitiska och Ertebölleelement (J. E. Forssander: Den spetsnackiga flint
yxan, Wintber-Festskrift, Kbhvn 1938). 

Ar 1939 gjorde Lunds universitets historiska museum ytterligare en un
dersökning på ovannämnda fyndlokal, varvid fragmenter av flera trallbä-
gare, dels oornerade, dels med vertikallinjeornering på buken lillvaratogos. 

Då inga verkligt klarläggande undersökningar kunnat verkställas på fynd-
erarådet vid Revsbacken (boplatsen synes vara praktiskt taget utplånad av 
grustäkten) är det svårt att yttra sig ora de olika fyndkategoriernas ålders-
förhållanden. De kan vara så, som en för inte så länge sedan allmänt ve
dertagen uppfattning skulle ha gjort gällande, att tre efter varandra följande 
bcbyggelseskeden äro markerade: 1) ertebölletid (skivyxan), 2) döstid (tratt-
bägarna, örat till kärlet med cylindrisk hals och klotformig buk), 3) gång
griftstid (den vertikalbandornerade krukskärvan, flintskraporna och den 
Ijocknackiga yxan från den tredje fyndlokalen längre söderut). Numera kan 
nian lika väl uppfatta fynden från grusgropen som i stort sett samtidiga, 
tillhörande övergångsskedet mellan döstid och gånggriftstid samt ett stycke 
tram i den senare perioden (vertikalbandkärlet). 

Axel Bagge 

EN LIVSGÄRNING 

JOS. BRAUN S. J. 85 AR UEX SI JAN. 1942 

Når man läser den kända Psaltar-versen: »Vårt liv varar sjuttio eller 
åttio år, om det bliver långt, och när det är som bäst, är det möda och 
fåfänglighet», trycker man väl merendels på orden »bäst» och »möda», 
och det hela får därmed en färg av pessimism och leda. Men man kan 
betona dessa med varandra korresponderande ord på ett annat sätt, så 
att do få en helt annan betydelseskiftning, en klang av tacksamhet och 
pur glädje. Möda, ja — men det är en möda man inte velat vara av med, 
den har varit den yppersta delen av ens liv. Jag är övertygad om, att 
den gamle lärde, jag bär tänker på, många gånger sagt sig just det. 

Troligen är det oftast människor av hans art, som särskilt bli benådade 
med att med allvar och uppriktighet kunna bekänna det: stilla forskare, 
ovärldsliga kunskapssamlare — och kunna bekänna det med en viss stolt
het. Världen har inte haft så mycket över för dem, varken pengar eller 
storhot, ofta inte ens någon berömmelse, åtminstone utöver berömmelsen 
i en mycket begränsad krots. Men de ha förmått förvandla själva sin 
möda till lust — de ensamma av mycket få! De ha rätt till det lilla 


