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SMÄRRE MEDDELANDEN 

KRAGFLASKOR FRÄN TURKMENSTEPPEN I NORRA IRAN 

Vid 1933 års grävningar i Shah Tepé i distriktet Gorgan-Asterabad 
anträffades bland do oerhört talrika skärvorna av sönderslagna lerkärl 
även en flaskhals med krage, som mycket erinrar om de kragflaskor vi 
känna från nordeuropeiskt område. Flaskhalsen i fråga är tillverkad av 
bård, välslammad och ganska välbränd lera, grå till färgen både i ytan 
och brottet (fig. 1). Halsen är cylindrisk men vidgar sig något både 
upp- och nedtill. Inga spår av ornering, vilket ej hindrar att själva flaskan 
kan ha varit ornerad. Höjden är 6,2 cm, vidden 
upptill 5,15 cm, kragvidden 6,05 cm. 

Fyndet är emellertid icko enastående. En hel 
flaska med dylik hals, försedd med krage på mit
ten, är känd från Tureng Tepé nära Asterabad, 
där don uppgrävts av F. AVulsin.1 Den karafflik-
nande flaskan är prydd med inpolerade (bur-
nished) ornament, anbragta i horisontala zoner. 
Dess form har här använts för rekonstruktion av 
Shah Tepé-flaskan (fig. 2). Ett antal till formen 
besläktade flaskor mod än hög och smal, än låg 
och vid bals visa denna omgiven av en ofta vid 
basen anbragt ringformig upphöjning, som tyd- Flaskhals frän Shah Tepé. 
ligen i vissa fall utvecklats till cn verklig, vid Skala 1 : 2. 
krage De äro ofta dekorerade på samma sätt N e c k * • "g«J *™m Shah 
som ovannämnda flaska. 

Wulsin uppger tyvärr icke på vilken nivå gravarna med dylika flaskor 
anträffades. Flasktypen med profilering uppträder emellertid även i 
Tepé Hissar I I I B, söder om Elbruz-kedjan2 i det näst yngsta av de 
förhistoriska skikten därstädes. Dotta datoras numera av utgrävaren 
dr E. Schmidt till omkring 2300 före Kr. f. eller nägot tidigare. Här rör 
det sig emellertid mera ora en utvidgning vid halsens bas och cn mar
kerad inskärning under denna, ej om on typisk ring eller krage. I Shah 
Tepé fanns en liknande, men bikonisk flaska med ringomsluten hals i 

1 F. W u l s i n , Excavations at Tureng Tepé, near Astoräbäd (Supplement 
to the bulletin of the American institute for Persian art and archaeology, 
Vol. 2, nr 1 bis. March 1932). 

2 E. S c h m i d t, Excavations at Tepé Hissar, s. 180, pl. 37 och fig. 105, 106 
(1937). R o g e r s W a r r e n , The early eultures of Damghan (Tepé Hissar) 
s. 151 (A survey of Persian art, I, 1938). 

Fig. 1 
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Schakt A på + 1,10 m höjd, alltså täckt av ett mer än 6 m högt jord
lager (Fig. 3). Den tillhörde grav 12 strax i bottnen av det näst äldsta skik
tet (II b), enligt min datering från c:a 2500 före Kr. f. eller tidigare, och 
åtföljdes av 4 andra kärl av växlande former. 

Tidigare känner man ju kragflaskor blott från nordliga och östliga 
delar av Europa, nämligen från Nederländerna, nordvästra Tyskland, 
Danmark och de sydligaste svenska landskapen, Östtyskland, särskilt 

Fig. 2. 
Rekonstruktion av Shah-Tcpé-flaskan. Skala c:a 1 : 1. 

Reconstruction of the Shah-Tepé bottlc. Scale c:a 1: 4. 

Weichselområdet ända ned till Schlesien, Böhmen-Mähren, Västpolcn (Ga
lizien). 

De tidigaste kragflaskorna ha anträffats i dösar och enmansgravar från 
döstiden, särskilt i Danmark och Holstein. Yngre former bibehöllo sig 
under såväl äldre som yngre gånggriftstid, särskilt i det östra fynd
området. Enligt Kossinna3 har kragflaskan sitt ursprung i det danska 
döstidsområdet och har jämsides med trattbägare och klotamforor trängt 
fram mot öster och sydöst som representant för tidig indoeuropeisk 
kultur. 

En avvikande uppfattning bar framställts av Gordon Childe* Han me
nar, att inom »den nordiska kulturen i Donau-korridoren» kan man vis 
serligen finna åtskilliga skandinaviska element, men å andra sidan äro 

* K o s s i n n a , Entwicklung und A'crbreitung der stoinzeitlichen Trichter-
becher, Kragenflaschen und Kugclflaschen, III Kugolflaschen (Mannus 
XIII, 1922). 

* G o r d o n C h i l d e , The Danube in prehistory, 1929, s. 132. 
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icke alla dessa obestritt skandinaviska, utan måhända snarare östliga. 
Till kragflaskorna vill han finna paralleller i Kuban, till trattbägarna 
och amforan i Tripoljekulten i Ukraina och Galizien: »Det skulle därför 
vara frostande att postulera en våg av herdefolk, som kominer in från 
Sydryssland och blandar sig såväl med de tidigare invånarna i Danmark 
och Centraleuropa som även i Transsylvanien. De torde böra identifie
ras mod snörkeramikens folk.» 

Fig. 3. • 
Lerkärl från Shah-Tepé. Skala 1 : 4. 

Karthen vessel from Shah-Tepé. Scale 1: 4. 

Den »kubanska» parallellen till kragflaskorna är tydligen ett guld
kärl från Maikop, vars höga cylindriska hals nedtill omgives av en 
silverring.5 I ett senare arbete yttrar han emellertid: »Kragflaskorna och 
amfororna ha inga prototyper utanför den nordiska provinsen. De måste 
uppfattas som översättningar (i lera) av förkeramiska trä- eller läder
kärl, ärvda liksom gropornarnentet och mycket annat från mesolitisk tid.>6 

Att döma av Childes kronologiska tabeller i The Dawn of European 
civilization vill han förlägga döskulturen, Jordansmiihlgravarna (i Schle
sien) med deras kragflaskor och klotamforor samt Maikop-fynden till 
ungefär samma tid, någon gång mellan 2600 och 2000 före Kr. f. Det 
är icke lätt att ur denna s. k. korta kronologi draga någon bestämd slut
sats om ort och tid för kragflaskans äldsta uppträdande. 

I sin tidigare åsikt om kragflaskans härstamning har emellertid Gor
don Childe påverkats från Sophus MUller, som 19137 framhåller, att man i 
de tre bekanta döskärlstypernas förekomst »vill finna bevis för en ut-

5 D e n s . , The Dawn of European civilization, 1939, s. 148, fig. 74. 
6 Ibidem, s. 177. 
7 S. M u l l e r , Sonderjyllands Stenålder, sid. 263 ff (Aarbeger 1913). 
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vandring söderut; man säger helt enkelt, att de i danska områden äro 
äldst utan något slags bevis. Med samma rätt kunde man tala om en vand
ring norrut. Formerna tyda icke på, att do tillhöra ett begynnelsestadium. 
Det är konstformer, genomfört behandlade och bestämt fasthållna, och 
man kan tillfoga vackrare och mora harmoniskt utvecklade än liknande 
annorstädes.» J. Bröndsted synes ansluta sig till Mullers mening: »det maa 
antages, at Kraveflasken 1 oprindelig Form, d. v. s. med fuldstrendig kugle-
formet Underdel uden Standflade er fort hertil med det förste Agerbrug 
samtidig med Snorebocgret og Oskenkrukken.»8 Kragflaskorna dateras av 
Bröndsted till c:a 2500—2300. 

Nils Åberg företräder i sitt arbete »Kulturmotsättningar i Danmarks 
stenålder» (1937) Kossinnas uppfattning och förklarar i motsats till Miil
ler, att »ej heller äro Nordsjöorarådets kragflaskor av så ursprunglig typ 
som i Danmark» (s. 20). I fråga om do polska kragflaskfynden och de från 
Jordansmuhl säger Åberg, att samtliga dessa fynd tillhöra äldre gånggrifts
tid, raen anknyta likväl i vissa avseenden till den danska döstidsmiljön och 
bidraga sålunda därigenom att förstärka intrycket av dennas expansivitet> 
(sid. 21). 

Fynden av kragflaskor på turkmonsteppen i norra Iran kräva emeller
tid en förklaring. Frånsett kraghalsen erbjuda do i sin miljö intet sär
skilt märkligt eller avvikande. Och kragen kan vara en direkt utveckling 
av ringen. Kärlfornion kan i Iran och Turkestan vara en direkt kopia 
efter kurbitsformen. Alltså, någon påverkan från norr eller nordväst är 
ej nödvändig att antaga. Men har någon kulturström kunnat utgå mot 
nordväst eller väster från Iran-Turkestan? I Anatolien påträffas onek
ligen, t. ex. vid Alaca Höyiik och i Alisar, en keramik, som erbjuder överens
stämmelser med tidig sådan från turkmensteppen (»fruktskålar» på hög fot), 
men den absoluta dateringen är osäker. Keramiken i Kaukasus-området och 
Sydryssland är ännu icke tillräckligt känd för att man skall kunna ut
trycka en bestämd åsikt om dessa områdens förmedlareroll. Och slutligen 
har det ännu icke varit möjligt att koordinera stenålderskronologien för 
områdena i norr och längst i sydost. Tills vidare äro de iranska krag
flaskorna dock ett observandum. 

T. J. Arne 

TVÄ I SVERIGE FUNNA TÉNE I-ARMRINGAR. 

Ar 1860 inkom till Statens Historiska Museum en året därförinnan 
vid hemmanet Ramstorp Nolgården, Skopplanda sn i Västergötland, hit
tad armring av blekt guld, fig. 1 (inv.-nr 2750). Om fyndomständighotorna 
känner man endast, att ringen anträffats av en man Erik Bengtsson i 
Guldringen, Skepplanda sn, vid plöjning å ägorna till näranda hemman. 

Denna ring har egendomligt nog aldrig blivit publicerad och insatt 
i sitt sammanhang. Det är emellertid on ring av keltisk typ, karakte-

8 J. B r ö n d s t e d , Danmarks Oldtid. I, s. 160. 


