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IN MEMORIAM 

K M T KJELLMAKK 

Med korresponderande ledamoten av Kungl. Vitterhetsakademien, fil. dr 
Knut Bernhard Kjellmark bortgick midsommaraftonen den 23 juni 1941 en 
av de få kvarlevande svenska arkeologer, som fått sin vetenskapliga utbild
ning under direkt ledning av Hans Hildebrand och Oscar Montelius under 
det skede, som med rätta kallats den svenska förhistoriska forskningens 
»heroiska tidsålder:». Han var son till prosten Bernh. K. och Hildegard 
Broman och född den 29 oktober 1866 i Mariefred, alltså vid sin död nära 
78 år gammal. Trots sin höga ålder gjorde han tack vare sitt oförbriinne-
liga, goda humör och sin 1 övrigt till synes oförminskade vitalitet ända till 
de sista månaderna före sin död intrycket av en människa, sora ännu hade 
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åtskilliga är att leva och arbeta för sin kära arkeologiska vetenskap, som 
han också aktivt sysslade mod in i det sista. Men en från början lindrig 
njuråkorama tog en elakartad vändning och avbröt hastigare än någon 
kunnat ana hans långa arbetsdag i den förhistoriska forskningens tjänst. 

Hans ungdoms studieintressen föllo inom naturvetenskapens råmärken, 
liksom fallet var med flera av hans generation, vilka sedermera bröto sig 
on bana som förbistorikcr. Efter fil. kand.-examen i Uppsala 1893 avlade 
han nämligen licentiatexamen i botanik och geologi 1898. Ända till sin lev
nads slut bibehöll han ett levande intresse för botaniken. Under åren 1896— 
1900 tjänstgjorde han som extra geolog vid Sveriges Geologiska Under
sökning och från denna tid härröra hans första publicerade arbeten, som 
handlade cm anmärkningsvärda Salix- och Bctulaförekomster, Trapa natans 
i Nerike, kiilktuffor i Nerike och Jämtland ra. in. Men redan 1896 publice
rade lian ett arkeologiskt fynd från Gottersätermossen i Nerike, bestående 
av ett i torvlagerföljden inbäddat fragmentariskt stennldcrslerkärl (Une 
trouvaille archéologique, faites dans une tourbiére au nord de la Néricie, 
Bull. Geol. Inst. Upsala, III, 5), vilken publikation torde vara ett av de 
tidigaste exemplen i vårt land på det sedermera så fruktbara samarbetet 
mellan torvgeologisk och arkeologisk forskning. Tillika är denna uppsats 
det första synliga tecknet på att hans håg omkring sekelskiftet alltmera 
drogs till den vetenskap, som bl. a. genom Hildebrand och Montelius vunnit 
europeisk berömmelse, don förhistoriska arkeologien. Kjcllmarks namn som 
förbistorikcr är för alltid knutet till den för sin tid stora och banbrytande 
undersökning av »Stenåldcrsboplatscn i Järavallen vid Limhamn», som han 
genomförde 1901—1904 och varav de Ivå första årens resultat, som hans 
doktorsavhandling under ovanstående titel, publicerades i Antikvarisk Tid
skrift XVII: 3, 1903. Genom denna numera klassiska avhandling, som be
handlade det dåförtiden ganska litet kända övergångsskedet mellan äldre 
och yngro nordisk stenålder och där bl. a. »Limbamnsyxans» typ och namn 
första gången kreerades, dokumenterade sig författaren som en framstående 
kännare av sydsvensk stenålder. Dess betydelse för dåtida och senare nor
disk stonåldersforskning var mycket stor. 

Vid denna tid hyste Kjcllmark en livlig önskan och förhoppning att få 
anställning som amanuens vid Statens historiska museum i Stockholm, där 
Hans Hildebrand då var riksantikvarie och chef och den europeiskt rykt
bare professor Montelius förste amanuens. Genom omständigheternas makt 
kom han i stället att söka sin utkomst såsom skolman. Redan 1899—1904 
hade han haft anställningar som lärare vid Värmlands och Jämtlands folk
högskolor. Från 1905—1909 blev han nu statens folkskoleinspektör i Krono
bergs län (Växjö), 1910—1916 Malmö stads folkskoleinspektör, varvid han 
samtidigt var föreståndare för Malmö lärarinneseminarium, varefter han 
från 1917 till uppnådd pensionsålder 1931 återigen bosatte sig i Växjö som 
folkskoleinspektör i Sydsmålands mellersta inspektionsområde. 

Men den förhistoriska arkeologien förblev alltjämt hans stora livsintresse, 
sora han vid sidan nv sin borgerliga gärning ägnade all ledig lid. Sina 
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ständiga resor som skolinspektör utnyttjade han givetvis i största möjliga 
mån till att besiktiga fasta foriilämniiigar och samla fornfynd, som kommo 
i hans väg, varvid lärare och skolbarn hjälpte honom i hans inventerings-
och samlingsarbcte. Under många år var han riksantikvariens ombud i de 
trakter hans skolanställningar försatte honom, och lian var ett ombud, som 
alltid tillgodosåg sin uppdragsgivares intressen och först i andra hand lät 
lokalpatriotismcn få sin rättmätiga andel. Han utförde för riksantikvariens 
räkning under åren 1901—1935 över 300 besiktningar och undersökningar 
av fornlämningar, huvudsakligen inom Kronobergs län, Blekinge, Skåne 
och Jämtland. Hans förnämsta arkeologiska undersökningsmaterial under 
Växjöåren var det väldiga beståndet av stenåldcrsbällkistor inom Krono
bergs län, av vilka han undersökte ett 80-tal förutom alla besiktningar. Hans 
mening var att med tiden sammanställa en stor monografi över detta värt 
lands största hällkistmaterial, men denna omfattande uppgift bann han 
tyvärr aldrig utföra. Under 1925—1931 var han föreståndare för forntids
avdelningen vid Smålands museum i Växjö. Ett av hans huvudintressen 
inom stenåldersforskningen förutom Kronobergs läns hällkistor var de tal
rika stenåldersboplatserna runt södra Sveriges kuster. Förutom Järavallen 
vid Limhamn äro Kullens fyr, Bastanäbbet vid Börringesjön, Sillanabben 
och Siretorp i Blekinge kända namn på boplatser, där hans undersökningar 
givit betydelsefulla bidrag till svensk stenåldersforskning och en mängd 
fynd till Statens historiska museum. Hans utgivna arkeologiska arbeten 
uppgå till ett sextiotal. Sitt material från mångåriga grävningar i det stora 
boplatskomplexet vid Siretorps sandbackar på Listcrlandet utgav han (till
sammans med undertecknad) i en stor monografi år 1939. 

Vid uppnådd pensionsålder bosatte han sig i Stockholm och fick nu sent 
omsider uppleva den sedan 30 år tillbaka åtrådda lyckan att tillbringa sin 
mesta tid som fri forskare, tidvis som >extra amanuens» på sitt kära Statens 
historiska museum. Ända till sin död arbetade han där nästan varje dag, 
framför allt med uppordning och finkatalogiscring av de stora fyndmassor, 
han under årens lopp inlevererat från sina egna boplatsgrävningar i södra 
Sverige. Kjellmark hyste ett brinnande intresse för sitt arkeologiska ma
terial. Att katalogisera och rita av tiotusen flintförcmäl var för honom icko 
ett arbete utan ett rent nöje. Han var en tecknare av hög kvalitet. Och 
tack vare det hängivna intresse han ägnade sina flintor, blev han också 
i stånd att konstatera flera nya redskapstyper, som hittills icke medtagits 
i det gällande skolschemat. 

Under denna tid inflöto åtskilliga bidrag av hans hand i Fornvännen. Ett 
av hans större publiceringsföretag under de senaste åren var det från år 
1932 i Växjötidningen Smålands Postens veckobilaga som »följetong» ut
kommande stora inventarieverket »Värends fornminnen». Där redogör han 
socken lör socken för fasta fornlämningar, undersökningar och fornsaker 
i den utsträckning han kände dem, dels genom sina egna mångåriga registre
ringar på ort och ställe, dels genom meddelanden av sina många socken-
medhjälpare, dels genom tryckta och otryckta källor. Ett 40-tal av Värends 



2 4 0 IM M E M O R I A M 

63 socknar medhunnos till 1944, ett material, som varje kommande be-
arbetare av Värends forntid måste falla tillbaka på. Särtryck på bättre 
papper finnas tillgängliga i Kungl. biblioteket och Vitterhetsakademiens 
bibliotek i Stockholm, i universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göte
borg samt hos Smålands museum i Växjö. Kjellmark efterlämnade vid sin 
död flera påbörjade manuskript över slenåldorsfynd, men tyvärr nr blott ett 
av dem i så pass fullständigt skick, att det kan publiceras postbumt. Han 
behandlar där en stor grupp flintförande boplatser inom Mörrumsåns syd
småländska vattenområde, där han under många år gjort egna insamlingar 
och undersökningar, delvis med hjälp av lärare och skolbarn, som instrue
rats av honom (det är i detta fall fråga om ytfynd i åkrar och annan mark). 
Redan för åtskilliga år sedan hade han bär ansett sig kunna urskilja flera 
hittills inom stenålderslitteraturen obeaktade redskapstyper av flinta (såsom 
»linjaler», »rivflintor», »stötkantflintor», »slingerflintor» m. m.), vilka upp
trädde i cn ganska enhetlig flintredskapsmiljö av delvis »mikrolitisk» prägel. 
Sedan den danska »Gudenaa-knlturen» offentliggjordes av Th. Mathiassen 
1937, hade Kjellmark klart för sig att hans sydsmåländska Mörrumså-fynd 
utgjorde en svensk variant av denna ålderdomliga stenålderskultur. 

Som stenåldersforskare har Knut Kjellmark gjort en insats av bestående 
värde i svenskt kulturliv. Hos sina vänner och kolleger efterlämnar han 
minnet av en sällsynt fin och hjärtegod människa, till sin höga ålderdom 
fylld av ungdomlig glättighet och optimism. 

Axel Bagge. 

SMÄRRE MEDDELANDEN 

ETT BRAKTEATFYND FRÄN HALLAND 

De i Halland funna brakteaterna äro mycket få.1 Med särskild tillfreds
ställelse måste man därför hälsa meddelandet om ytterligare ett brakteat-
fynd från denna landsända. Till Statens historiska museum ba nämligen 
genom museiintendent Albert Sandklets i Varberg försorg inlämnats tre 
brakteater från ett och samma fynd (fig. 1—3). Brakteaterna äro dock icke 
nyfunna. Den lilla skatten hittades nämligen redan för omkr. 25 år sedan, 
ehuru den först nu av upphittarens son, lantbrukaren Johan Karlsson, 
Maen i Landa sn, hembjudits vårt arkeologiska centralmuseum för inlösen. 

Fyndomständigheterna äro ganska väl kända, frånsett att Karlsson icke 
för Sandklef kunnat utpeka det exakta fyndstället utan endast den åker 
där ska*ten hittades. Denna åker ligger vid gränsen mellan Landa och Ölme-
valla socknar, men ett stycke in på ölmevallasidan. Möjligen har här i 

1 Ö b e r g , Guldbrakteaterna från Nordens folkvandringstid, s. 274. Inte 
heller av andra guldfynd från denna tid har Halland mycket att uppvisa. 
Jfr J a n s e , Le travail de Tor en Suéde å lépoque mérovingienne, s. 230 f. 


