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trogna, af älghorn förfärdigade älgbilden fig. 30, som jämte 
en något större dylik, ett hornföremål slutande i ett liknande 
djurhufvud samt ett par stenyxor utan skafthål, är hittad så 
långt österut som vid Basaikha nära Krasnojarsk i Sibirien 
(se Moskva-kongressens ofvan citerade redogörelser, del II, 
plansch vid sid. 330). 

ETT GRAFFÄLT I SKÅNE FRÅN ÄLDRE JÄRNÅLDERN 
AF 

O T T O R Y D B E C K . 

rån folkskoleläraren A. Landgren i Hvellinge hade 
på nyåret 1904 meddelande ingått till Lunds Hist. 
Museum, att en graf påträffats i norra delen af 
Hvellinge socken. Efter erhållet uppdrag att för 

Statens Hist. Museums räkning anställa undersökning före
togs denna redan den 5:te januari. 

Grafven befanns ligga nära en half mil väster om Hvel
linge station på norra delen af n:r 17 Hvellinge, i socken af 
samma namn. Den var belägen på en åker, omkr. 17 m. 
söder om en ganska betydande, men föga markerad gräsbe
vuxen kulle, som utgör högsta punkten af en grusås på grän
sen mellan Oxie och Skytts härad. Det är troligt, att kullen 
haft större utsträckning, och att plogen eröfrat mer och mer 
af densamma. Ställets egare omtalade, att han året förut vid 
plöjning uppkört ett skelett, som saknade betäckning af sten 
och låg så nära ytan, att plogbillen tog det med sig. Det 
låg endast ett tiotal meter nordväst om den nu funna grafven 
och något närmare kullen. Äfven i denna hade vid grustäkt 
anträffats skelett, och benrester lågo ännu kvar däruppe. Fynd 
af redskap, smycken e. d. hade emellertid ej blifvit gjorda. 

Graf I. Grafven (jmfr. situationsplan fig. 1) var vid min 
ankomst blottad till nedre tredjedelen, och vid den undersök
ning, som omedelbart företogs, visade det sig, att grafkam-
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maren (fig. 2) begränsades af nio rullstenar med de slätaste 
sidorna inåt. Dessa stenar voro ganska stora, utom två, och 
ett par voro klufna. Utom dessa nio, lågo två andra ofvanpå 

, själfva stenramen, utfyllande tomrum där. 
Vid grafkammarens sydvästra hörn fanns 
å västra långsidan en öppning, som en
ligt jordegarens utsago ej varit täckt af 
någon sten. Kammarens längd var omkr. 
1,60 m., dess största bredd 60 cm. och 
största djup 45 cm. Den afsmalnade 
något mot norr, möjligen beroende på 
att en af sidostenarna där rasat in. 

Grafvens belägenhet nästan omöjlig
gjorde fotografering, men teckningen ger 
en bild af densamma och dess innehåll. 
Bottnen bestod af tillstampad lera och 
grus, med några få kalkstensflisor. Under 
denna bädd låg sanden orubbad. 

På grafkammarens botten hade liket 
placerats, hvarpå jord påfyllts. För att 
ytterligare skydda den döde voro större 
stenar, elfva till antalet, i medeltal af en 
mansbördas storlek, lagda ofvanpå jorden 
och mellan dessa ett par hundratal an
dra, ungefär knytnäfstora. Stenarna hade 
nått ända upp i jordbrynet, men voro 
före min ankomst borttagna. Såväl bland 
dessa som i det skelettet höljande jord
lagret funnos kolrester i mängd, säker
ligen reminicenser från grafölet. Det trä
slag, som användts till bränsle, tyckes ha 
varit ek. 

Å grafvens botten låg, som ofvan nämnts, ett skelett, 
eller rättare resterna af ett sådant, ty nedre delen af detsamma 
hade förstörts, då gårdens egare skulle undersöka hvad graf-

Fig. l. 
—. M * • 

Situationsplan. 

Fig, 2. Plan af graf I. 
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ven innehöll, och af det öfriga var det mesta förmultnadt. 
Får man döma af den klena benbyggnaden, tyckes den döde 
ha varit en kvinna. 

I jordlagret omkring skelettet påträffades ganska många 
flintstycken, möjligen ditlagda för att skydda grafven mot 
åverkan. Under hufvudet, med spetsen snedt nedåt och utåt 
låg en ganska anfrätt svinbet (a å planen). Någon bearbet
ning kunde ej upptäckas å densamma, sävidt sådan ej funnits 
vid basen, som skadades under upptagandet. Möjligt är lik
väl, att den blott är en lämning från grafölet. 

Då partiet kring venstra knäet aftäcktes syntes utanför 
detta strax nedanom vänstra handen en svag färgning i jord
lagret, och då detta med stor försiktighet undersöktes, blot
tades en klump, hvars struktur påminde om lergods (b å pla
nen). Denna tillvaratogs, och efter torkningen har den verk
ligen visat sig vara rester af ett lerkärl. En liten bit af det
samma var det möjligt att framdissekera, och den visade, att 
godset varit ganska fint, af något mindre än en cms. tjock
lek och med tydligt svärtad yttersida. 

Grafven var belägen i norr och söder — hufvudet åt 
norr med ansiktet uppåt — med ungefär 25° afvikning åt 
öster och väster. Skelettet låg på rygg, med vänstra handen 
längs sidan och lerkärlet alldeles invid handen. Högra armen 
var krökt, med armbågen hvilande pä en af sidostenarna. 
Denna förskjutning berodde antagligen på vårdslöshet vid 
nedläggningen, enär högra benet tycktes haft motsvarande läge. 

Daterbara fornsaker funnos ej i grafven. Dess habitus 
och orientering öfverensstämmer emellertid med grafvar från 
äldre järnåldern vid Alvastra, på Gotland, Öland och i Dan
mark. Denna överensstämmelse i förening med grafvens be
lägenhet gjorde att densamma i rapport till Akademien be
tecknades såsom tillhörande den tid af äldre järnåldern, som 
infaller efter Kristi födelse. Detta antagande har bestyrkts af 
senare fynd. 

Graf II. På våren följande år ingick från samma ställe 
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Fig. 3. Plan af graf II. 

anmälan om ett nytt graffynd. Efter förnyadt uppdrag af riks
antikvarien afreste jag till Hvellinge och företog en undersök
ning af grafven. Den befanns ligga närmare den förut om

nämnda kullen, omkr. 14,5 m. från de*ss 
centrum i kanten af åkern. Grafkammaren 
(fig. 3) begränsades vid hufvud- och fot
ändan af hufvudstora stenar, medan endast 
ett par smärre sådana funnos vid sidorna. 
Dess längd var omkr. 2 m. (beträffande di
mensioner i öfrigt se plan), men själfva 
grafven hade ursprungligen sträckt sig 1 m. 
längre i norr, hvilket märktes af den om
ständigheten, att jorden där varit omrörd. 
Taket utgjordes af fyra större och omkring 
dessa en mängd små fältstenar (streckade 
å fig.). 

Af skelettet funnos endast obetydliga rester kvar, men 
man kunde i alla fall konstatera, att det legat i norr och sö
der, med hufvudet rakt åt norr. Skelettets längd från hjässan 
till fötterna uppgick till omkr. 1,50 m., och grafvens botten 
var vid hufvudet 95, vid fötterna 85 cm. under markens yta. 

Den bestod af flat, hvit klap
per, som i myckenhet före
kommer i grusåsen. Skelettet 
tycktes ha legat på rygg med 
hufvudet, som var nästan för
multnadt, något lutadt åt högra 
sidan. 

Strax till höger om huf
vudet hittades ett vackert brons-
spänne (fig. 4) vid a å planen 

fig. 3 och på andra sidan låg ett likadant (b), fastergadt vid 
nyckelbenet. Strax nedanför hufvudet påträffades bland den 
uppkastade jorden en synål af brons, af en stoppnåls storlek, 
afbruten i båda ändarna. Kring midjan hade den döde haft 

Fig. 4. Vi-
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ett bälte. Den enkelt ornerade bronssölja (c) (fig. 5), som 
fasthållit detta, fanns ännu kvar. Ergen ä söljan hade åstad
kommit att en liten del af tyget till 
dräkten bibehållits. Tio cm. till 
höger om söljan låg något, som 
tycktes vara rester af en lerkruka 
(d). Det mesta af kärlet hade upp
lösts och försvunnit i den grusblan-
dade leran. 

På utsidan af vänstra lårbenet, 
tätt intill detsamma hittades ett 
remändbeslag af brons (fig. 6) (e). 
Partiet vid fötterna hade tyvärr förstörts af dem, 
som anträffat grafven. 

Graf III. Strax före jul samma år anmäldes, 
att grafvar åter påträffats i Hvellinge. Efter erhållet 
uppdrag påbörjade jag undersökningen tredjedag jul. 

Först gräfdes på ett ställe, där plogen uppkört 
delar af ett skelett, strax 
söder om kullen. Här 
hittades på endast 25 cm. 
djup delar "af en hufvud-
skalle, som krossats af 
plogen, samt kringströdda 
minimala benrester (fig. 
7, visande grafvarna III— 
V). Hvilken orientering 
skelettet ursprungligen 
haft, är ej möjligt att med 
säkerhet afgöra. Troligen Fig. 6. ' , . 
hade det legat i öster och 
väster med hufvudet i sistnämnda 

väderstreck. Läget af skallen och af ett strax bredvid befint
ligt skelett, i graf IV, talade för ett sådant antagande. *Det 
bestyrkes också däraf, att några få meter därifrån hade för ett 

Fornvännen 1907. 9 

Fig. 7. Plan af grafvar. 



130 Otto Rydbeek. 

par år sedan anträffats ett skelett med nämnda orientering. I 
närheten af skallen funnos hvarken fornsaker eller stenläggning. 

Graf IV. Skelettet i graf IV var till större delen förmult-
nadt. Det låg strax norr om skallen i n:r III, på samma djup 
och utan skydd af stenar (fig. 7). Dess orientering var 
N—S, med hufvudet egendomligt nog i söder, på endast 15 
cm:s afstånd från det förra. Strax nedanför halsen hittades en 
glaspärla, matt rödbrun till färgen (a), och ett stycke därifrån, 
nära midjan fragment af en synål af brons till storlek och ut

seende lik nålen i graf II, men 
tyvärr alldeles uppfrätt, så att den 
föll sönder till stoft. 

Graf V. Vid letandet efter 
benrester från graf III påträffades 
strax intill denna ett öfverarmben, 
som stack rakt ned i jorden. För 
att följa detta gräfdes djupare, 
hvarvid en lerkruka (fig. 8) kom 
i dagen. Denna var något ska
dad, så att delar af halsen sak
nades. Ett par bitar däraf hit
tades sedan på bottnen af den 

jordfyllda krukan. Denna, hade blifvit nedsatt vid vänstra sidan 
af ett lik, som jordats på ett djup af omkr. 50 cm. med ori
entering i N—S. (fig. 7). 

Skelettet af detta var jämförelsevis väl bevaradt. Det låg 
på rygg med hufvudet vändt åt höger, var öfver 1,70 m. långt 
och kraftigt byggdt. Strax nedanför hufvudet ofvanpå högra 
nyckelbenet låg ytterligare en bit af krukhalsen. Huru den 
kommit dit är ej lätt att afgöra; det måste ha skett antingen 
vid igenkastandet af grafven eller vid anläggandet af den strax 
ofvanför belägna graf III. Det senare är måhända troligast, 
enär äfven öfverarmen rubbats betydligt ur sitt läge. 

Under vänstra lårbenet, på insidan strax ofvanför knäet 
märktes ett svart föremål, som kunde framdissekeras ända till 
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nedanför foten och som sträckte sig uppåt ett stycke 
under bäckenet (fig. 7). Det var en hartstälning 
omkring 1,10 m. lång, 2—4 cm. bred, längs midten 
1—3 mm. tjock och härifrån aftagande i tjocklek åt 
båda sidorna. På grund af tätningens minimala 
tjocklek och det multnande tillstånd, hvari den be
fann sig, måste stora jordklumpar medtagas, hvarå 
tätningen hvilade. Härvid kunde ej undvikas, att 
den brast i många stycken, men den har likväl 
sedermera kunnat någorlunda hopsättas (fig. 9). 

I jordlagret strax ofvanför fotpartiet hittades en 
flat järnskålla, måhända fragment af en halfmån-
formig knif e. d. 

Större delen af skelettet kunde upptagas och 
förvaras nu å Anatomiska Institutionen i Lund lik
som de öfriga skelettresterna (utom från graf I). 
Enligt prof. Ftirsts utlåtande har det tillhört en kraf
tig manlig individ, som varit under 20 år gammal. 

Graf VI. Närmare kullens krön, inom 
det oplöjda området påträffades på l/j m:s 
djup ett skelett, hvars hufvud låg i norr med 
20° afvikning åt öster. Skelettet låg på rygg, 
och dess längd var mellan 1,55—1,60 m. Det 
var tyvärr ganska illa medfaret och kunde ej 
upptagas. Vid bröstpartiet hittades en synål 
af brons (fig. 10), stor som en vanlig stopp
nål. Något annat fynd gjordes ej i grafven, 
som saknade skyddande betäckning af stenar. 

Graf VII. Ett stycke längre i söder, i 
själfva åkern påträffades strax under jordytan 
ett större röse, som sträckte sig ganska djupt 
ned. Det dolde ett skelett, som låg i N—S, 
med hufvudet i först nämnda väderstreck (fig. 

Fig 10 
{, 11). Det hade placerats på rygg med hufvu

det framåtlutadt och stödt af en stor sten. 
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Fig. 11. Qrafplan. 

Någon omgifvande stenram fanns ej, men ett skyddande täcke af 
småsten och stenflisor höljde i stället till större delen benresterna. 

Skelettet påträffades pä åtskilligt större djup än roset, 
skiljdt från detta af ett lager grusblandad jord. 

Ofvanpå roset hittades några 
kolbitar (antagligen ek). 

Grafvens botten bestod af grus 
och kalkstensflisor och låg på 1,5 
m:s djup. 

Vid skelettets högra sida, strax 
nedanför bäckenet, fanns ett lerkärl 
(fig. 12), så krossadt, att det måste 
tagas upp tillsammans med den om
gifvande jordmassan. Det stod på en 
flat kalksten på samma djup som ske
lettet och omgafs af flere smärre flisor. 

Strax nedanför krukan, tätt intill högra lårbenet hittades 
en grönaktig klump, som efter slamning och sköljning befanns 

vara de hälft förmultnade re
sterna af en kam utaf horn. 
Den grönaktiga färgningen be
rodde därpå, att den mellersta 
af de nitar, som sammanhöllo 
kamskifvorna, var utaf brons. 

Graf VIII. 1 maj inneva
rande år (1906) påträffades vid 
igenfyllning af grafvarna III, IV 
och V ännu ett skelett alldeles 
invid graf IV på knappa 35 cms 

djup. Det låg på rygg med hufvudet vändt åt vänster. Oriente
ringen var NNO—SSV, med hufvudet i förstnämnda väderstreck. 

Af skelettet saknades fötterna, underkäken, vänstra bäcken-
halfvan och nedre delen af kotpelaren, hvarjämte bröstkorgen 
och vänstra armen voro rubbade ur sitt läge och delvis för
störda. Antagligen ha dessa partier störts vid anläggandet af 
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graf IV. Högra kroppshalfvan befann sig nämligen i orubbadt 
läge, medan den vänstra, vid öppnandet af den nya grafven 
vänster därom, tyckes ha glidit ned mot denna och förlorat 
enstaka skelettpartier, som spaden tagit med sig. Fötterna 
däremot ha troligen förstörts vid markens upplöjande, enär de 
legat betydligt ytligare än hufvudet och bålen. Denna täcktes 
af några knytnäfstora stenar. Något annat skydd åt den döde 
än dessa och det tunna jordtäcket tyckes ej ha funnits. Förekom
sten af dessa stenar och benens lutande ställning i förhållande 
till bålen tyda på, att den döde ej inneslutits i någon träkista. 

Ett litet stycke brändt ben var jämte ett obetydligt harts
fragment, båda delarna belägna strax ofvanför hufvudet, det 
enda anmärkningsvärda, som påträffades i grafven. Några forn
saker funnos ej. 

Skelettet tyckes ha tillhört en manlig individ. 

Redan den först upptäckta grafven antogs tillhöra senare 
delen af äldre järnåldern. Fyndet af grafven n:r II bestyrkte 
till fullo detta antagande, såsom längre fram skall visas. De 
följande grafvarna tyckas vara något yngre, åtminstone de med 
lerkärl försedda, men tillhöra sannolikt femte perioden, alltså 
slutet af romerska järnåldern. Emellertid har graffältet så stor 
omfattning, att det ännu är omöjligt att fastslå begrafningarnas 
utsträckning i tiden. 

Graffältets belägenhet på en grusås öfverensstämmer med 
bruket under denna tid och har väl till stor del sin orsak däri, 
att sådana ofruktbara trakter ännu voro ouppodlade. 

De grafvar, som påträffats, voro alla skelettgrafvar. Samt
liga skeletten lågo på rygg i N—S med hufvudet i norr, utom 
ett enda, i graf IV, som hade det i söder. Detta jämte skal
len i graf III, som ej kunde exakt orienteras — troligen V—Ö 
— var ytligare beläget än de öfriga. Afständet från markens 
yta till bottnen i dessa båda grafvar var endast omkr. 25 cm., 
medan djupet i de öfriga uppgick till resp. 0,35, 0,45, 0,90, 
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0,50, 0,50 och 1,50 m. Beträffande alla dessa mått måste man 
taga i betraktande, att plogen något förändrat de ursprungliga 
terrängförhållandena. 

Olikheten i orientering liksom delvis i djuplek beror sä
kerligen på åldersskillnad mellan de olika grafvarna. Detta 
bestyrkes däraf, att graf III tycktes delvis ha varit belägen öfver 
graf V. Motsvarighet härtill har påträffats på Sjaelland,1 där 
man skiljer mellan äldre, djupare belägna grafvar och yngre, 
ytligare sådana. Där hafva emellertid de äldre hufvudändan i 
söder och de yngre hufvudändan i norr, alltså ett motsatt för
hållande till Hvellingegrafvarna. På Bornholm är såväl ske
lettets läge som orienteringen densamma som i Hvellinge, 
medan grafvarna på Jylland äro belägna i Ö—V — alltså samma 
orientering som en eller två af Hvellingegrafvarna. 

Fem af skeletten saknade skydd af större stenar. Af de 
öfriga hade ett täckstenar och två såväl täck- som omgifnings-
stenar. Alldeles liknande stenkistor återfinnas på Bornholm 
samt Öland och Gotland, på hvilka sistnämnda ställen de 
emellertid äro uppförda af flata hällar, ej som här af klump
stenar. De samtidiga danska grafvarna täckas stundom af en 
hög af ganska stora stenar, men lika ofta sakna de sådant skydd. 
I stället ha antagligen funnits kistor af trä, af hvilka rester 
stundom påträffats. • I en af Hvellingegrafvarna (n:r V) har 
liket tvifvelsutan varit omslutet af ett slags träkista. Det var 
här, som den ofvan beskrifna hartstätningen (fig. 9) påträffades. 
Ofvantill hade hartset stelnat någorlunda jämnt, men undertill 
syntes hela vägen aftryck af en slät yta af ek. Å öfre tredje
delen af tätningen finnes å "träsidan" ungefär längs midtlinien 
en uppstående kant. Längre ned ersattes denna af två upp
stående kanter med en öppning emellan, så att hartsremsan 
där sönderfaller i två. Den enda förklaringen härpå tyckes 
vara den, att hartset användts till att täta en spricka i en ek
kista, som inneslutit den döde. I sin öfre del har denna 

1 Sophus Muller: Vor Oldtid, sid. 533. 
2 Sophus Muller: anf. arb. sid. 525. 
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spricka varit så smal, att den med lätthet utfyllts af hartset, 
men längre ned har den vidgats så mycket, att den först måst 
utfyllas med en träspjäla. De på ömse sidor om denna upp
komna springorna ha därpå ingenfyllts, hvarvid två parallella 
uppstående kanter bildats i hartsmassan. 

Ett motstycke till denna hartstätning äro de hartskakor, 
som O. Almgren uppgräft å järnåldersfältet vid Alvastra (graf 
9) 1 samt den hartsremsa, som hittats i en öländsk graf. • 

Att liket i graf V legat i ett slags kista af ek — antingen 
urhålkad ur en hel stam eller kanske snarare löst hopsatt af 
bräder — är således ställdt utom allt tvifvel. Analogier från 
samma tid finnas i såväl Sverige som Danmark. Att äfven de 
lik, som saknat skydd af stenkista eller stentäcke, begrafts 
i kistor af trä måste betraktas som tämligen troligt. Huruvida 
de öfriga haft en sådan innanför stenramen, är ej möjligt att 
afgöra. Emot ett dylikt antagande talar den omständigheten' 
att den bädd, hvarpå skeletten i samtliga stengrafvarna I, II, 
VII hvilade, var ganska omsorgsfullt lagd af flat klapper, grus 
och lera, ett förhållande, hvartill motstycke saknas åtminstone 
på Bornholm, hvarjämte skeletten delvis omgåfvos af ett tunnt 
lager grus med inblandade skarpkantiga flintstycken. 

I allmänhet tycktes grafven ha uppkastats endast till den 
storlek, som liket och den omgifvande stenramen fordrade, men 
i graf II var jorden upptagen på en yta af öfver 1 m. norr om 
hufvudändan till ungefär samma bredd som grafkammaren. 
Något fynd gjordes emellertid ej i denna del af grafven. 

Samtliga grafvarna tycktes tillhöra romerska järnåldern 
och snarare dess senare än dess första del. Grafven n:r II 
kan ännu närmare dateras. De båda spännen (fig. 4), som 
där påträffades, tillhöra antingen slutet af per. IV eller början 
af per. V, alltså tiden omkr. 200 e. K. Denna spännetyp före
kommer enligt Almgren i Westpreussen, Ostpreussen, Posen, 
Brandenburg, Pommern, Polen, på Bornholm (12 ex.) (enligt 

1 Månadsbladet, 1900, sid. 101. 
2 Månadsbladet, 1896, sid. 125 (där oriktigt beskrifven som trä). 
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Vedel ' samtliga i brandgrafvar), i Norge (1 ex.), på Öland 
(Mörbylånga 1 ex.) samt i Skåne (Hindby söder om Malmö, 
alltså ej synnerligen långt från Hvellinge, 2 ex.). Hvellinge-
fibulan är rikare ornerad än den vanliga, i det bakre tvärstången 
är strierad. Spännets förekomst i Tyskland, på Bornholm och 
Öland, i Skåne och Norge antyder en förbindelse mellan dessa 
landsdelar med förbigående af Danmark 

Rembeslaget (fig. 6) och söljan (fig, 5) styrka denna da
tering. Söljan omgafs af, som vi sett, delvis fastergade mini
mala tygrester. Äfven här nedlades alltså den döde iförd klä
der och smycken. Tyget är af ylle och ett tidigt exempel på 
användandet af tvåskaftad väfnad här i Norden. -

Kläderna fasthöllos troligen upptill af de tvä spännena, af 
hvilka det ena var fastergadt vid högra nyckelbenet och det 
andra tydligen haft sin plats på vänstra axeln, liksom så ofta 
i kvinnografvar på Bornholm. ;! Kring midjan hade en rem 
varit spänd, som framtill fasthållits af bronssöljan, fästad vid 
remmen med ett rektangulärt, slätt beslag. Ändan af denna 
rem, hvaraf fragment ännu voro fastergade vid söljan, har varit 
ganska lång, ty ändbeslaget låg obetydligt nedanför midten af 
högra lårbenet (liksom i en samtidig graf på Bornholm 4) 

Huruvida den i samma graf hittade afbrutna synålen af brons 
tjänat till att fasthålla dräkten eller följt med som grafgods, 
kan ej med säkerhet afgöras. Fragment af en liknande nål 
fanns i graf IV och en alldeles hel sådan i graf VI (fig. 7), 
båda å motsvarande ställe som i graf II. 

Rakt till höger om remsöljan påträffades rester af en ler
kruka. Denna hade varit förfärdigad af ett utomordentligt fint, 
ljusrödt gods, utan spår af inblandade gruspartiklar. Kruk-
rester af likartadt gods, men med svärtad yttersida, funnos i 
graf I ungefär vid skelettets vänstra knä. 

Bättre bevarade lerkärl förekommo i grafvarna V (fig. 8) 
1 Bornholms Oldtidsminder og Oldsager. 
2 Jmfr Uppfinningarnas bok. Inledningen p. XXXVIII (B. Salin). 
3 Jmfr Vedel: anl. arb. sid. 122. 
4 Jmfr Vedel: anf. arb. sid. 129. 
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och VII (fig. 12), det förra stående ofvanför höftpartiet, det senare 
nedanför och omgifvet af stenflisor såväl undertill som på sidorna. 

Lerkärl liknande dessa båda krukor, såväl beträffande or
namentiken som formen och godset, finnas öfver hela Norden. 
Godset är ganska tunnt, men starkt och väl brändt. Det är 
i motsats till förhällandet med de förut omnämnda krukresterna 
i graf I och III uppblandadt med kvarts- och gruskorn samt 
svart till färgen. Båda krukorna äro vackra till formen och 
försedda med den höga, sig utåt vidgande habs, som efter
trädde den föregående tidens korta, tjocka, utstående mynnings
kant. De påminna äfven, hvad ornamentiken beträffar, i hög 
grad om de lerkärl, som uppgräfts i det ej långt från Hvel
linge belägna graffältet vid Bodarp (två med och ett utan öra).J 

Äfven andra fynd af skånska lerkärl från denna tid äro 
kända. I Månadsbladet 1901—1902, sid. 105 afbildas sålunda 
en något enklare kruka, utan öra, som är funnen i Ystadstrak
ten, och i Bruzelius' Beskrifning öfver svenska Fornlämningar 
etc.2 en sådan, med öra, funnen i Hammenhög, Ingelstads hd 
(nu i St. Hist. Museum). Dessutom funnos å Dybecks herre
gård tre samtida lerkärl, af hvilka det ena var försedt med 
pipöra. De båda öfriga hade äfvenledes öra och på ett gick 
detta ända upp till mynningen, ett bruk, som eljest är karak
täristiskt för Bornholm och som här förklaras af närheten till 
nämnda ö. I Lunds Hist. Museum förvaras sex krukor från 
samma tid, af hvilka en, n:r 10,520, (funnen i en grusgraf i 
Södra Möinge, V. Karaby socken) till såväl form som ornering 
i hög grad liknar fig. 9. Af de öfriga är endast en, n:r 11,138, 
försedd med fynduppgift. Den har anträffats vid Foteviken, 
Rengs sn, Skytts hd, saknar ornering och är enkel till formen.:i 

I graf VII hittades intill skelettets högra lårben en söndrig 
kam bestående af ett tandadt mellanstycke, sammansatt af 
flera mindre bitar mellan tvänne längsgående sidostyc-

1 Månadsbladet 1888, sid. 187. 
2 Pl. VII, fig. 5. 
3 Krukan har lämnats till museet af kyrkoh. C. J. Collin, som uppgifvit 

att "längs stranden fanns en rad af lik och vid hvart lik en lerkruka. De 
öfriga sönderslogos." 
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ken. Dessa senare voro förenade sinsemellan och med midt-
styckena genom 7 eller 8 nitar. Den mellersta af dessa var af 
brons, de öfriga af järn. Kammen ifråga har ej det höga, 
bägformigt rundade öfverstycke, som vanligen karaktäriserar 
samtidiga kammar i Ungern, England, Tyskland, Skandinavien1 

och Finland,'2 och som tycks lefva kvar från bronsåldern. Den 
är i stället mera långsträckt och ryggen är endast svagt böjd. 

Att skilja mellan mans- och kvinnografvar är naturligtvis 
svårt, då de flesta skelettdelarna ännu ej underkastats nog-
gran undersökning. Det är likväl så godt som säkert, att graf 
IV varit en kvinnograf. I denna påträffades nämligen en glas
pärla af matt, rödbrunt gods, och erfarenheten har visat, att 
pärlorna under nämnda tid endast förekomma i kvinnografvarJ* 
Härtill kommer att den döde var ovanligt klent byggd, och 
att fragment af en synål hittades i grafven. Båda sistnämnda 
omständigheter återfinnas i grafvarna VI och II och tyda på 
att äfven dessa varit kvinnografvar. 

Detsamma var säkerligen äfven graf II, där en fibula hit
tades på hvarje axel af den döde, ett bruk att placera dessa, 
som återfinnes i kvinnografvar på Bornholm. 

De öfriga sågo snarare ut som mansgrafvar, och i graf V 
anträffades ett järnstycke, som måhända utgör resten af en 
krumknif e. d., i så fall det enda spåret af vapen i grafvarna. 
Skelettet i densamma förklarades också sedermera af prof. 
Furst ha tillhört en man. 

I de anträffade lerkärlen voro antagligen födoämnen an
bragta, eljest träffades spår efter sådana endast i graf V, där ena 
benet af en tupp uppgräfdes ungefär vid fötterna af den döde. 
De kolrester (ek), som lågo i stentäcket öfver grafvarna I och 
VII voro i öfrigt de enda synliga resterna efter grafölet. 

1 S. Muller: Vor Oldtid. sid. 525. 
2 A. Hackman: Die ältere Eisenzeit in Finnland, sid. 228. 
:l S. Muller: anf. arb., sid. 507. 


