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MARKGRAFVAR FRÄN STENÅLDERN I SKÅNE.* 

OTTO RYDBECK. 

•id en resa emellan Hvellinge järnvägsstalion och 
Hvellinge n:r 17, hvarest ett graffält från järnåldern 
skulle undersökas, passerade förf. en hög kulle, 
hvars norra hälft nästan var bortschaktad, men i 

hvars öfre del en svar! rand kunde skymlas et! slycke under 
den gräsbevuxna ytan. Vid närmare undersökning visade den 
svarta randen sig vara ett kulturlager, som sträckte sig från 
omkr. Vt ms djup ytterligare l/s m. nedåt i midten af kullen 
och utkilade åt båda sidorna, (se fig. I). Under detta kultur
lager, ett stycke väster om midten syntes en anhopning af 
hufvudstora och större stenar. Efter bortlagandet af elt par 
af dessa visade sig i skärningen Vs m. under det svarta lag
rets undre kant, således omkr. !•/* m. under gräsvallen, hjässbe
nen af en hufvudskalle. Strax efteråt upplystes det, att man 
för kort tid sedan påträffat skelettdelar, som egaren af det ställe, 
hvilket gränsade intill grusbacken, nedgräft på platsen. Per
sonen i fråga tillkallades och benen uppgräfdes. De visade 
sig ha tillhört ett mycket litet barn, hvarjämte en del krea
tursben voro inblandade. 

*Förf. använder ordet markgrafvar som motsats mot stenkammargrafvar. 
Ingen af Hvellingegrafvarna har innehållit endast ett lik och motsvarar där
för icke benämningen ensamgraf. Ej heller kan man rätteligen kalla dem 
samtliga för grafvar under flat mark, då de ofta äro belägna i åsar eller 
kullar. 
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Innan det skallen tillhörande skelettet utgräfdes, företogs en 
undersökning af själfva kullen. Af denna återstod endast en 
remsa i midten. Dess norra halfva hade bortschaktats under 
de närmast föregående åren och af dess södra parti var äfven 
det mesta försvunnet, åtminstone hela ytlagret. Det upplystes 
emellertid sedermera, att man för ett fyrtiotal år sedan, vid grus
tagning påträffat en del människoben samt en urnaaflera. Hvari 

Fig. 1. 
(Urtagningen i grusåsen visar grafvens läge.) 

fyndet tagit vägen, hade man ej reda på. Grusbacken, som ut
gör en länk i den kedja af rullstensåsar, som här går fram 
öfver slätten, är en allmänning, men ligger på egorna till n:r 
27 Hvellinge i socknen af samma namn, Skytts hd. Marken 
höjer sig upp emot kullen, och dennas ungefärliga diameter 
är 35 m., höjden omkr. 4 lU m. Den består af ojämnt lagrade 
skikt af lerblandadt grus, med insprängda kalkstrimmor. Här 
och hvar skymtade större stenar bland gruset. Uppåt begrän
sades detta af ett svart jordlager, som på midten hade omkr. V2 
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ms mäktighet och därofvan fanns ett påfördt gruslager af omkr. 
3/4 ms tjocklek, hvilket täcktes af gräs. 

Skallens och därmed skelettets läge i lagerföljden åskåd-
liggöres af följande skiss (fig. 2). Någon rubbning af kul
turlagret därofvan kunde icke iakttagas. 

För att komma åt skelettet måste spett och hacka anli
tas, enär den blandning af lera och sand, som täckte detsamma, 
var seg och hård som kitt, 
— en egenskap som denna 
jordmån alltid brukar ha un
der sommaren. 

Skelettet låg till hälften 
på rygg, till hälften på hög
ra sidan med knäna något 
böjda och tillhörde en half-
vuxen individ. Intet spår 
fanns vare sig af stenram el
ler stenkista. Några större 
stenar voro helt enkelt utan 
ordning vräkta öfver den dö
des hufvud, hvilket sprängts 
sönder af tyngden, och någ
ra mindre öfver kroppen. En
staka kolpartiklar anträffades 
här och hvar, äfvensom ett par smulor, knappast ärtstora, 
af som det tyckles rödt lergods, men ingen som helst forn-
sak. Då emellertid skelettets egendomliga förekomst under 
ett ganska mäktigt kulturlager, hvilket återigen var täck! af 
ett påfyldt ler- och grusskikt, lydde på en synnerligen afläg-
sen lidsperiod, fick gårdens egare i uppdrag alt vid följande 
grushämtningar noga efterse om ben, lerkärl, fornsaker eller 
stenanhopningar komme att påträffas. I så fall skulle han ge
nast underrätta och tillsvidare förbjuda all grushämtning på 
platsen. 

Efter några veckors förlopp kom också underrättelse om 

Fig. 2. 
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nya benfynd. En del hade rasat ned och tagils till vara, det 
öfriga låg ännu kvar i skärningen. Vid undersökning på plal-
sen visade de! sig, al! man underminerat kullen så kraftigt, 
alt dess öfre, starkt lerhaltiga parti hängde ut öfver grustagels 
botlen, som ett hvalf af nära 2 ms tjocklek. Enär man dess
utom gräft sig ned under den omgifvande markens nivå, fanns 
det nedanför hvälfningen ett schakt af öfver 3 ms djuplek. 

I hvalfvets undre yta hängde 
åtskilliga skelettdelar samt 
öfver och ibland dem ste
nar af mansbördas storlek 
och mindre. Att nedtaga det 
hela var förenadt med verk
lig lifsfara. 

Det fanns emellertid in
gen möjlighet att åtkomma 
grafven uppifrån själfva kul
len, utan arbetet måste för
siggå underifrån. Af de ben
fynd, som redan gjorts och 
som voro förvarade i en låda 
på platsen, framgick, att ben 

F'g- 3- funnos af tre individer, efter 
allt att döma: man, kvinna och barn. Det gällde nu att så försik
tigt som möjligt nedplocka de ännu i kullen befintliga skelettde
larna. Här kvarsutto nämligen nästan alla benen af det man
liga och öfver hälften af det kvinliga skelettet. 

Till att börja med aftecknades och uppmättes fyndplat
sen (jämför skiss fig. 3.). Det visade sig härvid, att begraf-
ningen af dessa tre människor skett, innan kullen ännu täck
tes af det svarta kulturlagret, liksom fallet troligen varit med 
de redan förut påträffade skeletten. Också innehöll den i graf
ven nedkastade fyllningen intet som helst spår af kol eller 
kulturjord. Den kontur i kullen, som betecknade gränsen för 
nedgräfningen, var ej i ringaste mån svärtad, Ivärtom ulmärk-
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tes den af en ljus, kalkblandad linje. Det föreföll emeller
tid egendomligt nog, som om alla tre skeletten jordats på 
samma gång, ty endast en enda gemensam nedgräfningslinje 
kunde iakttagas. 

Ofvanpå grafven sträckte sig det svarta, omkr. 3/4 m. mäktiga 
kulturlagret, hvilket utgjordes af fint, sotblandad! grus, som 
nedtill sluiade med en kolsvart, starkt markerad bottenrand. 
Ofvanpå detta följde ytterligare ett skikt, bestående af påfylld 
grus och lera af omkr. 1/., ms tjocklek, utan inblandning af kul
turjord, utom i ytan där gräsroten nedträngt. 

Det underminerade lerhvalfvet, som skulle undersökas, 
bestod af ytlagret, kulturjorden och ett stycke af den i graf
ven nedvräkta fyllningen. I undre ytan af detsamma hängde 
skelettdelar och därjämte, som förut omnämnts, en mängd rull
stenar, somliga af mansbördas storlek, andra hufvudstora. 

För att komma åt dessa, fylldes först djupschaktet under 
"hvalfvet" delvis med grus o. d., som stöttes ned från väg
gen i grustaget. Därpå fastspikades en kraftig, tvåfingrad 
"grep" vid en fyra meter lång ribba och med denna täng 
börjades nedtagningsarbetet. Detta var emellertid fötenad! 
med stor svårighet. Jordmånens cementartade beskaffenhet 
hade nämligen till följd, att det fordrades många kraftiga sto
lar för att lösgöra de tunga stenarna, fastän dessa endast 
hängde kvar med sin öfre släta yta. Tyvärr förorsakade den 
egendomliga gräfningsmetoden, att en del af benen skadades, 
men å andra sidan hade den hårda lerjorden bidragit till, att 
de bibehållits så pass bra, som nu var fallet. 

Först nedtogos några ben, som tillhört den kvinliga 
individen, och sedan hvad som fanns kvar af den manliga. 
Detta sistnämnda var det enda af skeletten, som låg kvar nå
gorlunda in situ. Det var orienteradt i norr och söder, med 
hufvudet i sistnämnda väderstreck. Bröstkorgen låg nedåt-
vänd och benen i böjd ställning. Helt nära hufvudet, vid ena 
armen, efter allt att döma den högra, påträffades en 21,7 cm. 
lång spjutspets af flinta af synnerligen vacker form. I det 
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nedfallna gruset hittades samtidigt en bennål af omkr. 10,H cms 
längd samt sedermera en ungefär lika lång pryl af ben och 
trenne flintskärfvor (fig. 4—9). Orsaken till bröstkorgens om
vända läge torde helt enkelt vara den, att den döde ursprung
ligen legat på vänstra sidan, men vid trycket af den nedvräkta 
slenmassan så småningom förts öfver i denna ställning. Kolpar
tiklar förmärktes ej i gruset, men ena knät å det manliga 

A skelettet var svärtad! af sol. 
; i Boltnen af den gemensamma graf-
\# ven, uli hvilken antagligen de båda för

ut anträffade barnskeletten också haft 
y-m sin plats, ehuru omkr. 1 m. längre 
im i norr, befann sig på ungefär 2 ms 
9 djup från nuvarande gräskanten, således 

omkr. 3U m. under rullstensåsens ur
sprungliga yta. Grafven hade upptagits till 
en utsträckning af 2 m. i £)•—V, och an
tagligen hade den varit ungefär lika 
stor i N—S. Ofvanpå liken hade ned
rullats 15 till 20 stenar, större än mans
börda, samt en mängd hufvudstora och 
mindre. Dessa lågo utan någon som 
helst ordning. Vid sidorna och under 
skeletten funnos däremot inga sådana. 

Om någon kista eller stenram kunde således ej vara tal. 
Äfven kvinnan hade legat med hufvudet i söder. Detta 

satt nämligen kvar långt in i södra väggen och för att åtkom-
ma detsamma måste det "hvalf", hvari benen lågo fastkittade, 
först nedstötas. Den kolossala jordmassan sönderslog tyvärr 
i sitt fall skallen. Då nästan alla benstyckena återfunnos, kunde 
denna likväl hopsättas af professor Furst. 

En öfverraskning af angenämare art medförde likväl ra
set. I detsamma medföljde nämligen två brandgrafvar från 
yngre bronsåldern. I den ena hade de brända benen samt 
grafgodset varit inneslutna i ett litet, nästan förmultnadt 

Fig. 4—9. Va. 
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kärl af ek, hvilket tycktes ha bäddats i tång i en liten sten
kammare. Denna bestod af några flata, klufna hällar, 30—40 cm. 
höga och omkr. 20 cm. breda med mellanrummen fyllda af min
dre stenflisor. Två sädana sidohällar och några mindre stenar 
stodo ännu kvar uppe i backen (se fig. 3), visande, att brand-
grafven varit nedgräfd i det svarta kulturlagret till ett sådant 
djup, att täckstenen eller täckstenarna varit belägna i detta la-

A 

1/ 
Fig. 10. 2/a. Fig. 12. 2/s. Fig. 13. Vi. 

gers öfre kant. De fragment af grafkärlet eller kistan, som 
kunde tillvaratagas, visa en form, som beträffande gafvelpar-
tierna påminner om de trågformade ekkistorna 
under äldre bronsåldern. Huru locket varit be
skaffad!, om et! sådan! funnils, kunde ej åtgö
ras. Grafgodse! ulgjordes af syl (fig. 10), pincelt 
(fig. 11), rakknif (fig. 12) och en slångknapp (fig. 
13), allt af brons. Det var således en mansgraf 
och den tyckes falla in under Montelius 5:te per. 

Den andra grafven utgjordes af en lerurna 
med lock, tyvärr något skadad i fallet. Urnan 
(fig. 14) hade varit fylld med brända ben, och 
en liten afbruten bronsten utgjorde allt, som 
kunde hittas af grafgods. Urnans läge kunde 
ej med säkerhet bestämmas, men den hittades bland den ned
rasade svarta jorden och måste således, såsom naturligt sy
nes, haft sin plats i samma kulturlager som den förra brand-
grafven. Måhända kan en senare undersökning, vid en lid, 
då jorden är möjlig att bearbeta, bringa fram flera brandgraf-
var. Till någon ytterligare stenåldersgraf finnes det näppe
ligen plals i den smala åsryggen. 

Fig. 11. Vi. 
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Af undersökningen framgår således, al! man under slutet 
af stenåldern begraft sina döda ä denna vid! synliga grusås, 
som då hade en höjd af omkr. 3 m. I själfva toppen hade man 
gräft en graf af rundad form ungef. nU m. djup och ungefär 2 m. 
i diameter. Här hade jordats en fullvuxen man, en kvinna 
och ett barn på omkring fem års ålder (åldersbestämningarna 
enl. prof. C. Filrsl). De först påträffade skeletten, den halfvuxna 

individen och ett litet barn om ungef. 
två år, tycktes äfven haft sin plats i 

samma graf, fastän de måhän
da jordats något senare. Un
der alla förhållanden voro de 
äldre än kulturlagret med 
bronsåldersgrafvarna. Man
nen och kvinnan hade lagts 
i norr och söder, med huf
vudena i sistnämnda väder
streck. En spjutspets af flin
ta hade den förre fått med 
sig, nålen och prylen hörde Fig. 14. 

måhända till kvinnans utrustning. 
I hvilken riktning det först påträffade lilla barnet legat 

kunde ej utrönas, men det större hade motsatt orientering mot 
de öfriga t skeletten, således med hufvudet i norr och benen i 
söder. Det låg också något ytligare än de tre sist påträffade. 
En mängd större och mindre stenar hade stjälpts ofvanpå de 
döde utan någon som hälst ordning, hvarpå man igenskottat 
grafven. Något verkligt kulturlager hade vid denna tid ej fun
nits ofvanpå kullen. Men sedan hade denna fått göra tjänst 
som offer och kultplats, och härunder hade den i toppen till 
3U ms tjocklek uppgående sotblandade myllan uppkommit, 
troligen i samband med fortsatta begrafningar å den för ett 
femtiotal år sedan raserade, södra backsluttningen. Antag
ligen mot slutet af bronsåldern förde man ytterligare lerjord 
till '/> — '/• m s mäktighet ofvanpå kulturlagret — alldeles som 
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dä man under samma period påökade grafhögarna från den 
äldre bronsåldern — för att kunna häri nedsätta sina grafur-
nor, utan att störa de äldre grafvarna. 

Något tvifvel finnes således ej, att vi här haft att göra 
med stenåldersgrafvar, så att säga under flat mark, om man 
med detta menar, att de döde stoppats ner i mullen utan 
skydd af grafkammare och täckande hög. 

Efter någon tid ingick ånyo underrättelse om, att en graf 
blifvit funnen å nr 24—25 Hvellinge, å landtbrukaren Johan 
Perssons egor. Till undersökningen utaf denna medföljde pro
fessor C. M. Furst jämte preparatorn O. Mattson, för att taga 
hand om de skelettrester, som påträffades. 

Fyndstället låg midt på en åker och höjde sig en till två 
meter öfver kringliggande fäll, medan den omgifvande marken 
slutlade svag! åt alla sidor. Vid borttagande af stenar som 
påträffats vid plöjning, hade man stött på en graf med två 
inneliggande skelett. Dessa voro emellertid i hög grad för
multnade och hade samtliga, utom den ena hufvudskålen, re
dan upplagils af gårdens egare. Man kunde, enligl prof. Furst, 
antaga som sannolikt, att det varit en man och en kvinna, 
som legat i grafven. En flintdolk (fig. 15), hvars spets vid 
upptagandet sprängts i småbitar, hade påträffats vid kvinnans 
högra sida, där dess plats utpekades af upphittaren. Vid före
lagen sållning funnos dessulom i grafven et! par flintkärnor 
och en del skärfvor samt minimala smulor, som föreföllo att 
vara af rödaktigt lergods och dessutom ganska mycket kol. 
Grafven låg i öster och väster, var något så när rektangulär 
till formen, och begränsades utaf en tydlig ram af stenar, några 
af mansbördas storlek, de öfriga mindre (fig. 16). Dess längd 
var nära 2!t 4 m., bredden på midten t1!., m. Bottnen utgjor
des af den orörda leran på 60 cms djup. Mannens hufvud 
låg i östra ändan, kvinnans, som var orubbadt, i den västra, 
såsom skissen utvisar. Grafven hade varit täckt af ett par 
hundra hufvudstora och mindre stenar. 

Äfven förut ha flera fynd af markgrafvar gjorts inom Skytts 
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härad i Skåne. Vid uppförande af den nuvarande prästgården 
i Hvellinge, belägen omkr. \U mil väster om de förut beskrifna 
fyndställena, påträffades sålunda 1859 i en grusbacke, som 
nästan omärkligt höjde sig öfver den kringliggande marken, 

på V4 m s djup en af större 
och mindre rullstenar bildad 
krets. Inom denna lågo åtta 
skelett i två rader, fyra i hvarje 
rad. Vid högra armen af det 
största fanns en vacker båt
formig yxa, och dessutom på-

1 träffadestvågenomborradevild-
I svinständer samt rester af två 

lerurnor. Fyndet förvaras å 
1 Lunds Univ. Historiska Muse

um och är publicerad! i N. G. 
Bruzelius, Beskrifning öfver 
Svenska Fornlemningar e!c. 
Lund 1860 s. 7. 

I samma afhandling om
talas ytlerligare några graffynd, 
som lorde böra räknas lill sam
ma kategori. Sålunda hittades 
år 1849, å hemmanet n:r 7 i 
Tågarps by, V. Tomarps sn, 
samma hd som föregående, 
vid gräfning i en naturlig, af 
lerblandad sand bestående kul-Fig. 16. 

le, tre st. skelett. De lågo på knappt en ms djup och täck
tes till större delen af rullstenar. Jämte ett af skeletten "låg 
en dolk bildad af en årsgammal hjorts fällda horn" 17 tum 
lång. Denna senare kom med prosten Bruzelius samling till 
Statens Hist. Museum, men skeletten sönderslogos. Graffyn-
det i fråga får tvifvelsutan anses tillhöra stenåldern. 

Äfven de tre följande eller åtminstone två af dem torde 
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böra räknas dit. Fyndomständigheterna, särskildt i det första, 
äro något egendomliga, men torde, som så ofta sker, ha blif
vit förvanskade. Skeletten tyckas ha fullständigt förmultnat 
i alla tre grafvarna. 

Å prästgården, i samma socken som föregående graf, låg 
en naturlig, af sand och grus bestående kulle, i hvilken vid 
grushämtning påträffats en lerurna med inneliggande brända 
ben samt en lång spjutspets och en "halfmånformig knif", båda 
af flinta. Fyndet tillvaratogs ej. Sedermera hafva vid flera 
tillfällen åtskilliga flintredskap blifvit funna i gruset. 

I Hammarlöfs by, ej långt från V. Tomarp och helt nära 
intill den s. k. Bonhög, gjorde egaren till n:r 19 följande fynd, 
hvilket torde kunna hänföras till samma kategori som de förra: 
i en af kullerstenar lagd plan af omkr. en alns diam., hvilken 
täcktes af ett mörkt lager, förmodligen mylla och kol, hitta
des en vidpass 9 tum lång flintdolk. Dolken tillvaratogs ej 
utan försåldes till en kringvandrande krämare. 

Vid plöjning å hemmanet n:r 3—14 Fuglie, samma härad 
som föregående, påträffades en större jordfast sten. Rundt 
om denna "i en omkrets af IVa aln" sträckte sig ett "6 tum 
tjockt lager af aska och brända ben". I detta lager lågo tvenne 
välarbetade dolkar af flinta af nära 9 tums längd, hvilka skänk
tes, den ena till Statens Hist. Museum, den andra till Univer
sitetets Hist. Museum i Lund. 

Dessa tre sistnämnda grafvar förete ganska stor likhet med 
de brandflak, som doktor Carl Wibling påträffat vid Augerum 
i Blekinge. 

En verklig ensamgraf upptäcktes hösten 1894 på landt-
brukaren Anders Rasmussons egor i Mellanköpinge, Kyrkokö-
pinge sn, Skytts hd. Här påträffades, ungef. !•/< m. under den 
ursprungliga marken, en hålslipad yxa af 12,5 cms längd och 
en kraftigt böjd, 30 cm lång dolk af glättadt eig- eller hjort
horn. Båda redskapen lågo tillsamman, och ungefär V2 m. 
sydost därom stötte man på en söndrig människoskalle. Ske
lettet hade således tydligen legat i sydost-nordväst med huf-
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vudet i förstnämnda väderstreck och vapnen liggande bred
vid sig. Ett antal rullstenar lågo spridda öfver grafven, de 
flesta af en gatstens storlek, men åtskilliga betydligt stör
re. Fyndet införlifvades sedan med Universitetets samlingar i 
Lund. 

Såsom af det anförda framgår, erbjuda markgrafvarna stor 
omväxling, såväl beträffande själfva anläggningen, — de kunna 
omgifvas af stenram eller endast täckas af kullerstenar—som 
beträffande skelettens antal och deras orientering. Först då 
ett större antal af denna graftyp blifvit föremål för en nog
grannare undersökning, kan man ingå på en närmare utred
ning angående dess art och dess förekomst inom landet. 

Ofvannämnda åtta grafvar ha samtliga påträffats inom Skytts 
härad. Till samma kategori som dessa hör troligtvis följande 
fynd från angränsande härad, hvilket äfvenledes införlifvats 
med Universitetets samlingar. 

I Järavallen vid Sibbarp, knappt U/J mil norr om Hvel
linge, anträffades i september 1895 en stor och vacker flint
dolk med fyrsidigt skaft och afbruten spets jämte fragment af 
ett människoskelett, tillhörande en fullvuxen individ. Fyn
det gjordes strax intill en ättehög, som vid året därpå före
tagen undersökning befanns härröra från järnåldern. Af hvad 
nu kunnat utrönas tyckes framgå, att skeletten icke omslu
tits af någon egentlig stenkammare, utan det är troligt, att 
man här haft att göra med en markgraf från stenåldern. 

Sedan detta skrifvits har antikvarien T. J. Arne i Fornvännen 
1909 sid. 99, publicerat sannolika fynd af "ensamgrafvar" från 
Sveriges stenålder. Af det tjugotal han här uppräknar, och bland 
hvilka äfven märkes den å Hvellinge prästgård funna grafven,, 
har dock förstahands-undersökningen i inlet fall ulförts af 
fackman. 

Dr. Arne påpekar, att dei grafvarna gjorda fynden icke tala 
för antagandet af en teori analog med den för de jylländska 
"enkeltgrave" gällande: om invandring af en ny folkstam sö
der ifrån, med nytt grafsätt och nya vapentyper. Fynden i 
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de nyupptäckta markgrafvarna i Hvellinge stödja ännu mindre 
en sådan åsikt för Sveriges vidkommande. Det grafskick, som 
de representera, förefaller helt enkelt att vara en fortsättning 
af den ursprungliga, före de stora stenkammargrafvarnas tid 
rådande seden att skydda de döda genom att nedmylla dem 
i jorden utan någon omslutande dyrbar kista eller grafhög. 

Det skulle vara intressant att, då materialet af kända mark
grafvar blifvit större, söka bestämma, huruvida samma date
ringsgrunder skulle kunna användas för dessa som för Jyllands 
"enkeltgrave"; således att man på grund af grafgodset kunde 
fastslå, att yxgrafvarna voro äldre än dolkgrafvarna. Visser
ligen afse dessa dateringar afgränsade graffält i Jylland, men 
det förefaller ej osannolikt att samma principer, som där til
lämpats vid nedläggande af grafgods, stort sedt kunnat vara 
gällande för alla samtida grafformer och för vida större om
råden. 

STENÅLDERSSKELETT FRÅN HVELLINGE I SKÅNE 

OCH NÅGOT OM VÅRA FORNKRANIER. 

AF 

CARL M. FURST. 

föregående uppsats: Markgrafvar från stenåldern 
i Skåne redogör Otto Rydbeek för, huru i en grus
backe i Hvellinge under besvärliga omständigheter 
tillvaratagits kranier och skelettrester af fem männi

skor och huru han dessutom gjort fynd af stenålderssaker i sam
band med skeletten. Efter ett besök på platsen med docent 
Rydbeek och preparator Otto Mattsson lät jag genomsöka hela 
den nedrasade grusmassan, men kunde därigenom endast obe
tydligt komplettera skeletten. Vi undersökte vid vårt besök 
i Hvellinge en nyss påträffad sfenåldersgraf belägen i en åker. 


