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ETT GRAFFÄLT UNDER FLAT MARK FRÅN STEN-
OCH BRONSÅLDERN. 

AF 

OTTO RYDBECK. 

id djupplöjning på en åker i V. Virestad n:r 19, 
Skytts härad i Skåne, påträffades sommaren 1911 
åtskilliga människoben jämte en i flera stycken 

sönderbruten, sexhvarfvig armring af brons. Efter anmälan af 
landtbrukaren Olof Christoffersson i Ahlstad verkställdes när
mare undersökning på platsen. Det visade sig då, att arm
ringen suttit nedtill på underarmen af ett ungefär 12-årigt barn 
— de ärgiga underarmbenen funnos i behåll — och därjämte 
hade man anträffat skelettdelar af en fullvuxen, 20- till 30-års man. 

På åkern hade ett märke af stenar anbrakts, som visade 
stället, där plogen kört upp fyndet. Platsen var belägen i 
midten af en ganska stor åkerteg, och terrängen rundt omkring 
var alldeles slät, utan spår af kupering. Jordmånen bestod 
af lätt, grusblandad mylla med grus i bottnen. 

Vid gräfning på fyndstället (jmfr situationsplan och karta), 
påträffades vid I, delar af handen och bröstkorgen på en männi
ska, med refbenen i någorlunda orubbadt läge. Skelettresterna 
tillhörde en ung individ, säkerligen den förut omnämnda 12-
åringen. Intet omgifvande stenröse fanns, men det är möjligt, 
att några få upplöjda, mindre stenar ursprungligen legat kring 
grafven. Vid sållning anträffades en sannolikt enhvarfvig arm
ring af brons, något gröfre än den förut funna och med ena 
ändan afbruten, samt ett stycke af en rundad bronsten, möj
ligen hörande till en säkerhetsnål af tidig typ. 

Enär nedre delen af alla fyra underarmbenen på barnet 
voro genomdränkta af ärg, och då dessutom båda höftbenens 
främre kanter voro ärgiga, så måste man antaga, att båda 

Samtliga skelett ha bestämts af prof. C. M. Furst och i dennes 
frånvaro af preparator O. Mattson, Lund. Teckningarne äro utförda af förf. 
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ringarna tillhört skelettet ifråga. Barnet tyckes sålunda ha be-
grafts med en sexhvarfvig armring kring ena handlofven (fig. 3) 
och en enhvarfvig (fig. 4) kring den andra samt med båda ar-
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marna anbrakta på bäckenbenens främre kanter. På grund af nål
fragmentets (fig. 5) läge i närheten af den ena armringen får 
man antaga, att äfven detta hört till barnets utrustning. Af 
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den fullvuxne individen påträffades icke flera benrester. De 
undersökningar, som förf. omedelbart anställde beträffande de 
båda skelettens inbördes läge, tala samtliga för, att mannen 
och barnet — antagligen en flicka att döma af armringarna — 
blifvit jordade i en och samma graf. 

Graf II. Omkring l/i m. söder om detta fynd stötte spaden 
på en samling stenar, lagda så, att de flesta bildade en ram kring 
ett i midten anbrakt skelett. Äfven i bottnen anträffades en
staka, smärre stenar. Skelettet mätte, som det låg i grafven, 

^ 

N» 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

något öfver 1,55 m. från hjässan till 
hälbenet och tillhörde en vuxen indi-

^ F i j f \&MM vid. Midtpartiet var alldeles förstördt, 
Fig. 3. hvarjämte skallen krossats och endast 

delvis fanns i behåll (jämf. figg. 6, 
7). Troligt är, att plogen under årens lopp tagit med sig 
de saknade partierna. De omgifvande stenarna voro i all
mänhet knytnäfstora, somliga något större. Intet grafgods 
påträffades, ej heller fanns spår af någon kista af trä i mot
sats till hvad fallet brukar vara i t. ex. de danska "Enkelt-
grave" från slutet af stenåldern1. Huruvida skelettet varit 
manligt eller kvinnligt, kan ej med bestämdhet åtgöras. Be
nens groflek talar ganska bestämdt för, att det varit en man, 
längden däremot tyder på, att det varit en kvinna. 

För att komma till visshet om graffältets storlek under
söktes därpå ett område af c. 700 D-m:s utsträckning (35x20 
m.) kring ofvan beskrifna skelettfynd, hvarvid ytterligare tio 

1 C. Neergaard: Heie med mange Grave. Aarbeger 1910 s. 314. 
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grafvar med dels jordade, dels brända lik påträffades i det 
undersökta områdets centrala parti. I de mest aflägsna delarna 
funnos inga grafvar, men åt öster iakttogos ett par brandfläckar, 
hvilka emellertid saknade hvarje spår af ben eller fornsaker. 

Utom de båda förut beskrifna skelettgrafvarna hittades 
ytterligare fem sådana mer eller mindre ramponerade. De i 
periferien befintliga urnegrafvarna uppgingo till ett antal af 
fem stycken. I det följande beskrifvas först skelettgrafvarna 
och sedan urnegrafvarna (beträffande Ä 
deras inbördes läge se kartskisserna, ,\ 2!"^H 

Graf III. Vid gräfning några meter g ° ? ! ° ^ 
väster ut från grafvarna I—II påträffades . i„„ COg '" Q$ 
en rektangulär stenram med orientering cp.o 0 ^ ^ 
norr till söder. Denna blottades och 
visade sig bestå af mestadels hufvud-
stora stenar, hvilka voro anbrakta till 
20 ä 25 cms höjd, ofta två stenar på 
hvarandra omkring två skelett. Äfven 
innanför denna ram befunno sig stenar, 0 

dock mycket sparsamt, så att det mesta 

o 

Fig. 6. 
af liken legat täckta endast af jord. 

Grafven innehöll rester af tvänne lik (fig. 8-9), som jor
dats bredvid hvarandra. Det ena hade tillhört en man med 
kraftig kroppsbyggnad, som lagts med hufvudet åt söder, det 
andra ett sexårigt barn, med hufvudet åt motsatt väderstreck, 
öster om det förstnämndas fötter. Af det manliga skelettet 
fanns i behåll skallen, som låg med hjässan uppåt, högra ar
men — handen var knuten — och större delen af båda benen; 
af det andra syntes blott hjässan, samt några få skelettdelar, 
bland dem underarmens ben. En smal ring af brons (fig. 10) 
något skadad i ena ändan, men otvifvelaktigt enhvarfvig, satt 
kvar kring ena underarmens starkt ärgiga ben, och jämte denna 
hittades ytterligare en sådan ring, fastän af ännu klenare 
dimensioner, liggande i flera bitar bredvid den förra (fig. 11). 
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Delar af den andra underarmens ben, som påträffades strax 
invid, voro ärgiga äfven de. Det kan därför ej betviflas, att 
denna ring n:r två varit anbrakt kring armen ifråga, så att 

Fig. 7. 

barnet, liksom 12-åringen i graf I, haft en ring kring hvarje 
arm1. Det senare skelettet hade, såsom redan anförts, till-

O-A, hört en individ på omkring sex år, en flicka, om 

b o°0. man får döma af armringarna. Stenramens 
» Q öfre kant låg 15 ä 20 cm. under markens 

yta, det manliga skelettet lika mycket djupare. 
Graf IV. Denna graf täcktes af ett röse, 

bestående af stenar, från knytnäfsstorlek till 
sådana, som voro 20 cm. i genomskärning. 
Rosets längd var 2,<>o m., bredden vid ändarna 
1 m., vid midten l,ao m., djupet under mar
kens yta 30—35 cm. (fig. 12). Ungefär midt 
på roset låg en något större sten af 20—25 
cms genomskärning. 

Då stenarna borttagits, visade sig äfven denna graf inne-
1 Ringar af denna form anses kännetecknande för kvinnografvar och 

anträffas både under äldre bronsåldern — t. ex. i de i denna uppsats anförda 

O ^ o d 
o V a ö 

Fig. 8, 
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hålla lämningar af tvänne lik. Den ena hufvudskålen, med 
hjässan vänd uppåt, hittades i östra ändan, hvilande på en 
böjd arm och den andra i västra ändan, med högra sidan 

i 

i*-

' 

• 

" 

Fig. 9. 

nedåt. Det sistnämnda kraniet hade tillhört en kvinna, öfver 
21 år gammal. 

Endast ett fåtal ben kunde bestämmas och ej ens dessa 

•ig. 10. Fig. n . 

voro oskadade (jmfr fig. 13). Vid den östra hufvudskålen låg 
sålunda ena armens ben, nedanför dessa ett skenben och ett 

fallen och i danska grafvar (jmfr Muller: Bronzealderens Begynd, og Ud-
vikl. i Danmark, Aarbager 1909 s. 85) — och under yngre bronsåldern så
som i en brandgraf från en bronsåldershög i Köpinge, Luggude hd och i en 
liknande från en hög i Beddinge, Hammenhögs hd. båda i Lunds Universitets 
Hist. Museum (inv. n;r 17,482 och 3,341). 
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öfverarmben, nedanför det senare ett lårben och ett nyckelben 
samt nederst ett andra lårben. Det västra kraniets ben sak
nades fullständigt, och de öfriga lågo i synbar oordning. 

Fornsaker påträffades ej. 

Fig. 12. 

Graf V. Graf V var belägen ett par meter rakt öster om den 
föregående och utgjordes liksom denna af en dubbelgraf (fig. 14). 
Hvardera gafveln betecknades af en liggande, stor, flat stenhäll. 
Den västra af dessa täckte en hufvudskål, som till den grad 
förintats, att endast en rundad fläck å stenens undre yta ut
märkte dess forna läge. Ofvanpå det skelett, som tillhört 
denna undre graf, låg ett öfre, hvars hufvud placerats ofvanpå 
den östra gafvelhällen, och som var något bättre bibehållet 
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än det förra. De båda skeletten, hvilka lågo i öster och väster, 
tillhörde tvänne icke fullvuxna individer (mellan 15 och 20 år). 
Det undre var störst och tycktes, liksom det öfre, ha tillhört 
en flicka. Inga fornsaker påträffades. 

Graf VI. Omkring 11/« m. öster om graf I anträffades 
ånyo benrester. Då jorden bortskaffats, befunnos dessa till
höra ett manligt skelett, med orientering norr till söder och 
hufvudet i förstnämnda väderstreck. Det var orubbadt, men 

benen voro tyvärr i hög grad förmultnade 
(fig. 15-16). Skelettet låg pä vänstra si
dan, i hukliggande ställning, med skallens 
öfre del 22 cm. under markens yta. Båda 
benen voro böjda och knäna uppdragna. 
Vänstra armen synes hafva varit sträckt mot 
knäna, den högra var böjd, med underarmen 

Fig. 13. Fig. 14. 

hvilande på bröstet. Af stensättning fanns ej något spår, dock 
hade väster om höften legat en sten af 30 cms tvärmått, kullrig 
på ena sidan, slät på den andra. En annan, mindre sten låg 
något djupare, i vinkeln mellan bålen och lårbenen. Ofvan 
bäckenet, cirka 20 cm. västerut (således på ryggsidan) funnos 
tvänne yxor och en mejsel, samtliga af flinta och slipade (a å 
fig. 15); därjämte påträffades ett flintspån vid knäna (b åfig. 15). 
Yxorna, den ena hålslipad, den andra ganska tunn, stodo med 
eggen upp, möjligen något lutande åt väster, emellan dem 
låg mejseln, äfven denna hålslipad och med eggen upp, men 
med något starkare lutning åt väster och norr (fig. 17-19). 
Det täckande jordlagret innehöll flera mindre flintskärfvor. 
Den döde låg i gul sand, medan marken omkring utgjordes 
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Skelettet visade, ätit den döde varit en full-af svart mylla, 
vuxen man. 

Qraf VII, Tre eller fyra meter rakt öster ut från stenål-
dersgrafven och pä samma djup som denna hittades en män
niskoskalle, i hög grad förmultnad och utan spår af tillhörande 
ben eller täckande stenar. Troligt är, att den öfriga delen 
af skelettet tagits af plogen eller legat sä pass ytligt, att be
nen alldeles förstörts. Mindre sannolikt förefaller det, att kra

niet vid plöjningen dit-
förts frän graf I. Intel 
grafgods påträffades. 

Graf VIII. Ytterli
gare några meter öster 
ut (jmfr kartan) stod en 
grafurna af lera, hvars bot
ten befann sig på omkr. 
Va m:s djup. Urnan (fig. 
20), som var ungefär 29 
cm. hög och saknade or
nament, var söndrig upp
till. I densamma lågo 
brända ben ända upp till 
halsen och däribland en 
syl samt elt klumpigt 
knifsblad. Jorden när-

V 

IM 

Fig. 15. 

mast intill var sotblandad. 
Graf IX. I graffältets nordvästra hörn funnos två eller 

sannolikt tre brandgrafvar. Den nordligaste af dessa, graf IX 
bestod af en urna af brunaktigt, skrofligt gods, hvars öfre 
partier saknades och som varit försedd med minst ett öra. 
Kring densamma fanns en sättning af fem st. kullerstenar, 
ganska små, anbrakta i norr, väster och söder. Botten- och 
täckstenar funnos däremot inga. Urnans botten stod 35 cm. 
under markens yta. Dess innehåll utgjordes af brända ben, 
samt en mycket tunn, 1 cm. lång ten af brons. 

Graf X—XI. Omedelbart intill den föregående stod en 
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urna af rödaktigt gods och med samma ytbehandling som kärlet 
i graf VIII (fig. 21). Dess öfre del var förstörd, och mynnings-

Fig. 16. 

bitarna hade pressats in i urnan, täckande dess innehåll. Sten
sättning saknades, såväl som botten och täckstenar. Omkring 
urnan stodo bitar af ett annat kärl af rödt, kornigt gods och 

af ungefär samma form som det förstnämnda. Detta se
nare hade endast några stycken af den buktiga ytan i behåll, 
bl. a. en mynningsbit, som stod med insidan mot den förra 
krukan, så att de båda kärlens mynningskanter befunno sig 
i samma höjd. De båda urnornas läge till hvarandra förutsätter, 
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att en störning af grafvarna ägt rum. Såväl formen som 
läget på de sistnämnda krukbitarne omöjliggöra nämligen an
tagandet, att de utgjort lock till den först omtalade urnan. 
Dennas botten stod på ett djup af c. 35 cm. under markens 
yta, och innehållet utgjordes af brända ben, en bit af en såg 
samt en syl af brons. 

Graf XII. I graffältets sydvästra hörn påträffades ytter-

• J 

J 
Fig. 20. 

- . : : 
Fig. 21. 

ligare en brandgraf, som innehöll en urna af rödaktigt gods, 
mycket skör och söndrig. Öfver denna låg en stor flat täck
sten, hvars tryck betydligt deformerat urnan, och i nordost 
fanns en flat sidosten (fig. 22). Grafkärlet stod 18 cm. un
der marken och innehöll brända ben, men inga fornsaker. 

Graffältet i Västra Virestad är intressant från flera syn
punkter. Vi ha här en begrafningsplats, som användts i nära 
två tusen år. Den omfattar en graf från slutet af gänggrifts
tiden, sex skelettgrafvar från äldre bronsåldern med rester af in-
nalles tio lik samt fem urnegrafvar från yngre bronsåldern. 1 
östra delen af graffältet anträffades därjämte ett par brand-
fläckar utan ben och fornsaker. Sådana sades förekomma 
äfven på andra ställen af åkern. Jämte markgrafven från sten
åldern, en ganska ovanlig företeelse, finnes här för första gången 
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i vårt land ett fält med grafvar från äldre bronsåldern, icke 
täckta af grafhögar utan, liksom stenåldersgrafven och de rundt 
omkring befintliga urnegrafvarna, anbrakta under flat mark. 
Vi kunna således konstatera, att på denna grafplats existerat 
samma kontinuitet som i många bronsåldershögar, hvilka i 
bottnen innesluta en stenäldersgraf jämte en eller flera skelett-

Fig. 22. 

grafvar från bronsåldern, medan ytlagret täcker brandgrafvar 
från slutet af samma period1. 

I Danmark ha vid ett par tillfällen påträffats enstaka mark
grafvar från äldre bronsåldern med eller utan omgifvande sten-
ramar2 och år 1882 upptäcktes i Skåne en liknande i Hyllie sn, 
Oxie hd:i. Bland det 50-tal skelett i af stenram omgifna graf
var, som för mänga år sedan anträffades å en "slät något höjd 

1 Jmfr t. ex. s. 168, grafhögen frän Ruuthsbo. 
2 Sophus Muller: Vor Oldlid s. 305. 
3 Montelius: Den förhist. fornforskn. i Sverige under åren 1882—84 

i Sv. Fornminnesfören.s tidskr. VI, s. 56. 
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plan", ej långt från Tygelsjö by, Oxie hd, ha måhända flera 
tillhört bronsåldern. Dit måste i hvarje fall räknas det skelett, 
som kring sin arm hade en spiralring af brons, liknande de 
som funnits i Virestad1. 

I V. Virestad kunna vi emellertid studera "fattigmans-
grafvar" från bronsålderns början i större utsträckning. Skada 
blott, att de upprepade plöjningarna så illa medfarit detta 
synnerligen intressanta graffält. I de grafvar, där sekundära 
begrafningar förekomma, ha dessa naturligtvis bidragit till att 
rubba den först jordades kvarlefvor. 

Om man vid första ögonkastet kan sluta sig till, att 
grafven med de tre stenredskapen härrör från stenåldern, så äro 
de flesta öfriga skelettgrafvarna, hvilka sakna hvarje spår af 
grafgods svårare att med bestämdhet datera. Det förefaller 
emellertid knappast, som om de anlagts under öfvergångstiden 
mellan sten- och bronsåldern utan snarare så pass långt in i 
den senare perioden, att man hunnit förgäta bruket af de 
gamla stenvapnen. Eljest borde i någon enda af de sex ske
lettgrafvarna med sina tio lik ett stenredskap eller åtminstone 
ett flintspån nedlagts som grafgods. Sådana stenredskap borde 
äfven den fattigaste kunnat få med sig, medan bronssaker 
voro för dyrbara därtill. Då nu armringar af bronsålderstyp 
påträffats vid två skelett, sä kunna härigenom äfven de öfriga 
skelettgrafvarna med visshet hänföras till äldre bronsåldern. Att 
endast i dessa båda fall grafgods förekommit och därtill af så 
enkelt slag som tunna och skröpliga armringar, tre enhvarfviga 
och en sexhvarfvig, jämte en nål e. d., allt af brons, tyder 
med sannolikhet på, att begrafningsplatsen ej varit afsedd för 
mera välbergadt folk. 

Af stort intresse är förekomsten af dubbla begrafningar. 
Sådana ha påträffats i den mycket förstörda graf I (med till 
visshet gränsande sannolikhet kan man antaga, at! båda ske
letten legat i samma graf) samt i grafvarna III, IV och V. 
Endast graf II var en ensamgraf. Som motsvarighet till dessa 

1 Sven Nilsson: Skandinaviska Nordens Ur-invånare, första upplagan I, 
6:te kap. s. 17 och 18. 
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dubbelbegrafningar i Virestad kan nämnas den graf af lik
nande beskaffenhet, som påträffades i Hvellinge inom samma 
härad på n:r 24—25'. Den flintdolk, som låg i densamma, 
hänvisar emellertid grafven till slutet af stenåldern. 

Dä man ser dessa med tvänne lik försedda grafvar, som 
otvifvelaktigt härleda sig ur stenåldersbegrafningar af ofvan
nämnda Hvellingetyp, och af hvilka någon eller några tvifvels-
utan sträcka sig sä långt ned i bronsåldern, att de nästan direkt 
aflösas af de i samma fält befintliga brandgrafvarna, så kan 
man fråga sig, huruvida sädana dubbla begrafningar inom 
samma grafgömma möjligen kunnat fortsätta äfven i brand-
grafvarne under yngre bronsåldern. Man skulle i så fall få en 
antaglig förklaring på det ej sällsynta förhällandet, att åtskilliga 
brandgrafvar från bronsåldern innehålla dubbel uppsättning af 
grafgods — så är likväl icke fallet här i Virestad — ett för
hällande, som icke återfinnes i den äldre bronsålderns, ofta syn
nerligen rikt utstyrda enmansgrafvar under täckande hög. 

I hög grad egendomlig förefaller den omständigheten, att 
det endast är de båda barnen, som begåfvats med grafgods, 
låt vara att detta ej var af alltför dyrbar beskaffenhet. Det 
ena af de båda barnen (hvilka sannolikt voro flickor) var un
gefär 12 år gammalt och hade på ena armen en minst sex-
hvarfvig ring, på den andra en enhvarfvig. Dessutom hörde 
troligtvis en nål eller ett spänne till grafgodset. Det mindre 
barnet, af omkring sex års ålder, hade likaledes utrustats med 
två (enhvarfviga) armringar. 

I hvar och en af de båda grafvarna, där barnskeletten på
träffades, låg därjämte en fullvuxen manlig individ, som sak
nade grafgods. Vid denna egendomliga sammanställning gör 
man sig ofrivilligt den frågan, huruvida orsaken till den omaka 
utsmyckningen i dessa grafvar skulle vara, att de båda flickorna 
offrats vid den fullvuxna mannens jordafärd. Man skulle må
hända härigenom kunna förklara, hvarför just de båda barnen 
medfört relativt rikligt grafgods, då ingen enda af de åtta äldre 

1 Otto Rydbeek: Markgrafvar från stenåldern, Fornvännen 1910, s. 1. 
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individerna blifvit begåfvade med den ringaste småsak. Man 
kunde äfven tänka sig, att de fullvuxna personerna varit slafvar 
som offrats vid de små, i så fall högättade barnens begraf
ning. Om så vore, skulle äfven de öfriga grafvarna innehålla 
liken efter slafvar eller i hvarje fall personer af lägre kast eller 
förmögenhetsvillkor än barnen. 

I detta sammanhang förtjänar omnämnas, att i en grafhög 
å Balsby n:r 13, Nosaby sn, Villands hd, påträffats en sten
kista med ett sannolikt manligt och ett kvinnligt skelett. Äfven 
här saknade mannen grafgods, medan kvinnan eller kanske 
snarare barnet — ty det talas om, att det ena skelettets ben 
voro "mindre och finare", medan det andra var "groft byggd!" 
— bar en irehvarfvig armring af samma typ som ringarne i 
Virestadsgrafvarna l. Tilläggas bör, att det hela måste ses mot 
den bakgrunden, att offrande af människor vid begrafningar 
var sedvänja på flera ställen å kontinenten under förkristen 
tid. Äfven i vårt eget land tyckas sådana offer ha förekom
mit under början af yngre bronsåldern2 liksom under slutet 
af järnåldern samt måhända under stenåldern (åtminstone exi
sterade kannibalism flerstädes). I vårt grannland Danmark 
har åtminstone offer af djur kunnat påvisas. Härom vittnar 
den omständigheten, att man i flera brandgrafvar från yngre 
bronsåldern funnit brända djurben bland människobenen. Så 
t. ex har man i en grafurna från denna tid påträffat fem ben 
af hund och två af får3. 

Såvidt det i föreliggande fall varit tal om offer, måste be-
grafningen af den döde och den offrade ha skett samtidigt. 
Beträffande de grafvar, där barnliken förekomma, kan ingen
ting härom bestämdt påvisas. I graf V åter, hvarest två skelett 
mellan 15 och 20 år påträffats, tyckes begrafningen ej ha skett 
på samma gång. Här förefaller det, som om en af de döda 
först blifvit jordad i en graf, försedd med stenram och två 

1 Oscar Montelius: Den förhist. fornforskningen i Sverige åren 1882 
-84 i Sv, Fornminnesf. tidskr. VI, s. 52. 

2 Oscar Almgren: Kung Björns hög etc, s. 44 ff. 
3 S. Muller: Vor Oldtid, s. 374. 
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stora uppstående gafvelhällar. Sedermera har grafven ånyo 
blifvit öppnad, hvarvid gaflarna frivilligt eller ofrivilligt fallit 
in i densamma (fig. 14). Den ena har därvid lagt sig öfver 
den tidigast jordades hufvud, så att detta fullständigt krossats 
och dess läge numera endast betecknades af en rundad fläck 
å stenens undre yta. Ofvanpå den motsatta hällen har huf
vudet af den sedermera begrafna individen fått sin plats med 
kroppen utsträckt öfver den först nedlagda. På annat sätt låter 
det sig icke tillfredsställande förklara, att det tidigast jordade 
likets hufvud låg under grafhällen, det andras ofvanpå. 

Emellertid voro båda skeletten i sistnämnda graf nästan 
fullvuxna och af ungefär samma ålder, hvarjämte båda sak
nade grafgods. De kunna därför ej anföras som direkta exem
pel mot offringsteorien. Emellertid måste det naturligtvis med-
gifvas, att en sådan teori grundad på endast två eller tre fall är 
ganska vågad. Det ligger måhända lika nära till hands att 
förklara nedläggandet af smyckena hos de båda barnen — tre 
om man medräknar Balsbygrafven — såsom en sörjande mo
ders sista omsorg om sina små. Men egendomligt förefaller 
det dock, att ingen af de äldre begåfvats med grafgods ens 
af den enklaste beskaffenhet. 

Beträffande stenäldersgrafven har det sitt intresse att se, 
hurusom skelettet där intager samma hukande ställning som 
två skelett i en markgraf å Hvellinge n:r 17, Skytts hd, be-
skrifven i 'Markgrafvar från stenåldern i Skåne"1. 

Till i ofvannämnda uppsats omtalade markgrafvar från 
stenåldern samt den i V. Virestad undersökta kunna läggas 
ytterligare tre, som nyligen påträffats i Skåne. Den ena af dessa, 
som utgräfts sommaren 1911, var belägen pä en liten höjning 
i marken å Ruuthsbo ägor, Ljunits hd. Ofvanpå densamma 
hade sedermera uppkastats en jordhög med grafvar från äldre 
och yngre bronsåldern. I stenäldersgrafven hittades en flintdolk 
och bland de täckande stenarna en half båtformig yxa, starkt 

1 Fornvännen 1910, s. 1. Samma hukläge återfinnes bl. a. ä ett ske
lett i en öländsk gånggrift, jmfr. Arne: Stenåldersundersökningar, Forn
vännen 1909, s. 91. 
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förvittrad. Skelettet låg på en stenbädd och skyddades af ett 
röse. Orienteringen var öster till väster med hufvudet i sist
nämnda väderstreck. 

I Tullhögen, Ö. Tomarp, Jerrestads hd, hvarest förf. un
dersökt grafvar från äldre bronsåldern sommaren 1911, tillvara
togs för ett par år sedan en hålslipad flintyxa, som rasat ned 
ur norra väggen af ett grustag å högens södra sida. En må
nads tid därefter hade en hufvudskål störtat ned från alldeles 
samma punkt. Tvifvelsutan ha vi äfven här att göra med en 
markgraf från stenåldern. 

Så tyckes äfven vara fallet med en af fältstenar, något 
större än människohufvud, inramad graf, belägen i V. Klags-
torp n:r 18, Oxie hd, hvilken förf. undersökt hösten 1912. 
Grafven påträffades c:a 100 m. NNO om boningshuset, midt 
på en åkerteg, å ett ställe, där man fordom hämtat grus. 
Ursprungligen hade terrängen så småningom höjt sig mot 
det ställe, där grafven påträffades. Denna var tyvärr myc
ket illa skadad, och flera af de omgifvande stenarne hade 
bortförts, då de påträffats under plöjningen. I sitt läge be
funne sig endast sex stenar, hvilka visade, att orienteringen 
varit nästan rakt N-S med en obetydlig dragning åt nordost. 
Delar af en hufvudskål och en underkäke påträffades i norra 
ändan af grafven och voro måhända orubbade, allt annat hade 
omrörts vid den hårdhänta "undersökning", som skett omedel
bart efter grafvens upptäckande. 

Inga fornsaker påträffades men väl en mängd lämningar 
af människoben, samtliga mer eller mindre sönderslagna. Dock 
kunde man konstatera tillvaron af fyra skelett, hvaraf det ena 
tillhörde ett barn, de tre öfriga fullvuxna, äldre personer. Enär 
sålunda flera döda jordats i samma kista, och dä man alldeles 
i närheten upplöjt en vacker flintdolk, af ganska sen typ, samt 
en stenyxa, så synes det otvifvelaktigt, att grafven ifråga verk
ligen härrör från stenåldern. 


