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NÅGRA GOTLÄNDSKA HUSURNOR 

Av Andreas Oldeberg 

Vid den restaurering av bronsålderns keramik som under se
nare år företagits i Statens historiska museum har kunnat konsta
teras förekomsten av ytterligare några gotländska husurnor 
utöver de tidigare kända.1 Vi ha sålunda ett fynd härrörande från 
»Domarelunden» vid Liffride i Lärbro socken. Här fanns sex 
skeppsformiga stensättningar, vilka alla undersöktes 1916 av 
Harald Hansson (Stale). I den största av dem med en längd av 
12 m påträffades cn 2,10 m lång och 1,10 m bred kista av kaik-
stenshällar med två skelett liggande på rygg, det ena ett kvinn
ligt, beläget något under och på sidan om det andra, ett manligt. 
På det undre skelettet salt runt halskotorna en halsring av brons 
med kluvna, tillplattade ändar, försedda med hakar, fig. 1. Bå
gens översida samt ändarnas framsidor äro ornerade med grup
per av inpunsade snedställda linjer; ringens diameter är 14,5 cm. 
Vid vardera skelettets bitter påträffades en av små kalkstens-
flisor byggd mångkantig liten kista med krukskärvor och obrända 
djurben. Ca 80 cm söder om skelettens fötter och utanför men 
strax intill den stora kistans två södra, relativt små gavelhällar 
hittades flera anhopningar av krukskärvor tillhörande flera kärl, 
brända ben samt en oornerad pincett av brons, fig. 2, vidare 
några mindre kalkstensliällar. Såväl föremålen i den stora kistan 
som utanför densamma lågo på bottcngruset, på ett djup under 
markytan av 70—80 cm.2 

Tyvärr ha de olika koncentrationerna av krukskärvor icke 
blivit klart avskilda. Att döma av de profilrilningar av några 
krukskärvor som Hansson gjort i sin rapport synas emellertid 

1 O. Montelius, Minnen frän vår forntid (1917) 1417—1418; Iluruld Hans
son, Gotlands bronsålder (1927) pl. 35:162, 36:163, 27 :164 ; Greta Arwids
son, Husurnan från Ansarve i Tofta, Gotländskt arkiv 1952, s. 16 f.f. 

'• Jfr rapport av Harald Hansson i ATA samt Harald Hansson, Gotlands 
Bronsålder, s. 74 ff. fig. 26—28. 
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husurnor ha funnits både i och utanför den stora skelettkislan, 
fastän Hansson icke varit medveten om deras karaktär. Jag vill 
framhålla att endast några av dessa profilritningar överens
stämma med det bevarade materialet och de synas närmast likna 
taksprånget från urnan fig. 3 här nedan. Enligt Hanssons upp
gift skulle dessa krukskärvor ha funnits såväl i den lilla kistan 
vid det undre skelettets fötter som utanför den stora hällkistan. 

Även Greta Arwidsson, som behandlar Liffridefyndet från kro
nologisk synpunkt, främst med avseende på halsringen, synes 
icke heller närmare ha granskat keramiken i fyndet.3 En närmare 
undersökning och uppordning av keramikmaterialet har näm
ligen visat att vi ha att göra med troligen tre olika husurnor 
samt vidare elt antal krukskärvor tillhörande åtta eller nio andra 
kärl. 

Den bäst bevarade husurnan avbildas i rekonstruktionen fig. 3. 
Av denna urna funnos så många skärvor, att boltenparticts diam. 
och form har kunnat bestämmas. Det har visat sig, att urnan 
varit rund och att bottendiametern uppgått lill omkring 28 cm. 
Kärlets sida liar varit endast obetydligt utåtsvängd och botten-
partiet är mjukt avrundat. Själva kärlkroppen har sålunda varit 
tunnformig. Upptill har urnan ett ganska kraftigt taksprång, 
som bildar cn tämligen spetsig vinkel. Taket har som hos alla 
husurnor haft relativt svag lutning. Endast ett fåtal fragment 
finnas kvar av taket och inga, som visar spår efter takhål, men 
sannolikt har ett dylikt hål funnits. Av dörröppningen finnas 
en del partier bevarade och de utvisa, att den haft fyrkantig eller 
rektangulär form. Åtminstone dörröppningens underkant har 
haft en utskjutande fals, som bildat tröskel. På den bevarade 
dörröppningens sidokant finnes en del ojämnheter, vilka kunna 
tänkas utgöra spår efter cn påkletad fals eller list eller möjligen 
ögla av bränd lera, vilken varit avsedd att tjäna som fäste för en 
dörrhasp. Faktiskt finnas två fragment av en dylik ögla utom 
några kantlister, vilka jag anser tillhöra denna urna. Något exakt 
mått på lerkärlets höjd står numera ej att få. Men att döma av 
ett bevarat fragment, så är höjden mellan dörröppningens över
kant och taksprånget 6,2 cm. Vidare är höjden mellan dörröpp-

3 Arwidsson, a. a. s. 27. 
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Pig. I. Halsring au brmis. »Domarelunden», I.ärbro sorken. Ca 1/2. 
SHM 157115. Halsring aus Uronze. 

ningens underkant och botten 0,5 cm. Likaledes synes dörröpp
ningens bredd vara given och utgör 9,3 cm. Utgå vi ifrån att 
dörröppningen varit kvadratisk så skulle sålunda höjden mellan 
taksprånget och botten ha varit omkring 21 cm. Kärlets yta är 
svagl knoltrig och utsidan är brungrå, delvis svartfläckig medan 
insidan har en mera gråsvart färg. Godset är fast, homogent, 
obetydligt poröst, sandblandal med enstaka mindre kvarlskorn 
samt har en gråbrun färg. Godstjockleken är i genomsnitt (i mm. 

Godset i husurnan fig. 4, är något grövre och segare än hos 
föregående urna saml ganska rikligt uppblandat med medelstora 
kvartskorn och något glimmer; tjockleken är i genomsnitt ca 9 
mm. Ytan är mörkt gråbrun samt uppvisar en något strimmig 
struktur. Att döma av de bottenfragment, som jag tillfört denna 
grupp av krukskärvor, så har bottcnkanten varit något utskju
tande och bukpartiet liar varit svagt utsvängt. Huruvida kärlet 
varit runt eller ovalt kan numera icke med full säkerhet avgöras, 
men att döma av bottenfragmentens rundning synes en oval 
form ha varit mest sannolik. Det kraftigt framskjutande tak
språnget har en mera tvär avslutning än hos föregående urna. 
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Fig. 2. Pincett au brons. »Domarelunden.» 1/1. SHM 15705 
Brnnzepinzette. 

Hos de fragment, som bilda väggarna, finnas inga spår efter 
någon dörröppning. Jag tror emellertid, att till denna urna kunna 
höra två dörrgavlar av oval form, vilka ha samma mörkbruna 
gods som övriga skärvor tillhörande detta kärl. Dörröppningen 
skulle sålunda ha haft samma mer eller mindre halvrunda form 
som hos husurnan från Silte på Golland.4 Kärlets höjd och diam. 
har ej kunnat bestämmas men att döma av buktigheten hos de 
fragment, som bildat väggarna, torde urnan ha varit av ungefär 
samma storlek som föregående.-

Krukskärvorna tillhörande urnan fig. 5, ha elt från övriga 
krukskärvor ganska avvikande och karakteristiskt utseende. Ut
sidan är nämligen gråsvart och tillslätad medan insidan har en 
tegelröd färg. Godset, som är relativt löst, skiktat och har en 
ljust gråbrun kärna, består av finslammad lera, uppblandad med 
i allmänhet medelstora korn av kvarts, gliminer och annan sten
art; några korn äro dock mycket stora. Tjockleken är i genom
snitt 7 mm. Bevarade delar av bottenpartiet och sidan utvisa, 
atl urnan haft utskjutande bottenkant och något utsvängd buk. 
Ett fragment av takpartiet är bevarat med utskjutande, troligen 
något avrundat taksprång. Ett annat fragment tillhör partiet vid 
den runda taköppningen, som på fragmentet markeras genom en 
konkav, snett avfasad kant. Hos denna urna har funnits ett fyr
kantigt dörrparti med tvärt avslutad kant, att döma av ett be
varat fragment. Troligen har detta tillhört kärlets överdel, efter
som vid fragmentets ända sidorna bukta sig utåt på ett sätt, 
som mera motsvarar taksprångspartiet än botlcnpartiet. Att 
döma av rundningen hos det bevarade bottenpartict synes kärlet 
ha varit av samma ovala form och storleksordning som de förc-

Ilnnsson, a. a. pl. 37:164. 
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Pig. 3—6. 3—5. Husurnor, rekonslruktionsteckningur. »Domiirdunden.» Ca 
1/5. SHM 15705. 6. Husurna, rekonstruktlonsteckning. Malms. Ca 1/5. SHM 

I927i. — 3—6. Hansurnen, Reknnstruktionszeichnungen. 

gående och avståndet mellan taksprånget och dörröppningens 
överkant synes ha varit omkring 4,4 cm. 

Förutom de här beskrivna husurnorna föreligger ett antal 
krukskärvor tillhörande sannolikt åtta eller nio andra kärl. Fig. 7 
avbildar en kantskärva med rak mynningsprofil och avrundade 
kanter; utsidan är gråbrun och tillslätad, insidan är slät och 
svagt tegelröd; godset är grått, finslammat, segt och homogent; 
till detta kärl hör möjligen ytterligare tre skärvor, tjockleken 
växlar mellan 6—8 mm. Fig. 8 avbildar en kantskärva med tvärt 
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avsatta kanter och svagt konvex utsida. Den horisontella buktig
heten är ganska stark och troligen har kärlet varit ganska litet. 
Ytan är gråsvart och slät. Godset är relativt löst, skiktat och upp
blandat med smärre sandkorn, samt glimmer. Tjockleken är 8 
min. Fig. 9 avbildar en skärva tillhörande elt bikoniskt kärl med 
slät, gråsvart yta. Godset är blandat med sand samt med glim-
merkorn och är relativt fast. Tjockleken är 8 mm. Fig. 10 av
bildar en kanlskärva med svagt inåtsvängd profil och avrundade 
kanter. Såväl in- som utsidan har en något tillslätad, terrakotta-
färgad yta. Godset är hårt, homogent, gråbrunt, uppblandat med 
enstaka större och mindre kvartskorn; godstjocklekcn är 4—6 
mm; till detta kärl torde höra ytterligare sex skärvor. Fig. 11 av
bildar en skärva tillhörande ett kärl med starkt utsvängt, nästan 
klotformigt bukparti ; ytan är slät och ljust brungrå; godset är 
segt och finslammat med en tjocklek av ca 5 mm. Vidare finnas 
två krukskärvor tillhörande boltenpartiet av ett kår) med grå
brun, skrovlig yta och grovt, relativt löst gods, uppblandat med 
ganska stora kvartskorn och en tjocklek av 8 mm. Två kruk
skärvor tillhöra möjligen ett och samma kärl, som torde ha varit 
av ansenlig storlek och av allt att döma varit cylinderformat. 
Utsidan är mörkbrun, lätt skrovlig och mattglänsande. Insidan 
är något mera skrovlig. Godset är ganska hårt och segt, upp
blandat med medelstora kvartskorn och har en mörkgrå kärna 
samt ljusbruna ytterskikt. Tjockleken är 8—10 min. Två andra 
krukskärvor synas likaledes ha tillhört etl ganska stort cylind
riskt kärl ined brun tillslätad yta och skrovlig rödbrun insida. 
Godset är grovt med gråsvart kärna och uppblandat med delvis 
stora kvarts- och glimmerkorn. Tjockleken är ca 10 mm. Ytter
ligare finnas 11 smärre krukskärvor med gråsvart, slät yta på 
ut- och insidan. Godset är grovt och löst samt uppblandat med 
tämligen stora kvarts- och glimmerkorn. Tjockleken är 8 mm. 
Slutligen finnes en skärva med brungrå, delvis tillslätad, delvis 
skrovlig yta med ett gråsvart, homogent, segt, ganska finslammat 
gods, uppblandat ined enstaka mindre kvartskorn samt med en 
tjocklek av 9 mm. Denna krukskärva är anmärkningsvärd såtill
vida, att den på utsidan visar spår av ett tumavtryck med 
ganska tydliga märken efler hudpapillerna, fig. 12. 

Greta Arwidsson synes vilja göra gällande, alt någon skillnad 

(i 
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Fig. 7 -11. Diuerse krnkskäruor t i l lhörande olika kärl . 
»Domardiinden.» Ca 1/2. SHM 15705. — Diverse Scher-

ben zu verschiedenen Gefässen. 

i lid icke skulle föreligga mellan skelettgravarna och urnegra-
varna i den här ifrågavarande skeppsgraven och att hela grav
komplexet möjligen skulle kunna härröra från bronsålderns 5:e 
period.'' Jag anser icke detta sannolikt. Det finnes ingen anled
ning alt datera tillbaka halsringar som fig. 1 och därmed sam
manhörande", vilka tidigare daterats till järnålderns 1 :a period.7 

Det är numera givelvis svårt att avgöra, huruvida de lerkärl och 
obrända djurben, som skulle ha påträffats i de med stenflisor 
beklädda groparna vid skelettens fötter, verkligen tillhöra ske
letten ifråga och om de skola tolkas som vägkost eller offer, som 
Hansson framhåller.' Fynden utanför den stora hällkistan vill 
Hansson tolka antingen som en efterbegravning eller som här
rörande från en tidigare grav som förstördes, då den stora kistan 
byggdes. För min egen del vill jag ansluta mig till det sistnämnda 

5 Arwidsson, a. a. s. 25 f., jfr även Greta Arwidsson i Finska Fornminncs-
för. Tidskr. L II (1953) s. 73 ff. 

" Almgren—Nerman, Die ältere Eisenzeit Gotlands (1914) Taf. II, fig. 
15—18. Stenberger, M., Gravfyndet från Autsarve i Fole, Fornvännen 1940 s. 
307, fig. 5. 

7 Jag skulle i detta sammanhang vilja anmärka , att jag är benägen att 
betrakta åtminstone jä rnå lderns 1 :a period såsom åtgörande slutfasen av 
bronsålderns 6 :e period. 

" Hansson, a. a. s. 76. 
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Fig. 12. Krukskärva med liimavtrgck. »Domarelunden.» Ca 2 1. SHM 15105. 
— Scherhe mit Daumenubdrnck. 

alternativet och på grund av samtliga lerkärls starkt fragmen
tariska och omrörda skick är jag tillika benägen att anse dem 
alla tillhöra en äldre gravanläggning, sannolikt från 5:e perioden, 
vilken blev förstörd då hällkistan med skelettgravarna under ett 
aågot senare skede, 6:e periodens senare del, anlades. 

Det andra fyndet som intresserar oss härrör från Ansarve i 
Tofta socken på Golland. Det bestod ursprungligen av ett antal 
krukskärvor, elt fragment av en rakkniv samt brända ben. Be
träffande fyndomsländigheteriia vet man endast, att föremålen 
påträffades omkring 1917 i ett grustag. Med största sannolikhet 
utgör fyndet en urnegrav under flat mark. Krukskärvorna utvisa 
en fullt säker profil och kärlet har kunnat tämligen fullständigt 
restaureras så när som på takets mittparti och den eventuella 
dörröppningen, fig. 13. Kärlet har haft avrundad bottenkant samt 
rundad, ganska kraftigt utsvängd buk. Taksprånget har bildat 
en vinkel med avrundad kant och taket har varit konvext välvt. 

•s 
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Fig. 13. Huturna , rekonstruerad i gips. Ansarue i Tofta sorken. Ca 1/2. 
SHM 15801, l lausnrne . 

Godset är hårt men grovt, homogent samt uppblandat med delvis 
ganska stora kvartskorn. Godstjockleken utgör omkring 13 mm. 
Utsidan är tillslätad och har en mörkbrun färg samt visar spår 
efter målning, nämligen ell svart, centimeterbrett band, löpande 
på båda sidor om taksprånget och ett dylikt band längs utmed 
bottenkanten. Numera kan ej avgöras, om urnan haft en verklig 
dörröppning eller en målad dylik liksom fallet är med den kända 
husurnan från Stora Hammar i Skåne." Kärlets bottendiameter 
torde ha varit omkring 19 cm, bukdiametern ca 23 cm och tak
språngets diameter 22,5 cm. Höjden mellan botten och tak
språnget är 12,(i cm och den totala höjden torde ha uppgått till 
omkring 17,5 cm. Rakknivsfragmentet, lig. 14, är oornerat och 

• Montelius, Minnen 1415. 
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har en nuvarande längd av 5,4 cm; bredden är 2,4 cm. Huruvida 
det utdragna skaftet är avbrutet eller icke kan numera ej av
göras. Kniven kan ha tillhört en simpel typ med eller utan spiral-
uppruIlning och utan ornering och av vilken exemplar finnas 
från såväl 4:e som 5:e perioden.'" 

Av allt atl döma finnes ytterligare ett fynd av en husurna i 
en grav från Malms i Hellvi socken på Gotland. Här påträffades 
1929 under vägarbete på en plats, belägen strax norr om Malms 
by i vinkeln mellan vägarna Hellvi—Rute och Hellvi—Kyllej i 
ett jordblandat röse en del obrända djurben. En undersökning 
gjordes omedelbart av Harald Hansson och han kunde konstatera 
förekomsten av en kista lagd av små kalkstenshällar med en 
längd av 1 m, en bredd av 0,5 m och ett djup av 0,55 m. 
Kistan hade ursprungligen stått mitt i ett jordblandat röse, som 
till större delen blivit förstört. Av resterna att döma hade roset 
haft cn diam. av 5 m och en höjd av 0,3—0,4 m. överst i kistans 
jordfyllning hade legat ett djurskelett, som upptog 2/3 av kistan 
och med bakbenen nådde ned till kistans botten. Av detta djur
skelett synes beklagligtvis endast en ryggkota ha tillvaratagits. 
Enligt uppgift av antikvarien N. G. Gejvall synes den utgöra 
tredje halakotan av en hund. I jordfyllningen i kistan särskilt 
i dess mitt hittades brända ben, krukskärvor samt en liten syl 
av brons med platt tånge och med en längd av 4,2 cm. Sannolikt 
har man vid begravningen ställt ned urnan med brända ben 
mitt i kistan och lagt djuret ovanpå som offer. Då djuret för-
multnade och stenar och jord tryckte på torde urnan ha krossats. 
Enligt Hanssons uppfattning synes emellertid graven ha blivit 
skadad även genom äldre vägarbeten. Detta skulle kunna för
klara, att relativt litet av keramiken blivit bevarad. Dock finns 
det tillräckligt för att vi skola kunna göra oss en föreställning 
om kärlet. Godset hos skärvorna är grovt men ganska hårt, ho
mogent samt tämligen rikligt uppblandat med större och mindre 
kvartskorn. Ytan är något skrovlig samt har en gråbrun färg. 
Tjockleken växlar mellan 8—11 mm. En del bottenfragment ut
visar, alt urnan haft avrundad botten och vidgat sig uppåt. Ett 
antal skärvor av bukpartiet har kunnat ihopsättas och det fram
går, att sidan varit svagt utsvängd. Ena kanten hos detta sam-

• Montelius, Minnen, 1045, 1047, 1110—1112. 

10 
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F'ig. Ii. Fragment au rak-
kniv au brons. Ansnrue. 1/1. 
SHM 15867. - Bmchståek 
eines Rasiermesser» aus 
Bronze. 

mansatta parti uppvisar en karakteristisk förtjockning med av
rundad yta på utsidan och denna del motsvarar ganska väl det 
avrundade taksprångspartiet hos en husurna, ungefär av ett ut
seende som den ovan beskrivna från Ansarve, fig. 13. Bland 
skärvorna påträffades ett svagt buktat fragment med en konkavt 
rundad kant. Denna skärva är av den art, att den hellre synes 
ha tillhört en taköppning än en dörröppning. Att döma av rund-
ningen hos det ihopsalla bukpartiet synes urnan ha haft en rund 
form med en bukdiameter av omkring 22 cm och sålunda varit 
något mindre än husurnorna från Domarelunden men den torde 
ha varit av ungefär samma dimensioner och utseende som hus-
urnorna från Kroks och Ansarve i Tofta socken samt Präst-
hagen i Silte socken." Kärlet i fråga torde följaktligen ha haft 
ett utseende som rekonstruktionen fig. (i visar. Jag vill här 
nämna, att de tidigare publicerade bilderna av husurnorna från 
Kroks och Präslhagen icke äro tillfredsställande. Montelius bilder 
grunda sig sålunda på felaktiga rekonstruktionsteckniiigar ulan 
taksprång och Hanssons och Arwidssons bilder utgöra fotografier 
av tidigare utförda rekonstruktioner i gips, vilka senare blivit 
allt för fritt utformade. Beträffande kärlet från Kroks med sitt 
enligt gipsrekonstruktionen mycket starkt framträdande tak
språng finnes i själva verket intet parti av taksprånget bevarat. 
Det är sannolikt, att ett dylikt taksprång funnits, men vi veta 
ingenting om dess form. Däremot är det riktigt, att denna urna 
haft rund taköppning och fyrkantig dörröppning. I fråga om 
urnan från Präslhemmanet finnes visserligen ett fragment med 
bevarat taksprång, men detta är i verkligheten mindre och ej 

11 Montelius, Minnen 1417—1418. Hansson, a. a. IM. 35, 37. Arwidsson, a. a. 
lig. 2. 

11 
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Fig. 15. Husurna, rekonstruktionsteckning. 
K Lilla Sojuide i Sjonhem socken. Ca 1/6. 

_,,-' j SHM i737. — Ilausurne, Rekonstrukt ions-
" _,.-•'' zeichnung. 

så utskjutande, som gipskonstrtiklioiien visar. Hos denna urna 
finnes intet parti av taköppningen bevarat. Av dörröppningen 
finnes elt större parti, som utvisar, att den haft en rundad, oval 
form. En skärva finnes med en rundad kant, som ganska väl 
passar till dörröppningen och den torde sannolikt utgöra ett frag
ment av dörren. 

I detta sammanhang kan nämnas ytterligare ett gotländskt 
fynd med diverse fragment sannolikt av en husurna från Sojvide 
i Sjonhem socken. Fyndet, som omnämnes även av Harald Hans
son1", anträffades i början av 1870-talet i en liten stenkista under 
flat mark och bestod ursprungligen av ett lerkärl fyllt med brända 
ben, en oornerad rakkniv av brons med spiralupprullat huvud, 
cn pincett utan ornering samt ett dubbeleggat, knivliknande blad 
av brons, möjligen en pilspets. Enligt uppgift av finnaren blev 
kärlet fullständigt krossat vid upptagandet och endast ett fåtal 
skärvor blevo bevarade nämligen ett lock, delvis skadat, en kant
skärva, cn del av bottenpartiel samt några mindre skärvor. Det 
bevarade bottenpartiet utvisar, att själva bottenkanten varit 
starkt framskjutande och har cn rundning, som antyder att kär
let sannolikt haft en oval form. Locket har varit format som en 
slät, rund, oval skiva med ett vulstliknande handtag mitt på ena 
sidan. Storleken torde ha varit 9,9 X 9,3 cm och tjockleken är 
8 mm. Kantfragmentet, som på utsidan är svagt konvext buktat, 
är vid själva kanten avrundat och har på insidan svaga spår 

12 Hansson, a. a. s. 59, Pl. 36: 163. 
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Fig. 16. Utbredningen au husurnor i Suerige; stor triangel betecknar tre 
exemplar, liten triangel ett exemplar. - Die Verbreitung der Hausurnen in 

Schweden; dus grosse Dreieck markier l drei, das kleine ein Exemplar. 

efter cn utskjutande fals. Fragmentets form är av den art, att 
det passar bättre till en taköppning än till en dörröppning. Hus
urnan skulle sålunda kunna ha haft cn form som rekonstruk
tionen fig. 15 visar. Godset hos denna urna är grovt och mycket 
löst, ganska rikligt uppblandat med medelstora sandkorn samt 
har en gråsvart färg. Även ytan är gråsvart och endast tillslätad. 

Jag vill nämna, att enligt benägen uppgift av docenten Berta 
Stjernqvist ha ytterligare två husurnor funnits vid Simris i 
Skåne.13 

Den här gjorda översikten visar att anhopningen av fynd av 
husurnor på Gotland i själva verket är ganska beaktansvärd, jfr 
kartan fig. 16. Jag vill instämma med Greta Arwidsson i att det 
förefaller mest troligt, att inflytande och impulser ifråga om 
denna fornsaksform åtminstone i första hand utgått till såväl 
Danmark som Sverige närmast från det husurneområde, som 

13 Detta fynd kommer senare att publiceras av doc. Stjernqvist. 
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finnes i Hanområdet i Prignitz-Mecklenburg.11 Sannolikt ha dessa 
impulser självständigt omformats i Sverige. Delta utesluter givet
vis icke, att även ett mera lokalt inflytande mellan Danmark och 
närmast Skåne kan ha ägt rum, vilket framgår av fyndet av 
husurnan från Ruuthsbo i Bjäresjö socken, Skåne.ir' Ä andra 
sidan ge emellertid de båda målade husurnorna från Stora Ham
mar i Skåne och Tofta på Gotland samt en del andra färgade 
kärl, vare sig detta skett genom ingnidning med sot och fett1' 
eller grafitering, en antydan om, att ett inflytande från sydöst 
även måste ha ägt rum.17 Endast ytterst sällan förekommer näm
ligen färgning av husurnor inom nordtyskt område. Jag känner 
endast ett belägg från Hohenlhunn i Saale-området.1" 

" Arwidsson, a. a. s. 30. Behn, f\, Hausurnen, Vorgesch. Forschungen, Bd 1 
(1924) s. 44 ff. Taf. 19—20. 

15 Bydbeck, Otto, Nyare fynd frän koppar- och bronsäldern i Lunds univ:s 
hist. museum, Fornvännen 1926, fig. 196—197. 

10 Jfr t. ex. d t kärl från Halland (St. h. m. 4168, Montelius, Minnen 1432) 
och ett l iknande från Skåne (Lunds mus. 28420). 

17 J. Kostrzewski, Bemalte ostdcutsch-polnische Keramik der friihen Eisen
zeit, Eberts Bcallex. 1, s. 408. Densamme, Graphiticrle Gefässe, Kberts 
lieallex. 4 : 2 , s. 498. 

" IV. A. uon BrtmM i Nachrichtenblatl fiir Deutsche Vorzeit. 18 (1942) 
s. 16, Taf. 10, W. lloffmann i Strena Praehistoria (1948) s. 205, fig. 19. 

ZUSAMMENFASSUNG 

A, Oldeberg: Eine Gruppe gotländischer Hausurnen. 

Gotland ist schon friiher fur das Vorkommen einer vcrhältnismässfg 
grossen Anzahl von Hausurnen aus der Bronzezeit bekanntgeworden. Bei der 
Bcstauricrung der Keramik der Bronzezeit, die im letzten J a h r in Statens 
historiska museum vorgenommen wurde, konnte eine weitere Beihe soldier 
Urnen, die bisher noch unbekannt waren, festgestellt werden. 

Wir wenden uns zuerst einem Fund zu, der von „Domarelunden" bei 
Liffridc im Kirchspiel Lärbo hcrri ihrt , wo es urspriinglich sechs schiffs-
förmige Steinsetzungen gab, die alle 1916 von Harald Hansson-Stale unter
sucht wurden. In der grössten dieser Steinsetzungen mit einer Länge von 
12 m wurde eine aus mehreren Kalksteinplatten errichtete Kiste mit einer 
Länge von 2.10 m und einer Breite von 1.10 m angetroffen, in der sich zwei 
Skelette auf dem Blicken liegend befanden, das eine ein wciblichcs, etwas 
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unterhalb und seitwärls des anderen gelagcrt, welches männl id ien (ieschlcchts 
war. Die Halsknochcn des weiblichen Skeletts umschloss ein Halsring aus 
Bronze mit aufgespallenen und ahgeplattetcn Endungen, welche mit Haken 
versehen sind. Die Oberseite und die Aussenseiten der Endungen sind mit 
Gruppen von eingepunzten, schräglaufenden Linien vcrziert (Abb. 1) . An 
der Seite eines jeden der beiden Skelette wurde eine Grube odcr kleine 
videckige Kiste vorgefunden, die mit kleinen Kalkstcinfliesen ausgekleidet 
war und Keramikscherhen und unverhranntc Tierknochen enthielt . Etwa 
80 cm siidlich der Fiisse des Skeletts und u n m i t t d b a r ausserhalb der Gicbd-
plattcn der grossen Kiste wurden Anhäufungen von Keramikscherhen, ver
brannten Knochen, eine Pinzettc aus Bronze (Abb. 2) , sowie einige kleine 
Kalksteinplatten gefunden. Die verschiedenen Konzcntrationen der Scherben 
wurden nach der Untersuchung leider nicht klar ausgesondert, vveshalb wir 
nun nicht mehr entscheiden können, welche Scherben in den kleinen 
kistenförmigen Gruben gelegen haben und welche sich ausserhalb der Kiste 
befanden. Bei der Zusammensetzung der Keramik konnte jedoch festgestellt 
werden, dass wir es mit nicht weniger als drei verschiedenen Hausurnen zu 
tun haben (Abb. 3—5). Die auf Abb. 3 gezeigte ist die am hesten erhaltenc, 
sie war von runder Form mit einem Bodendui-chmcsser von ca. 28 cm. Die 
Tiiröffnung war viereckig mil einem Biegel fiir die Tur. Der Dachvorsprung 
biidet* einen spitzen Winkel. Das Tongut ist fest, doch leicht porös und 
grauschwarz. 

Die andere Hausurne (Abb. 4) ist anscheinend von ungefähr gleicher 
Grosse gewesen wie die vorhergchende. Nach einigen erhaltcnen Bodenfrag-
menten zu urteilen, känn diese Urne eine ovale Form gehabt haben. Auch die 
Tiiröffnung war oval und der ziemlich kraftig ausladcndc Dachvorsprung 
war etwas ahgeplattet. Das Tongut ist grob. Die dri t te Hausurne, Abb. 5, 
känn von gleicher Grosse und derselhen Form gewesen sein wie die vorher-
gehende, die Tiii-ölTnung war viereckig und der Dachvorsprung war an der 
Kante etwas abgeiundet . Zu dieser Urne gehört eine Part ie von der runden 
DachölTnung. Das Tongut ist schlecht und grauschwarz sowie an der Innen-
scite gerötet. Ausser diesen Hausurnen fand man verschiedene Scherben, 
vgl. Abb. 7—11, die wahrscheinlich neun Gefässen einer anderen Form ange-
hörlen. Eine dieser Scherben zeigt einen Fingerabdruck, Abb. 12. Nach der 
Meinung des Verfassers muss die ganze Keramik sowie die Bronzepinzette 
Urnengräbern mit Brandbestat tung, die möglicherweise aus der funflcn 
Periode s tammen, angehören und die mehr oder weniger zerstört wurden, 
als man die grosse Steinkiste mit den erdbestatteten Leichen und dem Hals
ring als cinziger Beigabe anlegte. 

Der zweite Fund, eine bruchstiiekige Bronzepinzette (Abb. 14) mit ver
schiedenen Keramikscherben, s tammt aus einer Kiesgrube bei Ansarve im 
Kirchspiel Tofta. Die Scherben waren soweit vorhanden, dass sich das 
Gefäss, das von runder Form war, rekonstruicren liess. Der stark hervor-
tretendc Dachvorsprung isl abgerundet. Diese Urne war mit zwei gemalten, 
zentimeterbreiten schwarzen Bändern versehen, die den Dachvorsprung auf 
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heiden Seiten um das Gefäss herum bcgleiten, ein gleiches Band fand sich 
an der Bodenkantc. Inwicweit diese 12.6 cm hohe Hausurne eine wirkliche 
T ä r besass oder diese nur aufgemalt war, lässt sich nun nicht mehr 
entscheiden (Abb. 13). 

Ein dri t ter Fund kam aus Malms im Kirchspiel Hellvi, wo man 1929 bei 
einem Wegcbau in einem fruher gestörtcn, mit Erde vermischten Steinhaufen 
auf eine meterlangc Kiste aus Kalksteinplatten stiess. Eine Untersuchung 
wurde von Harald Hansson-Stalc ausgefuhrt, wobei in der Kiste verschiedene 
Keramikschcrbcn, verbrannte Knochen, ein kleiner Bronzepfriem sowie 
Skelcttreste eines Tiers, das sich auf einen Hund bestimmen liess, sicher-
ges ld l t wurden. Die Scherben ruhren von einer Hausurne (Abb. 6) mit 
abgerundetem Dachvorsprung und runder Dachöffnung ber. Die Urne scheint 
von etwas geringcren Abmessungen gewesen zu sein als die entsprechende 
aus „Domardundcn" . 

In diesem Zusammenhang känn ein schon fruher bekannter Fund von 
Keramikschcrbcn genannt werden, der zu einer Hausurne aus Sojvide im 
Kirchspiel Sjonhem' gehört. Der Fund lag in einer kleinen Steinkiste unter 
flacher Erdoberfläche. Bei der Öffnung wurde das Gefäss völlig zer t rummert 
und nur eine gcringe Zahl von Scherben bliebcn erhalten. Aus der Bekon-
struktion (Abb. 15) geht hervor, dass das Gefäss ovale Form mit stark 
vorspringender Bodenkantc hatte, die Wände vcrliefcn wahrscheinlich gerade. 
Von dem Dachvorsprung weiss man nichts. Das Dach war bei der ovalen 
Dachöffnung offenbar im steilen Schwung hochgezogen. 

Wie aus der Karte (Abb. 16) hervorgeht, sind die Hausurn' ' i i in Schweden 
auf den sudlichen und sudöstlichen Teil des Ländes beschränkt. Wahr
scheinlich haben wir es hier mit Impulsen aus der Harzgegend zu tun, 
obwohl diese Aniegungen zum grossen Teil in Schweden sclbständig umge-
formt wurden. Die bemaltc Keramik gibt jedoch auch einen Fingcrzcig auf 
Einfliisse aus dem siidösllichcn Mitteleuropa. 

1 Harald Hiinsson-Stule, Gotlands bronsålder (19271, Tafel 36, 163. 
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