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Om Sveriges äldsta kyrkklockor. 81 

Det kan ock ha sitt intresse att nämna, att storklockan i 
Västerås domkyrka, den s. k. Högtidsklockan, uppgifves ha 
gjutits l:sta gången 1107, ehuru hon redan på 1600-talet andra 
gängen omgöts. [Se härom Agi Lindegren: Mariakyrkan 1902]. 
Att det också intill år 1771 i Barkarö funnits kvar en gam
mal klocka, som i nära 700 år troget ringt till Guds ära och 
vid de kristtrognas glädje och sorg, synes mig på intet sätt 
omöjligt. 

Fastän de direkta vittnesbörden om vår klockas ålder och 
utseeende ju äro rätt knapphändiga, torde dock stå fast, att 
klockan haft en form och inskrift, som väckt uppseende. Eme
dan det icke är sannolikt, att de uppgifter, som f. n. finnas 
om henne, kunna i nämnvärd mån kompletteras, har jag ve
lat framlägga, hvad vi veta om vår med all sannolikhet äldsta 
kända daterade kyrkklocka i Sverige. 

UNDERSÖKNING AF BRONSÅLDERSHÖGAR I KÖPINGE 

NÄRA RAMLÖSA HÄLSOBRUNN I SKÅNE. 
AF 

OTTO RYDBECK. 

aterialet till nedanstående uppsats utgöres dels af 
anteckningar — säkerligen gjorda under arbetets 
fortgång — hvilka framlidne professor Sven Söder

berg efterlämnat, öfver af honom utförda gräfningar i Köpinge 
— ett kort omnämnande finnes i Sv. Fornminnesföreningens 
tidskrift V, s. 18 och VI s. 59 — dels af de i Lunds Univer
sitets Historiska Museum befintliga graffynden och af förf. 
gjorda kontrollundersökningar på platsen. På grund af den 
långa tid som förflutit, sedan gräfningarna utfördes (högarna 
undersöktes åren 1879—-82 i följande ordning: I, V, VIII, IV, 
VI, III, X, IX) och är 1905, då denna uppsats skrefs, har det 
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varit med stor svårighet förenadt att efter de strödda anteck
ningarna identifiera fornsaker och grafkärl. De sistnämda öfver 
tjugo till antalet, hade dessutom gått alldeles sönder, och lågo 
inpackade i lådor, utom ett, som var tillnärmelsevis helt. De 
vackra graffyndsserierna hafva emellertid lockat förf. att taga 
itu med det mera tidsödande än tacksamma arbetet att ordna 
och publicera dessa fynd. 

Invid Köpinge by, Raus socken, Luggude härad i Skåne 
ligger strax bredvid vägen, som leder från Ramlösa hälsobrunn 
till Raus, en samling grafhögar från bronsåldern, på en kort 
sträcka uppgående till ej mindre än fjorton stycken. Flertalet 
af dem äro belägna på egorna till en gård, hvilken sedan 
gammalt benämnes Ättekulla. Några har plogen nästan jämnat 
med marken, och de flesta äro på grund af de gräfningar, 
hvilkas resultat i denna uppsats skola framläggas, förändrade 
både till form och läge. 

Tre af högarne ligga något afsides från de öfriga elfva, och 
det är åtta af dessa senare, som genomgräfts af professor 
Sven Söderberg på bekostnad af skånska landskapens histo
riska och arkeologiska förening. 

A Ättekulla gärd, som är belägen helt nära högarne, för
varas en samling stenredskap, hvilka hittats å egorna och så
lunda visa, att orten varit befolkad åtminstone under större 
delen af yngre stenåldern, medan en boplats frän äldre stenål
dern upptäckts i det närbelägna Raus (Fornvännen, 1908, s. 115). 
I åtskilliga grafhögar påträffades också vid undersökningarne 
stenredskap af växlande art. De i själfva grafvarna gjorda fynden 
äro emellertid något yngre och härröra från bronsålderns andra 
till sjette period. Några centralgrafvar, hvilkas innehåll under 
tidernas lopp alldeles förmultnadt, äro måhända ännu äldre. 
I grustagen omedelbart västerut lära ej sällan "brandfläckar" 
komma i dagen, hvilka troligen tillhöra järnåldern. Vid under
sökningar, som sedermera företagits, har det visat sig, att man 
fortsatt med grafsättningar i närheten af högarne. Det är så
ledes klart, att man under öfvergångstiden mellan brons- och 
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järnåldern, dä högarne blifvit öfverfyllda och seden att uppföra 
sådana föråldrats, här liksom i det närbelägna Pålsjö, uppta
git bruket att nedsätta grafurnorna under flat mark, utan 
täckande hög. 

Grafhögarne ligga pä krönet af en höjd, som åt väster 
och söder sluttar ganska brant nedåt kusten (jmfr kartskissen 
fig. 1). De flesta äro belägna på odlad mark — som söderut 

O1 / T d l Ra m l ös a 
Oxi / / 
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O X vi X 

^^S*fe_ 
VII 

O 

Fig. 1. 

öfvergår i ljungbevuxen, sandig terräng — och till följd däraf 
kringskurna och förminskade, en del nästan utplöjda. Jordmå
nen utgöres af skiktadt grus. Från högarne har man vidsträckt 
utsikt öfver hafvet och slätterna på båda sidor om sundet. 

På dessa höjder måste bronsåldersfolkets samhällen och of
ferplatser ha legat. Liksom det ännu är sed att lägga graf
varna i omedelbar närhet af kyrkan och denna "midt i byn", 
så var förhållandet säkerligen detsamma under nämnda aflägsna 
kulturperiod. Att man redan under stenåldern förlade kulten 
till grafplatserna är antagligt. Ett bevis härför utgöra de med 
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runda fördjupningar, "älfkvarnar", försedda "offerstenar", som 
stundom förekomma i stenåldersgrafvarnes väggar och tak 
eller liggande inne i grafrummet.1 Äfven i danska bronsälders-
grafvar hafva de påträffats.'2 I en bronsåldershög frän Hatti

ng. 

marlöf i Skåne har Montelius t. o. m. funnit ett altare af kuller
sten med spår efter offring;! och i den ej långt från Köpinge 
belägna Drottninghögen i Helsingborg, hvarest offerstenar hit
tades, anser undersökaren sig likaledes hafva anträffat ett al-

1 O. Montelius: Orienten och Europa, Antikv. Tidskr. 13 s. 35 ff. 
samt S. Lindqvist: Två västgötska grafbyggnader frän stenåldern, Forn
vännen 1911, s. 135 ff. 

2 S. Muller: Vor Oldtid, s. 151. 
3 Sveriges historia utg. af E. Hildebrand I, 3, s. 115. 
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tare.1 I järnåldersgrafvar förekomma också offerstenar af sam
ma slag.-

Äfven Köpingehögarne bära vittne om dessa religiösa sed
vänjor. Å grafhögen n:r I, alltså den nordligaste af alla, låg 

Fig. 3. 

nära midten en "offersten" omkr. I1/* m. lång, Va m. bred och 
15 cm. tjock, alldeles flat och på båda sidor öfversällad med 
runda och aflånga fördjupningar — numera är stenen rest å 
högen. På ena sidan kunde man räkna 44 sådana dels runda, 
skålformiga, dels aflånga fördjupningar, de senare af 5 x 8—10 
cm:s storlek (fig. 2); på andra sidan (fig. 3) funnos ännu flera 
sådana dels skålformiga, dels rännformiga. Huruvida öfriga å 

1 Drottninghögen i Helsingborg, Ymer 1904, s. 270. 
2 B. Salin: Den förhistoriska tiden i Uppland, utgifven af K. Human. 

Vetenskapssamf. i Uppsala s. 221. 
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denna och andra af högarne befintliga resta stenar äfven haft 
med kulten att göra är ej möjligt att med säkerhet påvisa. Må
hända restes de endast till minne af de döda. 

I detta sammanhang förtjänar äfven en annan omständig
het att beaktas. Det är förekomsten af delar af handkvarnar 
i två af högarne (uppgift pä, hvilka högarne voro, finnes tyvärr 
ej). Sådana fynd hafva äfven tidigare gjorts i värt land. Vid 
nndersökning af en grafhög å Eldsberga prästgärds egor i 
Halland befanns det, att två af stenarne i centralröset (från 
äldre delen af bronsåldern) utgjordes af handkvarnar. Under 
högen till en gånggrift vid Lundby i Västergötland, öfver hvil
ken sedermera en bronsåldershög uppkastats, påträffades lika
ledes en handkvarn.1 I Danmark ha sädana funnits i grafvar 
såväl från stenåldern - som frän senare perioder. I en brons
åldershög ej långt från kyrkan i Vammen (Viborgstrakten) hit
tades sålunda bitar af ej mindre än tre olika sådana.:i 

Det låter ej gärna tänka sig, att söndriga kvarnar brukat 
inkastas i grafrösen af den orsaken, att det var ondt om vanlig 
sten,4 än mindre att hela sådana skulle användts till fyllning. 
Därtill äro fynden för många och stenarne för besvärliga att 
tillverka. Måhända voro de ämnade att följa den aflidne på 
andra sidan grafven, härför talar åtminstone den omständighe
ten, att de ofta äro söndriga. Det är i hvarje fall troligt att 
de, liksom åtminstone en del af de resta stenarne, haft något 
med kulten att göra. De kunna således ha tjänstgjort an
tingen vid själfva offringen, offerstenar hittas ej sällan till
samman med kvarnstenarne och det var f. ö. ganska vanligt 

1 Sv. Fornminnesfören. tidskr. [V, s. 22 och VI, s. 41], ett järnälders-
grafröse i Klågerup, Skåne, har förf. påträffat en kvarnsten af roterande typ. 

- Sophus Muller: Vor Oldtid, s. 186, densamme i Nye fund og iakt
tagelser fra sten-, bronze- og jernaldcren, Aarböger f. nord. Oldk. 1907 
ss. 137 och 141. 

3 Aarbeger f. nord Oldk. o. Hist. 1870 s. 253. 
4 Så tyckes emellertid varit fallet i ett grafröse från äldre järnåldern 

i Velgaarde, Vrads hd i Danmark. Endast midten af roset blef undersökt, men 
bland stenarne där räknades inemot 100 kvarnstenar dels underliggare, dels 
löpare, hela och sönderbrutna. S. Muller: Aarb. f. nord. Oldk. 1907 s. 142. 
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under förhistorisk tid, att den döde fick födoämnen med sig i 
grafven, eller också vid grafölet. Om stenarne i grafrösena 
städse blefve noggrann! undersökta, skulle det måhända visa 
sig, att kvarnarnes förekomst där vore ännu allmännare, än 
man nu har sig bekant.1 

Köpingehögarna bestodo samtliga af ett stenröse i midten 
och ofvanpå detta en kulle af sandmylla, således samma ma
terial som jordmånen rundt omkring. Centralröset hade — an
tagligen i alla högarne utom en, som var från bronsålderns 
fjärde period — omslutit en graf från äldre bronsåldern, be
lägen i nv—so eller ö—v. Stundom förekom i samma hög 
ännu en graf från denna eller möjligen närmast föregående 
tid, medan de öfriga utgjordes af mestadels ytligt belägna brand
grafvar. Fotkedja förekom vid tre utaf högarne, nämligen II, 
IV och VI. 

Enär de uppkastade jordhögarnes såväl form som läge för
ändrats på grund af gräfningarne, kunna exakta mått numera 
ej tagas. Söderbergs mått äro till större delen stegade och 
mindre noggranna. Enligt dessa skulle omkretsen för högarne 
varierat från 33 till 82 steg (de flesta omkr. 70), afståndet tvärs 
öfver från 20 till 30 steg, medan höjden, som tagits noggrannare, 
växlat mellan 1,75 —4,5 m., med ett medeltal af omkr. 3 m.-; 
alltså tyckas de ha varit ungefär af medelstorlek. Måtten gäl
la endast n:r I, III, IV, VI, VIII och X, de öfriga voro mer 
eller mindre utjämnade före undersökningen. 

Flertalet af dessa högar ha emellertid vid anläggningen 
fått betydligt mindre dimensioner. Sålunda kan man med sä
kerhet fastslå, att åtminstone III, IV, VI och X blifvit påfyllda 
säkerligen under yngre bronsåldern, och så har måhända varit 
fallet med de allra flesta. I tre af högarne, nämligen III, IV 
och X kunde man sålunda iakttaga en svart rand, som gick 

1 Det kan tilläggas, att strax söder om högen n:r I påträffades vid 
förf:s besök å stället, i ett grustag helt nära några brandgropar, en vacker 
handkvarn, och hittaren omtalade, att ytterligare en sådan funnits strax bredvid. 

2 Alla mätt äro här reducerade frän fot till meter. 
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tvärs igenom jordmassan omkr. 1—2 m. under ytan. Denna 
rand kan endast utgöra spåren efter en äldre grafkulles för
multnade växttäcke. I de båda första af de omnämnda högarne 
samt i n:r VI funnos därjämte stenar af betydlig storlek lig
gande på nämda djup eller ännu stående med endast topp
ändan synlig i den påfyllda kullens yta. 

Ytterligare bevis för sådan tillökning af gammal grafhög 
företedde sistnämda hög, n:r VI. Här fanns nämligen dubbel 
fotkedja, den inre belägen omkring 1 m. innanför den yttre. 
Den förra betecknade säkerligen den ursprungliga högen, den 
senare den tillökta. Den yttre fotkedjans läge förtjänar för 
öfrigt att beaktas, enär den låg omkr. 1 m. in i högen, på 
markens forna nivå. Så vidt detta icke helt enkelt beror därpå, 
att jordfyllningen rasat ned öfver stenarne, måste det ha till
gått så, att man först anlagt grafven och betecknat det helgade 
området med en cirkelrund stenkedja, hvarpå fyllningen på
förts efteråt. I den af Söderberg icke undersökta hög II före
kom en analogt belägen fotkedja. 

Såsom redan blifvit antydt, påträffades större, resta stenar 
i både III och IV, de flesta kullfallna. I hög III, hvarest det 
mesta grafgodset hittades, funnos ej mindre än fyra sådana, 
— åtminstone två af dem voro klufna medelst kilning — samt 
tre i VI. Äfven i hög IV var en sådan sten, 2 Va m. lång, 
synlig i toppen med sin öfre ända, sålunda utvisande, att 
ocksä denna hög blifvit tillökt. På ännu en tredje hög, n:r VIII 
anträffades en större sten liggande uppe på toppen. 

Den jordmassa, som sålunda under yngre bronsåldern på
fylldes de äldre högarne, för att plats skulle beredas åt nya 
grafvar, växlade från :,/4 till 2 m. i mäktighet vid centrum. Om 
man drager detta från de oskadade högarnes förut angifna mått, 
sä blir deras ursprungliga höjd 1—2 Va m. med en medelhöjd 
af mindre än 2 m. Härvid har naturligtvis ej beräknats den 
sättning, som uppkommit under de tusentals år, som förflutit, 
sedan högarne uppkastades. Under medelhöjd var hög IX 
som förut skadats af "skattgräfning" samt den likaledes ska-
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dade högen n:r II. Lägst voro de delvis utplöjda högarne V och 
och VI. Just den omständigheten, att de kunnat utplöjas gör 
sannolikt, alt de från början varit ganska låga. 

Högen n:r V var så till vida intressant, att den ej härrörde 
från bronsålderns början utan från dess fjärde period eller möj
ligen början af femte. Högar från yngre bronsåldern äro säll
synta och vanligen ganska små; de bilda sälunda en öfver-
gång till den äldre järnålderns högar — jmfr Jyllands "Tue-
grave". Höjden öfverstiger sällan 2 m. och växlar något, be
roende på grafvarnes antal. Måhända tillhör den delvis ut
plöjda hög XI samma tid. Liksom grafgömman och grafgod-
set blir allt mindre, sä smälter också högen samman. Slut
ligen försvinner den alldeles, och brandgraffält under flat 
mark efterträda densamma. Exempel på sistnämda grafskick 
finnes såsom ofvan omtalats just i Köpinge. 

Orsaken till de gamla högarnas höjande ligger, såsom re
dan i förbigående omtalats, tvifvelsutan däruti, att man fort
farande ville använda dem som begrafningsplats, men fann sig 
nödsakad att påfylla ett nytt jordlager för att ej skada de äldre, 
skrymmande skelettgrafvarne. Ofta tyckes förekomsten af resta 
stenar — en f. ö. äfven i Danmarks bronsåldershögar vanlig 
företeelse — hafva medverkat till höjningarne i fråga, enär 
stenarne togo stor plats och dessutom lätt kunde rubbas vid 
de upprepade begrafningarne. 

Bruket att under äldre bronsåldern anlägga en ny hög för 
nästan hvarje begrafning, medan man under yngre bronsåldern 
i regel förlade grafven till en förut befintlig hög, antingen af 
gammal sedvänja eller af bekvämlighets och utrymmes skäl, 
bekräftas af förhållandet i Köpingehögarne. Om man fördelar 
de funna grafvarne (en och annan har säkerligen förstörts af 
föregående skattgräfningar eller af plogen) på olika perioder, 
så erhåller man följande siffror — naturligtvis får man taga 
med i räkningen, att tidsbestämningarne äro ungefärliga, då åt
skilliga grafvar saknat grafgods och andra haft svärbestämbart 
sådant. 

Fornvännen 1912. 1 
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I åtta undersökta grafhögar funnos, efter Söderbergs an
teckningar att döma, elfva grafvar från äldre bronsåldern. Två 
utaf dessa kunna hänföras till 2:dra perioden, en till 2:dra eller 
möjligen början af 3:dje och en till 3:dje perioden. De öf
riga skelettgrafvarne kunna ej närmare dateras, enär de mer eller 
mindre fullständigt förmultnat eller förstörts. Mot dessa elfva 
grafvar från äldre bronsåldern svara femtiotre från yngre. Dessa 
kunna ungefärligen grupperas så, att ett tiotal hänföras till 4:de 
perioden och ungefär lika många till 5:te, medan de öfriga 
måste fördelas på såväl 4:de som 5:te och 6:le perioderna, dock 
så att endast enstaka grafvar kunna falla under 4:de perioden, 
medan de allra flesta tillhöra bronsålderns sista tid — af dessa 
senare kan möjligen en eller annan härröra från början af 
järnåldern. 

Fastän den äldre bronsåldern varat lika länge som den 
yngre, så komma ungefär fem grafvar från den senare perioden 
på en graf från den förra. Man skulle kunna tro, att detta 
förhållande berodde pä folkökningen. Men grafsiffran stiger 
med ens under 4:de perioden, alltså med brandgrafvarne och 
håller sig sedan ungefär konstant. Förklaringen måste helt 
enkelt vara den, att endast de förnämligare hade råd att bestå 
sina anhöriga ett så kostsamt eftermäle som en kista af sten 
eller trä med dyrbar utrustning i en svåruppförd grafhög. Ty 
man begrof i regel endast ett eller två lik i hvarje hög. De 
mindre förmögna måste därför ha begrafvits på enklare sätt, 
med eller utan kista, under flat mark liksom vid slutet af sten
åldern. Enstaka exempel på sådana grafvar äro kända från 
Danmark — att ej flera påträffats beror naturligtvis på att så
dana grafvar lätt kunna skadas, hvarjämte de äro svåra att 
finna på grund af frånvaron af hög — och i Skåne, där en 
markgraf från bronsåldern år 1882 påträffades i Hyllie sn, Oxie 
hd.1 Sedermera har författaren af denna uppsats upptäckt ett 
helt graffält från denna tid beläget i V. Virestad, Skytts hd.-

1 Undersökt af S. Söderberg: Månadsbladet 1884, s. 163. 
2 Detta "fattigmansgraffält" under flat mark omfattar tiden frän slutet 

af stenåldern till slutet af bronsåldern och utgräfdes sommaren 1911. 
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Under yngre bronsåldern, eller rättare så snart likbrän
ningen fullständigt trängt igenom, förenklades begrafningssät-
tet betydligt. Högarne funnos redan, det gälde endast att 
gräfva ett litet hål i en sådan och där stoppa ned de brända 
benen med eller utan grafkärl eller kista. Här jordades san
nolikt rika och fattiga om hvarandra. För att ej störa de äldre 
grafvarne fyllde man i allmänhet på högen med ny jord, i 
hvilken man fick ökad plats för de nya begrafningarne. Kistan 
blef minimal och efterträddes snart af en lerurna eller med harts
tätning försedd ask af trä eller näfver, till dess man slutligen 
nöjde sig med att nedlägga de brända benen under en sten 
i högens yta. 

Tyvärr har materialet i Köpingehögarne, sand, ej varit gyn-
samt för bevarandet af grafvarnes innehåll. Därför fanns min
dre i behåll än fallet plägar vara, då högarne utgöras af ler-
blandad jord. Såväl träkistor som träaskar voro förstörda, och 
den dödes beklädnad var nästan alldeles förmultnad. Dock 
påträffades, enligt Söderbergs anteckningar, rester af ytterklä
der och en tråd af linne (?).' 

Fastän grafvarne således voro illa bevarade, är det likväl 
möjligt, att urskilja följande grafformer, hvilka dock kunna 
sammanslås till betydligt färre typer: 

1. Mansläng hällkista med obrändt lik i centralröse: hög 
IV, graf 5 (troligen innehållande flera lik), VI: 8. 

2. Mansläng ekkista med obrändt lik, i stenbädd: III: 5 
och möjligen IV: 6—7, eller i centralröse: III: 6 samt säker
ligen I: 1, VIII: 1, IX: 3, X: 1 (i de fyra sistnämda grafvarne hade 
Söderberg endast påträffat rosen, men ej kista eller skelett och 
grafgods, hvilket sannolikt alldeles förmultnat). 

3. Icke mansläng träkista (antagligen), i röse med brända 
ben: VI: 3. 

4. Icke mansläng stenkista med brända ben (spår af lock 

1 Spär af detta material har förut påträffats i Norden under bronsåldern: 
Sveriges historia I, 1 s. 86 samt Uppfinningarnes bok. I: 11 s. XXXVIII. 
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utaf ek (?) III: 8. (Det s. k. locket kan möjligen vara rester af 
en träkista, i hvilket fall grafven hör under rubrik 5). 

5. Icke mansläng stenkista omslutande en något mindre 
träkista (l,aoxO,r,o m.): III: 10. 

6. Mindre stenkista f*fé—Vi m. lång) utan grafurna, med 
eller utan röse: VIII: 6, X: 10. 

7. Graf af omgifvande större sidostenar och täckt af smärre 
stenar: III: 9, VI: 2 (?). 

8. Liten stenkista innehållande grafurna i röse: V: 1, V: 2 
(centralgraf), VI: 1. 

9. Liten stenkista innehållande större eller mindre ask 
af näfver eller trä: IV: 4, VI: 4, X: 3. 

10. Lerurna med omgifvande eller täckande stenar: I: 3, 
I: 4, I: 5, I: 6, I: 8, I: 9, I: 10, III: 3, III: 4, III: 7, IV: 1, 
IV: 2, IV: 3, V: 3, VIII: 2, VIII: 4, VIII: 5, X: 2, X: 4, X: 5, 
X: 7, X: 8, X: 9, X: 11, (X: 12, X: 13). 

11. Lerurna utan omgifvande stenar, vanligen utan graf
gods: (III: 1) III: 2, VI: 6, VIII: 3, (IX: 1, IX: 2). 

12. brända ben, utan urna, utan eller stundom med 
minimal bädd af sten samt utan eller med obetydligt graf
gods: 1: 2, I: 7, III: 2, III: 11, III: 12, VI: 4, VI: 7, VIII: 8, 
X: 6. 

Då grafformerna sålunda äro uppställda typologiskt, visar 
det sig, att äfven tidsföljden dem emellan blir någorlunda 
riktig. Enär grafvarne äro från samma ort och grafgodset 
ensartadt, så får man antaga, att typer som likna hvarandra 
också äro samtidiga. Härvid måste likväl tagas hänsyn till, 
att de aflidnes olika förmögenhetsvilkor och den olika om
sorg, som de efterlefvande egnat sina döda, äfven inverkat på 
grafformernas mångfald och grafgodsets beskaffenhet. Det visar 
sig dessutom, att den i dessa trakter vanligaste grafformen under 
äldre bronsåldern utgjordes af en i stenbädd anbragt mansläng 
träkista, medan den vanligaste formen för brandgrafvar våren 
af stenar omgifven askurna af lera och därnäst en i högen 
vårdslöst anbragt askhop, ofta utan spår af skyddande stenar. 
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Äfven ovanligare graftyper förekomma emellertid. Så ut
gjordes graf 10 i hög III af en mindre ekkista, omsluten af en 
stenkista. Sådana små ekkistor äro förut påträffade vid Ham-
marlöf1 samt i Viarp- (nu i Statens Hist. Museum), hvarjämte 
Boye i Dömmestorpshögen fann en 3,8 fot läng stenkista 
omslutande en kista af trä.;i Graf 8 i hög III bestod af en 
stenkista, som tycktes haft ett slags inre lock af ek (måhända 
rester af en träkista?). Motstycke härtill har påträffats i Dan
mark i en hög i "Jaegersborg Hegn" vid Köpenhamn.4 

Intressant är förekomsten af hartstätningar i ett par graf
var — askarne, hvartill de hörde voro fullständigt förmultnade. 
Redan under äldre stenåldern användes trä- eller näveraskar 
till nedläggande af grafgods hos den döde. Sedermera lades 
de brända benen i sådana askar eller bifogades dessa helt 
enkelt, de fingo alltså samma användning som lerurnorna. 
Äfven under äldre järnåldern förekomma de jämsides med ler
kärl såsom grafgömmen. Exempel härpå lämna graffälten 
vid Alvastra i Östergötland 3 och Järnsyssla i Vestergötland." 

Harts användes i Köpingegrafvarne ej blott till tätning af 
träaskar, utan äfven i somliga fall till att fastkitta locket på graf-
urnan, t. ex. i graf 4, hög X. Liknande erfarenhet har man 
gjort flerestädes i danska urnegrafvar.7 Som en egendomlighet 
kan omtalas, att en mycket liten hartskaka med hål uti (fig. 44) 
påträffades vid en ekkista, graf 6, hög III. I hög IX graf 3, 
äfven den en skelettgraf, hittades en liten klump, hopknådad 
af "tätningslister" af harts. Sådana ha måhända användts till 
tätning af kisthalfvorna, hvarvid det öfverblifna kastats åt sidan. 

1 Sv. Fornminnesföreningens tidskrift IX, s. 82. 
2 . , IX, s. 83. 
3 , , IX, s. 85. 
4 Aarböger f. Nord. Oldk. 1868, s. 110. 
5 O. Almgren, Ett urnegraffält från äldre järnåldern vid Alvastra: 

Månadsbladet 1900, s. 94. 
6 T. J. Arne, Ett urnegraffält i Västergötland: Sv. Fornminnesför. 

tidskr. XII, s. 233. 
' S. Muller, Vor Oldtid. s. 368. 
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Äfven i tvenne danska grafvar hafva stycken af hartska
kor funnits.1 

Hvad brandgrafvarne beträffar, så förete lerkärlen där en 
mångfald af former, hvarjämte storleken varierar betydligt. Som-

Fig. 5 (18). V2-

liga äro sålunda mycket stora 
t. ex. fig. 4 (22) som mäter 30 
cm. i höjd och 38 Va i dia
meter, medan andra äro mycket 
små t. ex. fig. 5 (18) som en
dast är 6 cm. hög och 4Vs 
cm. vid. Som vanligt kan man 
särskilja dels vackrare kärl med 
insnörd hals — en typ, som 
kan härledas söderifrån — 
ofta försedda med öron och 
med skarpkantig buk, dels en

klare, mera rått och groft gjorda. En egendomlighet, som Mon
telius påpekar-, att pä grafkärl från förkristna järnåldern ofta 
det ena eller båda öronen äro afslagna i likhet med för
hållandet i de äldsta järnåldersgrafvarne i Italien, och som 
äfven iakttagits i danska grafvar, återfinnes i Köpinge (fig. 6 

Fig. 6 (29). 

1 Aarb. f. nord. Oldk. 1866, ss. 218 och 228. 
2 O. Montelius, Les temps préhistoriques en Suéde. s. 151. 
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11 13 14 

Fig. 7—12. Skala V*»-
Fig. 7 hör till hög I graf 3; 8: I, 8; 9: 1, 10; 10: III, 2; 11: III, 3; 12: 

111, 7; 13: III, 11; 14: III, 12; 15: IV, 1; 16: IV, 2; 17; IV, 3; 18: V, 1; 19: V, 
2; 20: V, 3; 21: VI, 1; 22: VI, 5; 23 (följande sida): VIII, 2; 24: VIII, 3; 25: 
VIII, 4; 26: VIII, 5; 27: X, 2; 28: X. 4; 29: X, 5; 30: X, 7; 31: X,8;32: X, 11. 
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(29) och 31), men kan här måhända också förklaras som be
roende på oförsiktighet vid nedsättandet eller upptagandet af 
urnorna ifråga. 

23: VIII, 2. 24: VIII, 3. 25: VIII, 4. 26: VIII, 5. 

27 : X, 2. 28: X, 4. 29 :X, 5. 

30: X, 7. 31 : X, 8. 
Fig. 23—32. Skala Vio. 

32 :X, 11. 

Till grafurnor tyckas ofta ha användts kärl, som förfärdi
gats för ändamålet. Så är troligtvis fallet med dem, som blif-
vidt försedda med särskildt lock, isynnerhet former som figg. 
19 och 28. Locken ha antingen endast en enda utvändig, ned-
åtviken kant eller också därjämte en invändig fals (fig. 28). 
Några lerkärl äro af tjockt gods, ofta med större delen af ytan 
skroflig (fig. 6, 11 och (27) 33). I så fall begränsas skroflig-



Undersökning af bronsåldershögar i Köpinge, Skåne. 97 

heten uppåt af en rad intryck gjorda med tummen eller med 
något annat redskap. Sådana intryck förekomma äfven ned
till å släta krukor i samband med en något utsvängd fot, en 
sällsynt form, hvilken utom i Drottninghögen vid Helsingborg 
endast tyckes ha påträffats en gång förr i Sverige, äfven då 
i Skåne.1 I Köpingehögarne hittades åtminstone två sådana 
kärl i I: 10 och VIII: 3 (fig. 9 
och 24), hvarjämte ytterligare 
två eller tre ega utsvängd fot, 
utan intryckningar. 

Somliga krukor täcktes en
dast af en sten, e. d. och voro 
antagligen från början ej äm
nade till grafkärl (fig. 10 och 
(32) 34). Särskildt de låga, 
vida skålarne måste varit oprak
tiska som askurnor och torde 
ursprungligen ha tjänstgjort 
som husgerädskärl. De äro af 
utländsk typ och vanligen för
färdigade af bättre och tunnare 
gods än de flesta öfriga, samt 
glättade på ytan. Invändigt 
äro de ofta försedda med tjock, 
svart beläggning, måhända en 
reminiscens från kärlens användande i hushållet. 

En sällsynthet är den 6 cm. höga miniatyrkruka, försedd 
med ett öra och en liten fot (fig. (18) 5). som låg i graf 1 hög V. 
Grafven bestod af en liten stenkista med brända ben och of
vanpå dessa hade krukan placerats upp- och nedvänd. Dess 
nedläggande kan möjligen ha förorsakats af samma motiv, 
som förmådde de efterlefvande att i grafvarna offra votivsvärd 
och andra föremål, hvilka skulle tjena den döde i ett annat 

Fig. 34 (32). Vii. 

1 Ymer 1894, s. 264. 
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lif. Emot detta antagande talar den omständigheten, att man 
ej brukade nedlägga lerkärl som grafgods under yngre brons
åldern, utan endast använda dem till förvaringsrum för den 
aflidnes aska. Man får måhända därför antaga, att sparsam
hets- och bekvämlighetsskäl förorsakat, att man, jämte askan, 
i stenkistan nedlagt en kruka i miniatyr i st. f. en större så
dan, hvari benresterna skulle legat. Något annat grafgods än 
den lilla krukan fanns ej. 

Den endast 10 cm. höga lerkrukan, (fig. 21) hvilken i hög 
VI, graf 1 inneslöt en del- af grafgodset och de brända benen, 
medan det öfriga låg utanför, bildar genom sin litenhet och 
därigenom, att den endast ofullständigt fyllde sin funktion, ett 
slags mellanting mellan miniatyrkrukan och de vanliga ask
urnorna. 

Hvad innehållet i brandgrafvarne beträffar, kan man fast
slå den gamla regeln, att de brända benen äro fria från kol 
i motsats mot förfaringssättet under järnåldern. Ofta tyckes 
man afsiktligt ha täckt grafgods och ben i grafurnorna med 
sand ända till brädden. 

Grafgodset varierar mycket, och ofta kan man skilja mel
lan mans- och kvinnografvar.1 Som vanligt äro de definier
bara mansgrafvarna betydligt flera än kvinnografvarne. Man 
kan endast räkna 3 å 4 säkra af det senare slaget mot 15 
ä 20 af det förra. Hvarpå detta förhållande beror, kan na
turligtvis ej med visshet afgöras, men det förefaller ganska 
sannolikt, att mansgrafvarne i regel voro så rikt utrustade med 
grafgods, att de lätt kunna igenkännas, medan kvinnografvarna 
vanligen blifvit mera styfmoderligt behandlade och till följd däraf 
svårare att identifiera.- Det är därför antagligt, att en del af de 
grafvar, hvilka sakna grafgods eller äro försedda med obetyd
ligt sådant — och därför i allmänhet borde betraktas som fat-

1 Jmfr Bahnson, Broncealderens Mands- og Kvindegrave i Aarb. f. 
nord. Oldk. 1886, s. 251 och S. MUller, Vor Oldtid, ss. 250 och 372. 

2 I graffältet frän äldre bronsåldern vid Virestad är det egendomligt 
nog endast barnen, som fått grafgods med sig. 
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tigbegrafningar analogt med de grafgods saknande skelettgraf-
varne i det förut omnämnda skelettgraffältet från äldre brons
åldern i V. Virestad — äro kvinnografvar. Under bronsålderns 
sista tid tyckas likvisst alla grafvar varit illa försedda med 
grafgods. 

Till de föremål, som med visshet måste anses tillhöra mans-
grafvar kunna nämnas; under äldre bronsåldern: svärd eller 
dolk samt spjut; under yngre bronsåldern: rakknif, pincett, 
syl samt pilspets. Detta sistnämnda, under bronsåldern förut 
föga beaktade vapen förekommer i ganska stort antal i Köpinge, 
men äfven i andra skånska fynd. I mansgrafvar påträffas där
jämte, liksom i kvinnografvar: knifvar, knappar, spännen och 
nålar. 

För kvinnografvar karaktäristiska äro bronsbleck, hopböjda 
kring fransar å dräkten, ringar kring handled och finger, bärn
stenspärlor och knappar med ögla samt möjligen stångknap
par med häktor. 

Hvad grafgodset under yngre bronsåldern (dit de allra flesta 
fynden höra) beträffar, sä är detta mycket olika till såväl kvan
titet som kvalitet, liksom det i regel är underlägset de äldre 
bronsäldersgrafvarnes. Man behöfver endast jämföra innehål
let i graf 3, hög X, hvilket endast utgöres af en två cm. läng 
bit af en tunn, vriden bronsten (för att ej nämna de många 
grafvar som fullständigt sakna grafgods) med de vackra före
målen i graf 6, hög I: en knapp, en knif och en syl, eller den 
lilla sylen i graf 9, hög I med det rikhaltiga grafgodset i graf 
7, hög VIII bestående af en dolk, två rakknifvar, två pilspetsar, 
en pincett, en knapp och en syl. 

Nedläggandet af två föremål af samma art, hvilket före
kommer i sistnämda graf, är ej ovanligt under yngre brons
åldern. Huru en sådan sed uppstått är svårt att säga. Om de 
brända benen kunnat noggrann! undersökas, skulle det måhända 
varit möjligt utröna, huruvida dessa utgöra delar af tvenne 
lik. Om så varit fallet hade den dubbla grafutrustningen sin 
förklaring. En dubbelgraf vore knappast mera otänkbar under 



100 Otto Rydbeek. 

yngre bronsåldern än under äldre bronsåldern och stenåldern, 
fastän den måhända förutsatte två samtidiga begrafningar. 

Bland de intressantare föremålen från Köpingegrafvarne 
förtjena framhållas: en örslef eller kanske snarare nagelrensare 
(fig. 39)1 trän hög I, graf 7 — ett redskap, som onekligen vittnar 
om en ganska hög kultur hos bronsåldersfolket — vidare en mi
nimal hartskaka (fig. 44) genomborrad af ett litet hål vid ena 
kanten, funnen i graf 6, hög III, tvenne små dolkar, af ovanliga 
typer, den ena smal och relativt tjock från andra perioden i 
III: 5 (fig. 43), den andre bred och tunn samt mycket söndrig-
i VIII: 7 (fig. 68), slutligen några bärnstenspärlor från VIII: 5 
(fig. 63) samt en liten spiralböjd guldten (fig. 54)* och en 
genomborrad hörntand af hund i IV: 5.4 

Att exakt fördela de olika grafsätten i Köpinge på skilda 
tidsperioder är naturligtvis svårt, enär långt ifrån alla graffyn-
den kunnat dateras. En sådan uppdelning skulle komma att 
se ut på ungefär följande sätt: 

Under äldre bronsålderns midt begrofs den döde obränd 
i manslång träkista eller stundom i hällkista med rikligt graf-

1 Liknande föremål har anträffats i Danmark jmfr Sophus Muller, Vor 
Oldtid s. 240, fig. 130. 

- Öfverensstämmer med dolkklingor som S. Muller afbildar i Aarb. 1909, 
s. 58 och sätter till en tidig del af bronsåldern. Köpinge-dolken är funnen 
jämte saker från 4:de perioden, men i ett annat skånskt fynd (ä Lunds univ. 
historiska museum) förekommer en liknande tillsammans med en knapp frän 
2:dra per. 

3 Såväl arm- som fingerringar af guld äro i stort antal funna i Dan
mark, både i mans- och kvinnografvar. En del af dessa ringar, ej de gröfre 
utan de tunnare, betraktas af S. Muller som betalningsmedel (jfmfr Aarb. 
1886 s. 300 ff.). Sä kan knappast ha varit fallet med guldtenen i fråga. 
Denna är ganska nött och böjd i cirkelform, samt har tvifvelsutan tillhört ett 
halsband. Antagandet bekräftas af fyndet i VIII: 4, hvarest utom bärn-
stenspärlorna påträffats tvä ringböjda bronstenar af ungefär samma storlek 
och utseende som guldringen ifråga. En liknande guldspiral är funnen i en 
hällkista i Västergötland. Ymer 1900, s. 415. 

4 Sädana prydnader förekomma äfven i grafvar frän slutet af stenål
dern t. ex. i kvinnografven från Graese, i Danmark, hvarest påträffades ett 
armband af 49 hörntänder af hund; jmfr. Hans Kjsr: Grafkister fra Sten-
aIderens slutningstid i Aarb. f. Nord. Oldk. 1910, s. 198. 
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gods. Till slutet af samma period kan endast hänföras en graf 
med ofullständigt brända ben och sparsamt grafgods — utan 
tvifvel inneslutet i en nu förmultnad träkista — på en stenbädd. 

I början af yngre bronsåldern, under 4:de perioden, lågo 
de brända benen vanligen i en mindre stenkista af växlande 
form, eller också voro de mot slutet af nämda period, liksom 
stundom under nästföljande, inneslutna i relativt välgjorda urnor 
af lera med kraftigt utåtsvängd buk utan lock (figg. 4, 29 m. fl.). 
Under såväl 4:de som 5:te perioden förekommo äfven urnor 
med obetydlig skilnad eller utan skilnad emellan hals och 
buk samt stundom med lock (figg. 19, 28 m. fl). Som graf-
gömma användes äfven askar, tätade med harts, och dessa 
askar, jämte urnor utan utpräglad skilnad mellan hals och buk, 
gjorde tjenst som grafkärl ända in i slutet af bronsåldern, 
jämsides med grafvar, hvarest benen helt enkelt stoppats ned 
i ett häl i högen, utan egentlig grafgömma. 

Beträffande likbränningen bekräftas den gamla erfarenhe
ten att ju äldre grafven är, desto mindre förbrända äro benen. 
Samtidigt är också grafgodset i allmänhet rikligt. Längre fram 
aftager det i regel och upphör slutligen helt och hållet, så att 
det ofta är omöjligt att bedöma, om dessa fattiga grafvar till
höra slutet af bronsåldern eller början af järnåldern. 

Om man ger akt på de olika grafvarnes belägenhet, för
vånas man öfver den omständigheten, att de, med ett enda 
undantag, aldrig förekomma på norra sidan af högarne.1 Vid 
sammanräkning af grafantalet har förf. funnit, att af undersökta 
sextiofyra grafvar endast en påträffats i norra hälften af en 
hög, medan de öfriga sextiotre haft sin plats antingen någorlunda 
i centrum, såsom fallet alltid var under äldre bronsåldern, eller 
också i högens södra hälft. Detta öfverensstämmer väl med 
Söderbergs iakttagelse beträffande hög X, att en tydlig svart 
rand syntes i skärningarne å högens norra sida — märken 

1 Det torde dock här böra anmärkas, att någon del af fyllningen läm
nats oundersökt i åtminstone en eller tvä af högarne. 
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efter den äldre, mindre högens växttäcke — medan denna rand 
saknades i södra halfvan, där den förstörts af de många be-
grafningarne. 

I hög I träffades emellertid en graf, n:r 3, i nordöstra 
hörnet, så långt ute i kanten, att den rubbats af plogen. Må
hända hade högen, som var ovanligt liten, redan fyllts med 
grafvar på södra sidan, så att man nödgades använda äfven 
den norra. Det var just i denna hög, som offerstenen påträf
fades, och det kan ju tänkas, att en grafplats där varit sär
skildt eftersträfvansvärd, äfven om den förlades till norra sidan. 
Dess belägenhet alldeles i kanten kan måhända också förkla
ras däraf, att den hört samman med det kring högen befint
liga urnegraffältet. 

De öfriga sextiotre grafvarne visa i alla fall tillräckligt — 
äfven om man undantager de i midten belägna centralgrafvarne, 
öfver hvilka högarne ursprungligen uppkastats — att sedvänjan 
här i Köpinge varit att begrafva på högarnes södra sida. Det 
får emellertid ej anses märkvärdigt, om bronsåldersmänniskorna 
helst begrofvo sina döde på södra sidan af grafkullen. Många 
förhållanden bekräfta, att de voro soldyrkare, och hvad var 
naturligare, än att de förlade grafvarne ät solsidan, i afsikt 
att bringa den aflidne närmare guddomligheten. Samma sol
dyrkan ligger säkerligen till grund för stenåldersfolkets sed
vänja att lägga de döde i grafvar, som öppnade sig mot 
söder eller öster, hvarjämte den otvifvelaktigt tar sig uttryck i 
de å stenhällar inristade hjulbilderna. 

Denna förkärlek för solsidan bibehöll sig länge. Så om
talas, för att endast taga ett exempel, att på södra sidan af en 
bronsåldershög i Småland utgingo två utsprång af c. 15 fots längd 
och 10 fots bredd, på 9 fots afstånd från hvarandra, hvilka inne-
höllo en mängd graffynd från järnåldern.1 Bronsåldersfolkets 
grafhög motsvaras längre fram af de kristnas kyrkogärd, och 
det är säkerligen en reminiscens af denna soldyrkan, som yt-

1 Sv. Fornminnesföreningens tidskr. V, s. 25. 
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terst ligger till grund för förläggandet af grafvarne till kyrko
gårdens södra sida så långt fram som under medeltiden. 

Efter denna kortfattade resumé af undersökningarne, följer 
en beskrifning på gräfningarnes förlopp, hvarvid Söderbergs 
anteckningar i allt väsentligt följas. Därjämte bestämmas graf
varne och grafgodset tillnärmelsevis till tid och art. Vid detta 
försök till datering har hänsyn tagits till såväl fornsaker som 
kärl och grafläge. 

Hög I. Den första högen utgräfdes i Augusti år 1879. 
Den var belägen å n:r 3 Köpinge, omkr. 50 m. (85 steg) väster 
om vägen, som för från Ramlösa brunn genom Köpinge by 
till Raus, på odlad mark (jmfr kartan). Högen mätte 33 steg rundt 
om, men kanterna hade bortskurits, hvarigenom den ursprung
liga omkretsen betydligt förminskats. Höjden uppgick till 
omkr. 1,75 m. 

I toppens midt fanns en fördjupning, hvari låg en större 
sten, 1,20 m. lång och 0,?s m. bred samt tjockare i ena ändan 
än i den andra. Ungefär 1 m. väster om denna låg en an
nan sten omkr. l,!*o m. lång, Va m. bred och 0,is m. tjock, all
deles flat och på båda sidor öfversållad med runda ocli af
långa fördjupningar. På ena sidan (fig. 2) funnos 44, dels 
runda, skålformiga, dels aflånga (5x8—10 cm.) fördjupningar, 
på andra sidan (fig. 3) ännu flera, dels skålformiga, dels ränn
formiga, en nära Va m., två närmare 20 cm. långa. 

Den jordmassa, som täckte roset, bestod af ljus sand, lik
som den omgifvande jordmånen. Öfverallt funnos flintskärf
vor samt dessutom en flintkärna och en liten simpelt bearbe
tad spjutspets af samma material. 

Högen öppnades på sätt, att en 1,HO m. bred gång gräf-
des tvärs igenom densamma från väster till öster, hvarpå den 
härigenom fristående norra halfvan fullständigt vändes. 

1. Högens kärna utgjordes af ett röse, 3—3Va m. i ge
nomskärning, bestående af stenar, de flesta mindre än mans-
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börda. Intet fynd gjordes, men det är troligt, att roset inne
slutit en skelettgraf från äldre bronsåldern, med eller utan trä
kista, fastän alltsamman förmultnat. 

2. I rosets topp rakt under den förut omtalade större ste
nen ungefär Va m. djupare ned, funnos fyra stenflisor ställda 
så, att de bildade en skål, och däri lågo lämningar efter ett 
brändt lik, men intet grafgods. 

3. I högens nord-nordöstra hörn omkr. 1,HO m. frän cen
trum och 0,75 m. från bottnen fanns utanför roset, i sand
högen en lerkruka (fig. 7) fylld med brända ben, men utan 

grafgods. Den var skyddad af en stenflisa, 
som ställts utanför densamma, men hade gått 
sönder i talrika skärfvor, af hvilka endast 
en mindre del kunnat hopsättas. Kärlet var 
af groft gods, skrofligt pä ytan, bottnen vid, 
omkr. 14 cm. i genomskärning. Beträffande 

Fig. 35. Vi. storlek och form å denna och följande graf-
urnor hänvisas till fig. 7-32 och der befintlig skala (1:10). 

4. Omkr. 1 Va in. syd-sydväst från centrum och blott 
30 cm. under ytan påträffades en lerkruka, skyddad af öfver
liggande mindre stenar. Kärlet var fylldt med brända ben, 
men hade krossats genom stenarnas tyngd. Det syntes ha 
varit en låg, vid skål, men var så söndrigt, att formen ej be
stämd! kan angifvas. Som grafgods fanns en krokig knif af 
brons (fig. 35). 

Grafven härrör tydligen från slutet af bronsåldern. 
5. Ungefär Va m. öster om denna graf påträffades en ler

kruka på mindre än 40 cm:s djup, skyddad af öfverliggande 
smärre kullerstenar, samt på två sidor af upprättstående sten
flisor. I krukan funnos brända ben, men intet grafgods. 

6. Nära l,ao m. sydost från centrum och 60 cm. nordost 
från föregående fynd låg en större, på öfversidan alldeles flat 
sten (0,95x0,77 m.). Rakt under denna, omkr. aU m. djupare, 
anträffades en mindre sådan, hvilken på öfre sidan var kull-
rig, på den undre alldeles flat (O.soxOas, m.). Denna undre 
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sten skyddade en stor lerkruka, fylld med brända ben, bland 
hvilka hittades en knif, (fig. 36) en ovanligt stor syl (fig. 37) 
och en dubbelknapp af brons (fig. 38), vackra i form och 
ornering. Krukan var krossad af den öfverliggande stenen, 
som vägde c. 13 kg. Från krukans botten var ytterligare 30 
cm. till den ursprungliga jordytan. Bronssakernas ornering 
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Fig. 36. Vi. 

hänvisar dem till 5:te periodens förra del. 
Grafven är tvifvelsutan en mansgraf. 

7. Ännu en graf påträffades c. 1,25 m. 
från centrum rakt i söder och 90 cm. från 
högens botten. En större sten, tämligen 
tunn och med den skålformiga sidan uppåt, 
bildade bottnen, på hvilken lågo brända 
ben och en med spiralvindningar ornerad 
örslef eller snarare nagelrensare af brons 
(fig. 39), skyddade af tre öfverliggande 
stenflisor. Orneringen tyder på att före
målet tillhör slutet af bronsåldern. 

8. Längre ut mot kanten låg en sten 
af mansbördas storlek och ungefär 15 cm. 
under denna påträffades en mindre ler
kruka (fig. 8) med brända ben, skyddad en
dast af en vid sidan lagd sten. Lerkärlet 
var groft och utan ornament, grafgods sak
nades. 

9. Omedelbart under förutnämnda kruka fanns ett röse, 
som sträckte sig 1,5 m. från öster till väster med en bredd af 
60 cm. I västra ändan nästan på släta marken stod en ler-

Fornvännen 1912. 8 

Fig. 39. Vi. Fig. 37. i/i. 
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kruka, krossad af de omgifvande stenarna. Kärlets botten var 
visserligen söndrig och nästan alldeles förmultnad, men fanns 
ännu kvar i det ursprungliga läget, och man kunde beräkna 
krukans diameter till c. 25 cm. En större mängd brända ben 
och en liten bronssyl utgjorde innehållet. Om man får döma 
af sylen skulle grafven vara en mansgraf.1 

10. Ungefär Va m. öster om sistnämnda graf fanns ytter
ligare en kruka, (fig. 9), omgifven af rosets stenar och täckt 
af en flat sten (35x40 cm). Dess nedre kant var något utåt-
svängd, och prydd med groft gjorda intryckningar, öfre kan
ten var ojämt flatskuren. Kärlet fylldes till hälften af brända 
ben, och bland dessa fanns en pincett af en typ, som antag
ligen härrör från slutet af 4:de eller från 5:te perioden. Att 
döma af pincetten bör grafven vara en mansgraf. 

Hög II. På norra sidan af kvarnegarens bostad (jfr kar
tan) låg inne i trädgården en något utjämnad kulle, som plan
terats. Kullens omkrets öfverensstämde ungefär med storleken 
på en bronsåldershög, och egaren omtalade, att vid kullens 
planering påträffats en rad i cirkel liggande stenar, större än 
mansbörda. En af dessa låg ännu kvar i sitt ursprungliga läge. 
Det är otvifvelaktigt, att stenarna utgjort en fotkedja. Några 
fynd hade ej gjorts vid nämnda tillfälle. 

Huruvida äfven den närbelägna kvarnen förlagts till en 
hög, var ej möjligt att konstatera. 

Hög III. Högens omkrets var omkring 70 steg, men hade 
varit betydligt större, enär kanterna voro bortplöjda rundtom-
kring. Höjden var 31 a m. och längden tvärs öfver 20 steg. 
I toppen fanns ett större hål, som, enligt uppgift af jordega-
ren, härrörde däraf att man en gång på 1820-talet tänkt för-

1 En syl har likväl anträffats i en kvinnograf på Jylland enligt Bahnson: 
Broncealderens Mauds- og Kvindegrave, i Aarb. f. nord. Oldk. 1886, s. 292. 
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lägga en potatisstack till högen. Hålets djup var 30 cm., dess 
diameter c. 2,.-> m. 

I söder, 60 cm. öfver den ursprungliga jordytan, i nuva
rande kanten påträffades ben af större djur, ryggkota, knä, och 
några mindre ben. På norra sluttningen var högens yta på 
ett område af 3,s m. längd (n-s.) och 2,5 m. bredd (ö-v.) be
lagd med större kullerstenar, under hvilka låg ett tunnt lager 
af strandgrus. I bottnen träffades i no. och nv. större stenar. 

1. I toppen hittades vid södra sidan af den ofvannämnda 
fördjupningen, 10 cm. under ytan, några krukskärfvor, hvilka 
säkerligen härrört från en brandgraf. 

2. Något sydväst om midten påträffades i toppen en un
dertill något så när flat stenflisa (40 x 45 cm). Denna dolde 
en kruka med öra, (fig. 10) innehållande brända ben. Kru
kan, som var söndrig, hade en mycket massiv kant och flat 
botten. Godset var mycket löst och svart till färgen. Under 
och omkring densamma funnos brända ben, men intet grafgods. 

Midt i högen på l,«i m. djup låg en alldeles flat sten, och 
l,ao m. längre i öster, några cm. djupare, låg likaledes en på 
öfre sidan flat sten (afståndet från ytan var här l.uo m.). 

Den östra stenen var 2,;w m. lång med riktning i no.-sv., 
I,aox0,uo m. i den bredaste ändan (n.) och 0,goxO,so in. i 
den smalaste. Den var uppenbarligen kilad och vid ena än
dan fanns ett hack. Den västra stenen var alldeles fyrkantig, 
2 m. lång och 1 m. bred samt lika tjock som den östra. Den 
var kilad på undersidan och låg i samma riktning som den förra. 

Ungefär 1,K ra. från den sistnämnda lägen annan stor sten 
på lika nivå med denna och med riktning i n.-s. Längden 
var var 2,io m., bredden nära 0,90 ra., tjockleken 0,75 m. Den 
var spetsig i södra ändan och tämligen flat på undersidan. 

Omkring 2 Va m. rakt västerut från denna stens nordända 
låg ännu en stor sten, flat på undersidan, 2,:io m. lång med 
riktning i ö-v.; öständan var tämligen tvär, väständan spetsig. 
Stenens tjocklek och bredd uppgick till 0,75 m. Från dess öfre 
sida till bottnen af högen var 2,GO m. 
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3. Något söder om denna fjärde stora sten, i sydvästra 
delen af högen fanns i själfva ytan en lerkruka med brända 
ben. Den låg kullfallen utan omgifvande eller täckande ste
nar och var alldeles hoptryckt. Dess ungefärliga form återges af 
fig. 11. Godset var mycket simpelt, kanten tunn och något 
utsvängd. Intet grafgods påträffades. 

4. Rakt under denna graf på ett djup af 2,5 m. från ytan 

\ 
\ 

Fig. 40. 

och således betydligt djupare än den 
fjärde stenen påträffades en mindre, ore
gelbundet byggd hällkista, täckt af elt 
stenröse. Taket bildades af en mindre 
sandstenflisa (0,30 x 1 m.) och en större 
mångkantig taksten (0,75 x 0,75 m.), bott
nen af en enda stor sten. Vägg- och 
takstenar voro af sandsten, 2—5 cm. 
tjocka. Kistans största dimension var 
1 ,'a m. i no.-sv. 

I kistan, hvars djup var 40 cm., funnos ofullständigt brän
da och talrika ben, täckta af stenar. Ofvanpå benen lågo 
en syl. två knifvar, en rakknif (fig 40) och ett knifblad, en 
dubbelknapp (fig. 41) och en pincett (fig. 42). Öfre delen af 
kistan var tom. 

Rakknifven, pincetten och sylen beteckna grafven som en 
mansgraf. Den andra knifven är ganska rått gjord och tycks 
ha ansats till tånge på ryggsidan. Liknande äro funna i flera 
andra grafvar i Köpinge, så i VIII: 6, X: 7, m. fl., oftast äro 
de mer eller mindre krökta till formen. Möjligtvis utgöra de 
kasserade förarbeten till vanliga knifvar. 

Den knapp, som fanns bland grafgodset, är ganska vacker, 

. 
Fig. 42. Vi Fig. 43. Va. 
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men sliten och sned. Denna starka nötning å knapparna i 
graffynden är mycket vanlig och tyckes gifva vid handen, att 
de användts i det längsta. 

Grafgodset tyder på, att grafven tillhör slutet af 4: de peri
oden eller början af nästa. 

5. Djupare än kistans tak, men dock ej fullt i jämnhöjd 
med utan något högre än dess botten, låg en af handstora 
stenar byggd stensättning, som sträckte sig från kistans norra 
sida österut minst 3 m. På denna stenbädd anträffades kol, men 
inga ben. Tre meter österut från kistan 
låg ett stycke af en liten dolkklinga (fig. 
43) och några bitar af en fibula, de se
nare omgifna af förmultnadt skinn.1 Sö
derberg omnämner, att nära dessa brons
saker funnos smärre stenar, förmultnadt 
trä och en mängd "kol". Det är troligt, 
att dessa "kolbitar" och trärester utgjorde F'g- 44- 2/3-
lämningar af en ekkista, och att ofvannämnda stenläggning va
rit bädden till denna kista. Fornsakerna tillhöra bronsålderns 
2:dra period. Hvilket kön den döde tillhört, kan ej med sä
kerhet afgöras, enär såväl säkerhetsnålar som dolkar anträffats 
i både mans- och kvinnografvar. 

6. Norrut från hällkistan fanns ett stenröse af ungefär 1 
m:s mäktighet och under detta lämningar af ett skelett och en 
kista af ek.'2 Rakt norrut från hällkistan träffades en liten harts
kaka (fig. 44), och omedelbart därefter begynte ben och för
multnade trälämningar att visa sig. De senare omgåfvo såsom 
en ram benresterna. Stundom hade träet endast lämnat mörka 
spår efter sig, men ibland voro större stycken bibehållna. 

Längst i öster fanns skallen och en större massa alldeles mju
ka ben. Spår efter kläder eller redskap sågs ej. Kistan, som 
var nedsänkt 30—60 cm. under den ursprungliga jordytan, låg på 
en skålformig bädd af småstenar och tycktes ha varit 3 m. lång 

1 Enligt bestämning af doktor Mats Weibull, Alnarp. 
2 Enligt bestämning af lektor C. E. Cedervall, Göteborg. 
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och 60 cm. bred. Den befann sig i högens midtlinje från öster 
till väster med hufvudändan i öster. Afståndet trån hällkistan 
till träkistans västra ända var 3 m. och den senare låg 90 cm. 
djupare än hällkistans botten. 

7. Två och en half meter rakt söderut från hällkistan pä 
ett djup af IVa m. från högens öfre yta fanns en samling ste
nar och under denna en flat, klufven gråsten, som täckte ett la-

r 

Fig. 45. 2/a. 

ger mylla af ett par tums tjocklek. Därunder stod 
en lerkruka (fig 12), omgifven af smärre stenar och 
gråstensflisor, hvilka voro väl ordnade eller kallmu-
rade. Krukan innehöll brända ben, men ingen forn-
sak och var särdeles väl bränd. Hon stod ungefär 
i jämnhöjd med hällkistans botten och omedelbart 
under låg en ofvantill flat sten. Krukans öfre kant 
var slät, nedtill var hon skroflig. Öfvergången be-

Fig.46.1 \. tecknades af en rad fördjupningar, gjorda med fing
rarna. Märken efter fingerända och nagel äro ännu synliga. 

8. Omkring 2 m. sydost om den förra hällkistan fanns 
en annan sådan, öfver hvilken lågo några stora stenar, och 
vid hvars nordöstra sida en ganska stor och några mindre voro 
placerade. Kistan var fyrkantig till formen och l,ao tn. lång 
med riktning i nv. och so. Bredden var ungefär 60 cm., men 
kunde ej med full visshet bestämmas, ty iföljd af de öfverlig
gande stenarnas tryck hade taket brustit och väggstenarna på 
bägge sidor fått en lutande ställning. Takstenarna utgjordes 
af tre stycken sandstensflisor, väggstenarna voro likaledes af 
sandsten. Östra gafveln bestod af en på insidan flat gråsten, 
35 cm. lång samt en rullsten där bredvid, och västra gafveln 
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af större gråstenar, medan bottnen utgjordes af sandstensflisor. 
Grafvens djup var ungefär -a m. 

På kistans botten funnos brända ben, nästan öfver hela 
dess längd. Vid östra ändan hade man öfver dessa lagt en 
"brädstump" af ek, hvaraf förmultnade lämningar funnos. Unge
fär 15 cm. från östra gafveln lågo bland benen en rakknlf med 
hästhufvudformadt handtag (fig. 45), en pilspets (fig. 46), en 
slät pincett och en syl. Kistan stod i jämnhöjd med den förut 
omnämnda hällkistan. 

Fornsakerna visa, att det varit en mansgraf från 4:de pe
rioden eller början af nästa. 

Ett i grafvar frän äldre bronsåldern ej påträffad! vapen, 
pilspetsen, möter oss här. Den förekommer ofta i Köpinge-
grafvarna och alla tecken tyda på, att den endast nedlades i 
mansgrafvar. Stridsvapen, såsom svärd, spjut och yxa anträf
fas aldrig i kvinnografvar. Dolkar däremot äro ej sällsynta, 
men dessa senare behöfva knappast räknas som stridsvapen, i 
olikhet mot de förra och mot pilspetsarna. Det var naturligt
vis bekvämt att slippa nedlägga större, dyrbara föremål, då man 
kunde nöja sig med en lätt ersättlig pilspets. Detta förklarar 
måhända deras talrika förekomst. De äro vanligen flata på ena 
sidan, tjockast på midten och aftunna mot eggen. Tången är 
i allmänhet fyrkantig i genomskärning, stundom spetsig i än
dan, men oftast tilltrubbad. Formen erinrar, hvad de vack
raste exemplaren, t. ex. fig. 71 beträffar, om pilspetsar af järn 
från graffältet vid Alvastra. 

9. Sextio centimeter väster om föregående kista i syd
västra hörnet fanns en större samling brända ben. Ofvanpå 
dem låg ett dubbelt lag af småstenar och rundtomkring voro 
ställda några kullerstenar, hvilka utgjorde östra fortsättningen 
af roset öfver graf 4. Ibland benen funnos följande bronssa
ker: bladet af en pilspets (?), en lång krokig knif, en primitiv 
pincett, en dubbelknapp med spröt och hartsinläggning (fig. 47, 
48. 49) och en syl. Huruvida knifven varit en försliten rak-
knif eller tillhört krumknifskategorien eller varit ett förarbete 
till pilspets kan ej afgöras. 
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Benen lågo i en smal ränna af Va m:s längd. Under dem 
fanns endast sand. De lågo i höjd med taket på den förra 
hällkistan och tillhöra säkerligen en mansgraf antagligen från 
4: de per. 

10. Något öfver 1 m, öster om den sist funna hällkistan 
fanns en stenkista, 1,» m. lång, med riktning i ö. och v. Kis
tan var bildad af på insidan flata kullerstenar eller flisor, myc
ket smal, knappt 30 cm. bred. Taket utgjordes vid östra si
dan af en flat stenflisa, f. ö. af kullerstenar, som fallit in i kis-

Fig. 47. 2/s. Fig. 48. i/i. Fig. 49. Vi

tan. I grafven hade varit nedlagd en träkista af samma längd 
som stenkistan; förmultnade delar af densamma funnos öfverallt. 

Midt i grafven lågo brända ben och bland dessa följande 
grafgods: en rakknif med afbrutet spiral- eller svanhalsfor-
madt(?) handtag, en pilspets, en pincett med tre bucklor och 
ornerad sidokant, en syl och en vacker krökt nål (fig. 50), allt 
af brons. Sylen har, som ofta är fallet, samma form som de 
obetydligt större järnprylar, hvilka funnits vid Järnsyssla och 
Alvastra. Mot spetsen äro de runda i genomskärning, men 
fyrkantiga mot tången. Huruvida de verkligen användts till 
tatuering, såsom Sophus MUller antagit, i hvilket fall denna sed 
skulle räckt till tiden e. Kr., eller om de tjänat till arbetsred
skap, kan väl knappast med visshet afgöras. Det förra är väl 
dock troligast, enär arbetsredskap aldrig påträffats i grafvarna, 
medan sylarna åter äro mycket allmänna och finnas tillsam
man med toalettsaker. 

Kistan låg i höjd med takstenen till den sistnämnda 
hällkistan och tyckes vara en mansgraf från 5:te perioden, 
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eller möjligen slutet af den föregående. Kistans djupVar ej stort, 
knappt 12—15 cm. Bottnen utgjordes af sand och gafveln be
stod af två på hvarandra lagda kullerstenar. 

11—12. I högens öfre yta strax under växttäcket funnos 
rakt väster om den hela urnan (graf 7), två grafkärl nedsatta 
strax intill hvarandra. Öfver det östra af dessa låg en 
flat sten, det västra hade gått sönder, men dess unge
färliga form och storlek åskådliggöres af fig. 13. Det 
andra togs helt upp (fig. 14). Båda voro förfärdigade 
af groft gods och fyllda med brända ben. Grafgods 
saknades. Omkring kärlen fanns ingen stensättning. 
De stodo 1 m. högre än urnan i graf 6. Vid sidan 
om denna, 60 cm. söderut, funnos några sotiga stenar, 
lös, sotig jord och ett par kolade träbitar. 

Hög IV. Blott 10 steg från högen n:r V och 14 
steg från en sydväst därom befintlig större hög, VI, låg 
högen n:r IV, tätt bevuxen med ekkratt. Dess om
krets var 50 steg, och här och hvar framstucko stenar, 
som bildade fotkedja. Höjden var 2—2.5 m., och den 
underliggande marken sluttade något frän norr till söder. 

1. Ungefär 1 m. sydost från högens centrum träf
fades strax under jordytan ett lerkärl, endast täckt af 
ett par flata stenar. Urnan var alldeles söndersmulad 
af trädrötter, som trängt tvärs igenom densamma. Bland Fig. 50. 

Vi 
skärfvorna hittades brända ben, men ingen fornsak. 
Kärlets form synes, af ett par fragment att döma, ha varit som 
fig. 15. 

2. Nära 2 Va m. sydväst eller rakt söder om centrum 
fanns ett röse, hvars öfversta sten låg omedelbart under hö
gens yta, eller c. 1,35 m. ofvan markens ursprungliga nivå. Hela 
roset hade en diameter af ungefär 60 cm. och lika stort djup. 
En kruka af fint gods, krossad af växtrötter, påträffades i det
samma. Dess form var ungefär som fig. 16. En stenflisa gjorde 
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tjänst som lock och sidorna omgåfvos af två andra flisor jämte 
kullerstenar. I urnan hittades brända ben samt enhattstång-
knapp (fig. 51) och fragment af två häktor (fig. 52). Forn
sakerna härröra antagligen från 5:te per. 

3. En half meter nordväst från centrum träffades strax 
under jordytan en flat sten, 30 cm. i diam. och ett par kul
lerstenar vid sidan af densamma. Under denna sten hittades 
rester af en kruka (fig. 17) samt glest spridda, äfven utanför 
stenens kanter befintliga benskärfvor, men intet grafgods. 

Fig. 51. Vi. Fig. 52. »/t 

4. Nära 2 m. från centrum rakt i söder fanns en sam
ling stenflisor, som i ett litet rum inneslöto brända ben och 
en bronssyl. Dessa saker hade förmodligen blifvit nedsatta i 
ett träkärl, hvars springor varit tätade med harts; ty sådant 
fanns öfverallt i kanten, där benskärfvorna togo slut. Frän 
kistans botten till högens var omkr. l,au m. Sylen tyder på 
att grafven varit uppförd öfver en man. 

5. Midt i högens botten fanns en hällkista, hvilken dock 
ej var fullständig. Dess riktning var vnv.-oso. Norra sidan bil
dades af tre sandstenshällar, hvars dimensioner voro: 1: 57x 
60 cm (första siffran anger bredden, andra höjden), 2: 54x 
60 cm., 3: 96x60 cm. Södra väggen bestod först af en häll 
af 54x90 cm:s storlek, därefter vidtog ett mellanrum och se
dan en häll om 65x30 cm. Denna sistnämnda var c. 30 cm. 
lägre än den midtemot stående, men kring densamma hitta
des talrika smärre flisor, hvadan den sannolikt varit högre, men 
gått sönder på midten. Afständet mellan denna och den midt 
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Östra gafveln var öppen, men framför densamma låg en 
sandstenshäll nästan rund och nära Va m. i genomskärning. Un
der denna träffades tvenne ben. De därpå följande stenarna 
voro alldeles hoptryckta, ty den i högens midt med sin topp 
synliga stenen af 2,.-> m:s längd och *U m:s tjocklek, jämte en 
del kullerstenar, utöfvade här ett starkt tryck. Västra gafveln 
utgjordes af en större häll, till hvilken de närmaste sidostenarna 

Fig. 55. 1/1. 

slöto sig i rät vinkel. Några tecken till takhällar fun
nos ej. 

Hela grafven var 2 Va m. lång och fylldes af stör
re och mindre kullerstenar. Under flisan vid östra Fig.53. »/i. 
gafveln funnos två ben, och i grafvens hela längd 
syntes i sanden hvita strimmor utgörande spår efter 
ben. I nordvästra hörnet fanns en större samling 
obrända ben, ryggkotor och refben jämte en genom- lg" ' ' u 

borrad hundtand' (fig. 53) och en guldspiral (fig. 54). t kis
tans midt fanns en söndrig fibula (fig. 55). Benen lågo utan 
någon som hälst ordning. Äfven utanför västra ändan påträffa
des ben, bl. a. ett stycke af en skalle, och norr om västra gaf
veln hittades ett par andra, det yttersta ] i m. därifrån vid ett 
"råtthål". 

Västra gafvelstenen var 1 m. 20 cm. läng och något mer 
än 60 cm. hög. Bottnen i kistan utgjordes i västra ändan af 
en sandstcnsflisa, i den östra af fint strandgrus. 

Ofvan anförda något orediga uppgifter tyckas antyda, an
tingen att hällkistan, i hvilken funnos fornsaker från andra 
perioden, användts till flera begrafningar, såsom fallet stun
dom var under början af bronsåldern, då stenålderns graf-

1 Enligt bestämning af docenten O. Holmqvist i Lund. Afven tandfrag-
ment af Lemmus amphibius påträffades, men dessa ha antagligen kommit in 
i grafven efteråt, hvilket "råtthålet" ocksä antyder. 
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skick ännu lefde kvar,1 eller att centralgrafven blifvit störd af 
människor eller lämlar(?) eller af stenarnes tryck, hvilketdera 
kan ej med säkerhet afgöras. 

Huruvida de ofvannämnda fornsakerna tillhört man eller 
kvinna, är ej lätt att med full visshet afgöra. Dock måste en 
hundtand anses vara en föga manlig prydnad — den förut om-
nämda grafven i Gramse, Danmark, hvarest 49 genomborrade 
hundtänder anträffades, var sålunda en kvinnograf — och den 
lilla guldtenen tyckes knappast ha passat samman med män
nens smak för solidare prydnader. 

6. En meter och tjugo centimeter sv. från midten och V« 
m. från högens botten träffades, inkastade bland större och 
mindre kullerstenar, förmultnade och obrända ben, däribland 
en hufvudskalle. Från denna sträckte sig benspår 1 m. österut. 
Troligen utgör det hela rester af en begrafning från äldre brons
åldern. 

7. Rakt söderut, 2,.-, m. från hällkistans västra gafvelsten, 
nära grafvens botten funnos några få fragment af förmultnade 
ben jämte svart jord dolda under sandstensflisor. Två och en 
half m. i sydost från kistan fanns en flat sandsten 60 cm. i 
diameter och därunder lågo spridda obrända ben, några ända 
till 30 cm. väster om sandstensflisan. Benen, bland hvilka 
fanns en tand, men intet käkben, lågo inblandade bland kul
lerstenar och sandstensflisor, de lägsta öfver Va m. lägre än 
de högst belägna. Frän hällen till högens botten var unge
fär 60 cm. Äfven dessa benrester torde härleda sig från en 
graf från äldre bronsåldern. 

Hög V. På gränsen mellan n:r 2 och n:r 5 i Köpinge 
låg en mycket utjämnad hög — tidigare hade man plöjt och 
sått pä densamma — alldeles invid den föregående. 

1. I högens midt, knappt mer än en Va m. från den na
turliga bottnen, fanns en liten stenkista, bildad af fyra kant-

1 Exempelvis i det förut omnämnda graffältet i V. Virestad. 
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ställda stenar. Taket utgjordes af två på undersidan flata ste
nar och bottnen af en tredje, upptill flat sådan. Det inre rum
met var knappast 30 cm. från n. till s., 15 cm. från ö. till v. 
och nära 20 cm. högt. Kistan var f. ö. ingalunda regelbun
det bildad, ty två af väggstenarne voro spetsiga upptill. 

Inne i densamma fanns en handfull brända ben och en 
miniatyrkruka, fig. 5(18). Denna låg upp- och nedvänd i mid
ten af kistan och därunder befunno sig de brända benen. Fyll
ningen i högen utgjordes af rödgul sand (samma material som 
jordmånen omkring), men strax väster om kistan fanns en större 
fläck, alldeles svart jord. 

2. Ofvannämnda kista låg rakt öfver östra 
kanten af ett röse, som bildade högens kärna. Midt 
under roset, som hade en mäktighet af mindre än Fig. 56. 1/2. 
1 m. och var 2 Va m. i genomskärning, fanns en 
liten stenkista 1 m. väster om graf 1. Först anträffades tre 
flata stenar, den ena mera än 30 cm i kvadrat, de två andra 
något mindre, och därefter kom ett lager af fältstenar. Kistan 
hade varit täckt af en flat sten, men denna hade brustit och 
fallit ned i kammaren, hvars väggar utgjordes af flata stenfli
sor. Rummet var fyrkantigt, icke fullt regelbundet och dess 
största utsträckning var i ö. till v. Bottnen utgjordes af en 
flat sten (17x22 cm.). Inklämd mellan flisorna — i östra si
dan voro dessa dubbla — stod en större rämnad lerkruka med 
lock, hvilket senare brustit och fallit in i krukan (fig. 19). 

I urnan funnos brända ben i mängd jämte en rakknif med 
svanhalsliknande skaft samt en knapp med ensidig fot (fig. 56), 
båda af brons. Rakknifven har en enkel rätlinig ornering 
längs ena ryggsidan. Den låg i ytan, medan knappen hittades 
nere ibland benstumparne. Kistan var minst 30 cm. nedsänkt 
under jordytan. Rundt omkring var jordmånen något mörk
are än på andra ställen i den af ljus sand bestående högen. 

Fornsakerna visa, att kistan var en mansgraf från slutet af 
4:de perioden eller början af den följande. 

3. En meter längre i söder, i fortsättning af roset fanns 
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en kruka, omgifven af stenflisor, hvilka ändrat läge och där
igenom krossat densamma. Dess form har efter hopsättningen 
kunnat bestämmas, liksom dimensionerna (fig. 20). Urnan var 
till •/« fylld med brända ben, ofvanpå hvilka funnos fragment 
af ett mycket tjockt och massivt lock, delvis alldeles förmult
nadt af väta. Urnan var af simpelt gods och mycket massiv 
i bottnen. Ibland de brända benen hittades en knapp och en 
syl at brons. Knappen var som så ofta nästan alldeles upp
sliten och sned af användning. Under krukan låg en stenflisa. 
Afståndet från denna till markens ursprungliga yta var c. 30 
cm. Sylen antyder, att grafven varit en mansgraf. 

I högen funnos talrika flintskärfvor samt ett spån och två 
skrapor. 

* 

Hög VI. I augusti 1881 utgräfdes högen n:rVI. Den var 
bevuxen med ekkratt och dess omkrets var 82 steg, diametern 
mellan 25 och 30 steg, höjden c. 4V« m. 

Högen öppnades sålunda, att schakt upptogos 3—3 Va m. 
breda. När man hunnit till bottnen i ett, togs ett nytt och jor
den kastades i det föregående. Första schaktet togs vid södra 
ändan. 

Grafhögen bestod af ett stenröse i centrum, öfver hvilket 
sand blifvit uppkastadt af samma beskaffenhet som den kring
liggande jordmånen. Något öfver 1 m. inåt från kanten rakt 
i söder låg en större sten och sedan västerut i en båge sten 
på sten. De lågo på jämna marken, så att de varit beräknade 
som kantstenar, fastän de nu täcktes af jord. Omkring 1 m. 
längre in i högen, och 'a m. högre låg också en rad stenar, 
något mindre än föregående, men parallellt med dessa, och ut
görande en äldre fotkedja. 

1. Ungefär *IA m. från ytan, 3-1,4 m. från kanten, på ett 
ställe, där en öppning fanns i den öfre fotkedjan, låg en flat 
sten 37x30 cm., ofvanpå ett röse af hufvudstora rullstenar och 
gråstensflisor, hvilka inneslöto ett fritt rum. I detta hittades 
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en liten lerkruka med lock (fig. 21) och söder därom brända 
ben jämte en armring af brons (fig. 57). Under själfva krukan 
fanns endast sand, men under benen låg en på öfre sidan flat 
sandstensflisa. Krukan togs hel upp utom locket, som gått 
sönder. Hon innehöll brända ben och ett litet hopböjdt brons
bleck. Benen fyllde krukan till hälften, resten utgjordes af 
sand, som antagligen ditlagts före grafsättningen. Troligt är, 
att urnan och de bredvid liggande brända benen tillhöra sam
ma graf. 

Armringar buros af såväl män 
som kvinnor, men ifrågavarande 
rings små dimensioner antyda, att 
den döde varit en kvinna eller rik
tigare en flicka. Förekomsten af lg' ' *' 
ett hopböjdt bronsbleck af det slag, som brukar finnas i kvin
nografvar, bekräftar detta antagande. Dessa bronsbleck an
vändes som beslag å fransar, hvilka buros å klädningen, 
eller bildade afslutningen å gördeln. De förekommo äfven un
der äldre bronsåldern såsom i grafven vid Ölby i Sjaelland,1 

där de hittades liggande i tvä rader på framsidan af den döda. 
Fyndets afstånd från den ursprungliga marken vare. ' »ra., 

från högens centrum 8 m. En yxhammare af en fläckig sten
art hittades något djupare, utanför roset. 

2. Strax "innanför" föregående röse anträffades träkol 60 
cm. under högens yta. Därefter vidtog ett röse af omkr. 1 m:s 
mäktighet, som nästan stötte intill det föregående. Af stenarna 
voro flera flata, andra rundade, hufvudstora och större. Un
derst, 1,35 m. från ytan, låg en stor sten, på öfversidan kull-
rig, undertill flat (60 x 35 cm.) och under denna träffades trä
kol, brända ben (flera ganska stora, såsom armben) samt en 
sliten bronsknif (fig. 58) med genombrutet skaft. Dessa sa
ker voro lagda på en stenläggning af handstora stenar. Till 
bottnen var från fyndet c. 67 cm. Bronsknifven tillhör en typ, 

i Kr. Bahnson: Broncealderens Mands- och Kvindegrave, s. 286, i 
Aarb. f. nord. Oldk. 1886. 
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som förekommer under 3:dje perioden i såväl mans- som 
kvinnografvar. 

Huruvida "träkolen" verkligen voro sådana, kan emellertid 
betviflas, då de brända benen under bronsåldern omsorgsfullt 

befriades från kol och aska. Troligast är att de i stäl
let voro förmultnadc lämningar efter en på stenlägg

ningen anbragt kista, hvari grafgodset legat. 
3. Rakt i söder och 4V« m. från cent

rum blottades alldeles under jordytan en flat 
sten. Det var öfre delen af en utmärkt väl 
byggd liten stenkista, som var konstruerad 
på följande sätt. I söder stod en flat sten 
65 cm. bred, 45 cm. hög, i norr och väster 
en liknande, 37 x 45 cm., utanför hvilka 2 flata 
stenar voro anbragta som stöd. Taket bil
dades af tre öfver hvarandra lagda, flata ste
nar. Samtliga voro från 3—7 cm. tjocka. 

/ Smärre öppningar voro tätade med småste
nar, och bottnen utgjordes af en enda flat 
sten, 5—7 cm. tjock, 70 cm. i ö-v. samt 45 

'•••cm. i n-s. Kistans inre dimensioner voro unge
fär 30 i alla riktningar. Öfverst i densamma låg sand och några 
få brända ben; därefter, 10 cm. djupt, träffades liksom ett lock 
af tunnt harts. Det sträckte sig nästan från kant till kant i 
kistan och hade rundade kanter, som voro hoprullade. Där
under funnos en större mängd brända ben, ett hoprulladt brons
bleck och ett "knifblad" af brons. Hartset hade tydligen ut
gjort tätning i en ask af trä eller näfver, som användts till ben
gömma. Bronsblecket tyder på att grafven varit öfver en kvinna. 

4. Ungefär 3,so cm. sydost om föregående graf, således 
närmare kanten funnos, 30—60 cm. under högens yta, brända 
ben och en lång, böjd bronsnål (fig. 59), liggande under en 
flat sten, täckta och omgifna af några få stenflisor. Underlig-
garen var 30 cm. lång och lika bred. Nålens form hänvisar 
till bronsålderns sista period eller järnålderns början och det 
är snarare troligt, att den tillhört en kvinna än en man. 

Flg.59.V«. Fig. 58. 
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5. Tre meter sydväst från centrum och 2,a m. från hö
gens yta träffades en flat, oregelbundet formad sten, 33x65 
cm., och därunder en mycket stor lerkruka (fig. 22) omgifven 
af sand. I dess buktiga del funnos brända ben och följande 
grafgods: en rakknif, en kort, tjock bronssyl, en afbruten pil
spets och en lång, smal syl, med delvis kvarsittande träskaft. 
De båda sylarna äro af högst olika form. Den med trä
skaft försedda (fig. 60) är af den vanliga typen, den 
andra är kort och tjock samt tvär i skaftändan och rela
tivt trubbig i spetsen (fig. 61). Den är af samma form 
som sylarne i graf 6, hög VIII och graf 10, hög X. Hu
ruvida de kunnat användas till tatuering kan verkligen 
betviflas. Krukan är väl bränd, utan ornament, 
och godset är 4 mm. tjockt, utom bottnen, som 
är minst 12 mm. Strax under krukan vidtog röse. 
Fornsakerna ge-, vid handen, att grafven varit en 
mansgraf sannolikt från 5:te perioden. 

En Va m. rakt öfver grafurnan hittades en 
yxa af sandsten, hvars egg var alldeles krossad. 

Rakt österut från graf 3, c. 3 m. därifrån, Fi„^G1 Fi ' 6 0 

fanns på ett djup af 1 m. en samling ganska or- Vi. Vi. 
dentlig! lagda stenar och därunder ett tunnt la
ger svartare jord. Spår af brända ben syntes ej; måhända var 
det hela endast en rest af den inre fotkedjan jämte det för
multnade vegetationstäcket. 

I sydöstra hörnet fanns en rad stenar, 4,8 m. i längd med 
sträckning i sv.-no. Den största stenen var 60 cm. lång, den 
minsta något större än ett människohufvud. 

6. Nästan midt i högen på ett djup af 1,so m. funnos un
der några löst lagda kullerstenar, utan omgifningsstenar, brän
da ben, spridda öfver ett område af minst Va m:s diam. Bland 
benen låg en dubbelknapp af brons, ornerad med koncentriska 
räfflor, såsom bruket var under 4:de och början af 5:te pe
rioden. Strax ofvanför stenarna gick en svart rand nästan 

Fornvännen 1912. 9 
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horisontalt öfver hela högen; det var rester af växttäcket på 
den ursprungliga grafkullen. 

Ett stycke sydväst från toppen anträffades strax under jord
ytan en sten, 15—17 cm. tjock, 90 cm. lång och Va m. bred. 
Den låg c. 3 m. från centrum. 

En och tre kvarts meter väster om toppen fanns en stor 
stenpelare, som syntes med sin kullriga topp i högens yta. 
Dess höjd var 2,a m., dess tjocklek c. l,ao m. Den stod på 
en flat bottenyta af 1 x 0,c,o m:s storlek. 

En annan sten anträffades på l,ao m:s djup något öster 
om centrum. Den låg på flatsidan, var 2 ra. lång och l,w 
m. bred samt relativt tunn. 

Just vid denna sten vidtog den mörka rand af mylla, som 
visade, att högen ursprungligen varit öfver 1 m. lägre, men blif
vit tillökt under yngre bronsåldern. 

7. Emellan de två ofvan omtalade stora stenarna fanns 
ett röse, som täckte en stenkista, hvars tak låg 2 Va m. under 
toppytan, alldeles midt i högen. Roset fortsatte under kistan, 
hvars botten befann sig 1 m. öfver den ursprungliga marken. 
Kistans längd från kanten af västra takstenen till kanten af 
östra, var öfver 2,5 m. och invändigt 2,a m. Dess längdsträck
ning var nv.-so. och bredden invändigt i västra ändan c. 68 
cm., i östra 65 cm., vid midten betydligt mera. Väggarna be-
stodo af kullerstenar af c. 30—40 cm:s genomskärning och golf
vet af små, väl lagda stenar. Höjden från bottnen till takste
narne var 30 cm. Dessa voro fem till antalet. I väster låg 
först en underliggare och pä denna en sten, som var c. 70 cm. 
lång och nära Va m bred. Därefter följde fyra stenar af föl
jande dimensioner: 0,T5xO,3o m., I,ox0,5o m., I,iox0,oo m. 
och 1 m. x 0,5o m. Den längst i väster befintliga, flata takste
nen såg ut, som om han varit klufven. 

Ofvanpå sanden c. 15 cm. från takstenarne låg ett skelett 
med hufvudet blott 7 cm. från västra gafveln. Från hufvudet 
kunde man följa benspåren österut till 70 cm. från östra gaf-
velväggen. Såväl armben som bäcken- och lårben kunde ur-
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skiljas. I östra delen voro benen täckta af ett tumstjockt la
ger sand. Omkring benspåren märktes ett brunt lager förmult
nade kläder. Ett par trådar kunde uppsamlas, de voro af ylle. 
Dessutom anträffades ett par linnetrådar (?), 1,5 mm. tjocka. 
Eljest hittades intet. 

Hög VII. Sydost om högarna IV, V och VI, söder om 
landsvägen kan man iakttaga ännu en grafhög. Den är nä
stan alldeles utplöjd, och häri torde orsaken ligga, att den 
ej närmare undersökts af Söderberg. 

:-f. 

Hög VIII. På samma sida om vägen som föregående låg 
högen n:r VIII. Dess omkrets var 62 steg, afständet tvärs öf
ver 24 steg och höjden omkr. 2 m. Ofvanpå högen, något 
öster om toppen, låg en stor, tämligen flat sten, dess dimen
sioner voro 3,i5 x 2,i8 (om meter eller fot står ej angifvet, tro
ligen är det sistnämnda mått). 

1. 1 högens kärna fanns ett röse af stor utsträckning, hvil
ket säkert inneslutit en träkistgraf frän äldre bronsåldern, ehu
ru kistan och dess innehåll alldeles förmultnat. 

2. Omkring 2 m. från högens östra kant påträffades ett 
annat röse bestående af kullerstenar, hvilket ej hade sam
manhang med det större, som utgjorde högens kärna. I dess 
botten fanns en lerurna nedsatt i jorden, så att öfre kanten 
stod i jämnhöjd med den ursprungliga markytan. Krukan 
var täckt af en på undersidan flat sten och omgifven af kul
lerstenar, hvilka genom sitt tryck åstadkommit, att den gått 
sönder. Godset var fint, alldeles jämnt och glatt på ytan, väl 
brändt, och som ornament gick en enkel linje rundt om mel
lan hals och buk (fig. 23). Under urnan fanns endast sand 
jämte ett par smärre kullerstenar. Grafgods saknades. 

3. I högens topp hittades strax under jordytan lämningar 
efter en lerkruka af tjockt och groft gods samt några benskärf
vor. Af krukan fanns föga mer än bottnen kvar (fig. 24), som 
förmodligen låg i orubbadt läge, c. 15 cm. under toppens yta. 
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Högen hade troligen varit något större, men blifvit aftagen, 
hvarvid grafven skadats. Spår efter stensättning fanns ej, och 
intet grafgods påträffades. 

4. Ungefär 1h m. väster om högens centrum på ett djup 
af ungefär 15 cm. från ytan, vidtog ett litet stenröse af 1 m:s 
utsträckning i n. och s. samt 0,7.-, m. i ö. och v. Inne i roset fanns 
en mindre, med lock försedd, något hoptryckt lerkruka (fig. 25) 
skyddad af öfverliggande flata stenflisor, medan tre andra flisor, 
ställda i trekant, omgåfvo densamma. Den var till hälften fylld 

Fig. 62. Vi 

med brända ben och till hälften med sand, ända upp till myn
ningen. Sanden måste ha blifvit ditlagd före lockets påsät
tande, enär detta noga tillslöt öppningen. 

Grafgodset utgjordes af en fingerring och en ganska sliten 
stångknapp af brons (fig. 62). Ringar af brons äro ej sällsynta i 
kvinnografvar, och därför är det ej osannolikt, att denna graf var 
en sådan, fastän ringen är i största laget. Stångknappar före
komma likaledes ofta i samband med redskap från kvinnografvar. 

5. Två meter rakt söder om centrum anträffades en ler
urna med lock (fig. 26), omgifven af flera på kant ställda sten
flisor, hvilka stöddes af smärre kullerstenar. Urnan påträffa
des blott några cm. under högens yta, utan betäckning. Un
der densamma låg en mindre, flat sten och från dess botten 
till den naturliga jordytan var l,ao m. Urnan var söndertryckt 
af de omgifvande stenflisorna, liksom locket, hvars nedvikna 
kant blott var c. 12 mm. bred. 

I krukan lågo brända ben ända till två tum från mynningen, 
och ofvanpå dessa 5 bärnstenspärlor (fig. 63), ett hoprulladt 
bronsbleck och två små rundböjda bronstenar, hvilka äro nå-
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got nötta och sannolikt suttit på samma halsband som bärn-
stenspärlorna. De påminna f. ö. om guldtenen i hög IV, graf 
5, hvilken säkerligen tjänat samma syfte. Bronsblecket hade 
varit fastgjordt som beslag på en frans medels två längs kan
ten inpunsade rader af små fördjupningar (fig. 64). Vid bott
nen af krukan låg ytterligare en bärnstenspärla af samma form 
och storlek som de föregående, med ett litet hopböjdt brons
bleck stucket genom hålet. 

Fynd af bärnsten är sällsynt 
under bronsåldern. Dess före- , 

Fig. 63. Vi. Fig. 64. Vi. 

komst här, i samband med frans
beslag är analogt med det förut 
omnämnda Olbyfyndet frän äldre 
bronsåldern vid Kjöge, där bärn
stenspärlor anträffats tillsammans g- 3-

med fransbeslag. Grafven är med säkerhet en kvinnograf. 
6. Två meter rakt västerut från sistnämnda graf fanns en 

annan, ungefär 60 cm. djupare och belägen 2 Va m. sydväst 
från högens centrum. Denna graf var anlagd på följande sätt. 

Öfverst låg en rund, tämligen flat sten, nära 0,75 m. i dia
meter; därunder tvänne större gråstensflisor, som voro öfver
liggare till en aflång kista, egendomligt nog med sträckning i 
no.-sv., c. 0,75 m. lång och c. 18 cm. bred. Väggarna bildades 
af flata stenar, som lågo horisontalt, så att grafvens djup blef 
inemot 10 cm. Inne i densamma fanns en mängd ben, mindre 
härdt brända än vanligt, och i nordöstra ändan hittades bland 
benen en rakknlf (med skaft af hästhufvudtyp, afbrutet), ett 
egendomligt knifblad (fig. 65), en kort bred pincett utan 
ornering och en liten syl, vid hvilken partiklar af ett träskaft 
voro fastärgade. 1 grafven fanns dessutom en flintskärfva. Bott
nen till kistan utgjordes af tvänne gråstensflisor, och under dessa 
träffades sotblandad sand jämte ett par stenar, sotiga på ofvan-
sidan, som om de varit med på bålet. Omkring grafven syn
tes på flera ställen svart mylla. 

Fornsakerna visa, att det varit en mansgraf från 4:de pe
rioden eller början af 5:te. 
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7. Sydost från centrum nära 2 m. därifrån och ungefär 
l,ao m. nordost om graf 5 träffades, omkring Va m. djupare 
ned än denna, en samling ben, glest fördelade på ett område af 
öfver 1 m:s utsträckring och 15 cm:s djup, utan minsta spår 
af stensättning. Bland benen lågo kringspridda: en dubbel

knapp med spröt (fig. 66), två rakknifvar at sam
ma typ (fig. 67), en pincett utan ornering, ett frag
ment af en syl med fastsittande rester af träskaft, 
två pilspetsar och fragment af en tunn dolkkllnga 

af ovanlig typ, hvilken eljest förekom
mer under äldre bronsåldern, (fig. 68), 
allt af brons. Pincetten fanns ungefär 
1 m. från knappen och 15 cm. djupare. 
Som vanligt var jorden omkring benen 
svart. Fornsakerna bestämma grafven 
till en mansgraf troligen från 4:de per. 

8. Närmare ytan, ungefär l/i 
m. rakt i norr från graf 3 och 
omkring 30 cm. lägre, fanns ett 
stenröse, ofvanpå hvilket hitta
des några få benskärfvor, men 
utan någon fornsak och utan kol 

eller sot. 
Grafvarna 6, 7 och 8 lågo i en linje rakt i öster och väs

ter, n:r 8 något högre än de öfriga. 

Fig. 68. 2/3. Fig. 66. »/i 

Fig. 67. 2/3. 

Hög IX. I högens midt fanns en större sten och på si
dorna om denna tvänne ansenliga fördjupningar. Högen hade 
nämligen förut undersökts, antagligen af "skattsökare", hvilket 
visade sig, då man gräfde strax nordväst om den stora stenen 
och ungefär midt emellan de båda fördjupningarna. 

1—2. Öfverst funnos brända ben, och därunder en sam
ling stenar samt nederst, på en 1 m:s djup, en flat sandstens-
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flisa (60x30 cm.), på hvilken låg bottnen af ett mycket tjockt 
lerkärl af dåligt gods. Troligtvis utgjorde detta resterna af två 
olika grafvar, men intet grafgods påträffades. 

3. Rundt omkring funnos brända ben, och ibland benen 
elt par skärfvor af ett vackrare kärl, utan grafgods, 

4. I högens västra del, 1,« m. rakt väster om 
detta fynd, hittades på den ursprungliga jordytan 
ett svärd c. 26Va cm. långt och en spjutspets 18,a 
cm. läng (fig. 69) af brons. Svärdet låg i nv.-so. 
med spetsen i det senare väderstrecket, och hade 
haft slida af trä, hvaraf rester återstodo. Spjutspetsen 
låg c. 8 cm. norr om svärdet, i ö. och v. på så sätt, 
att hylsan låg rakt norr om svärdets handtag. Äf
ven spjutspetsen hade legat i ett fodral af trä (?), 
hvaraf bitar tillvaratogos, delvis kvarsittande vid hyl- '••'. 
san. Nästan omedelbart under skaftändan af svär
det, fanns en bit af ett förmultnadt käkben, som var 
genomdränkt af ärg. En hopkramad klump af harts
remsor hittades alldeles under svärdet. Under dessa 
saker och strax norr om dem påträffades några huf-
vudstora stenar. Alltsamman låg 70 cm. djupt och 
från svärdet till bottnen af högen var 25 cm. Fyn
det visar oss resterna af en mansgraf från 2:dra pe
rioden, troligtvis med orientering ö-v. Säkerligen 
har kista funnits, fastän de förmultnade resterna und- Fig. 69. Va. 
gåttgräfvarens uppmärksamhet. Emedan högen förut 
blifvit skadad afbrötos tyvärr gräfningarna, innan hälften af den
samma blifvit undersökt. 

Hög X, Hög X bar namnet "tvillinghögen" och var c. 
75 steg i omkrets samt 28 steg tvärs öfver. Den hade en större 
fördjupning i midten till hvilken en gång gick i nordost, äf
ven detta spår af ett skattgräfningsförsök för 20—30 år sedan, 
enligt hvad man visste att berätta. I sydvästra hörnet påträf
fades några större stenar, som dock ej bildat fotkedja. 
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Tvärs öfver norra halfvan af högen syntes i skärningarna 
en tydlig, svart rand, ungefär 75 cm. från toppytan, ett säkert be
vis för att högen blifvit påökt. Högens största höjd mättes i 
tredje bänken och utgjorde 3,3 m. från alfven till toppen. 

1. I högens centrum fanns ett röse, hvilket säkerligen 
inneslutit en skelettgraf från äldre bronsåldern, ehuru såväl graf 
som grafgods förstörts af tiden. Fem meter från centrum rakt 
söderut låg en samling stenar i rad från "sydost till nordost." 

2. I östra ändan af detta röse, ungefär Vi m. under hö
gens yta, fanns en stor, starkt rödbränd lerkruka (fig. 33) om
gifven af flata stenflisor. Enär krukan ej tillräckligt skyddats 
af dessa, hade den gått alldeles i kras. 

I krukan funnos brända ben och en i den icke spetsiga 
änden afbruten, nästan förrostad jämten. Vi tyckas sålunda 
ha att göra med en graf, som står på öfvergången från brons
åldern till järnåldern eller måhända rent af tillhör den senare 
perioden. 

3. I rosets andra ända fanns också en graf. Ett träkärl 
med brända ben hade där blifvit nedsatt på en flat sten (40 x 
55 cm. i storlek) och omgifvits af stenflisor. Af träkärlet fanns 
endast några bitar hartstätning kvar. Bland de brända benen 
låg ett 2 cm. långt stycke af en vriden bronsten, det mest mini
mala grafgods man gärna kan tänka sig. 

4. Två meter rakt västerut från föregående fynd påträf
fades några stenflisor, som omgåfvo en lerkruka. Denna hade 
ett välgjord! lock med nedviken kant och innerfals (fig. 28). 
Krukan var alldeles sönder, men stora bitar af locket uppto
gos hela. Brända ben hade ungefär till hälften fylldt krukan, 
som stod något lägre än den föregående. Bland de brända benen 
lågo fragment af en stångknapp och häkta af brons. I krukan 
hittades äfven några bitar harts, som antagligen tjänat att fast-
kitta locket med. Från grafvarna 2 och 3 var afståndet lill 
bottnen c. 1,75 m., från 4 nära IVa m. 

5. Alldeles i högens botten, ungefär 1 m. rakt söderut 
från det röse, där grafvarna 2 och 3 funnos, l,ao m. djupare 
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än detta (l,4o cm. från botten till topp) fanns ett litet röse, som 
sträckte sig 75 cm. i n-s., 65 cm. i ö-v. Roset bestod af större 
och mindre stenar, som omgäfvo en grafurna af lera (fig. 29) (6). 
Kanten på halsen var tunn, godset fint och rödt. Åtta centi
meter från öfre kanten fanns ett öra, det motsvarande på andra 
sidan var afslaget, och på gränsen mellan hals och buk var en 
fåra inristad. Öfver krukan låg en på undersidan alldeles flat 
sten 30x45 cm., som slöt så tätt till öppningen, att öfre kan
ten lämnat aftryck i stenen. Krukan var full af sand ända till 

70. i/i. 

brädden. Under sanden lågo brända ben ända upp till hals
ens början och ofvanpå dessa hittades en slät pincett, en med 
hästhufvud (?) försedd rakknif, (fig. 70) samt en syl. Både 
pincett och knif buro på ytan "spår efter läderfodral"(?). Fyn
det visar, att grafven varit en mansgraf, antagligen från 4:de per. 

6. Något sydväst om centrum, blott 60 cm. väster om 
graf 4, fanns 30 cm. under ytan en samling brända ben, lig
gande på ett område af högst 30 cm. i kvadrat. Hvarken sten
sättning eller fornsaker betecknade stället, som antagligen ut
gjorde en graf från öfvergångstiden mellan brons- och järn
åldern. 

7. Rakt söderut, 2,au m. från centrum funnos Va m. under 
ytan, några flata stenar, som dolde ett par lerkrukor. Dessa stodo 
blott 20 cm. från hvarandra, den ena rakt öster om den andra. 
Den östligaste (fig. 30) hade samma form som krukan i graf 
n:r 5 (fig. 29) men mätte blott 19 cm. i mynningen. Ehuru 
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godset föreföll sämre, var ytan slät och svart till färgen. Hal
sen hade alldeles sjunkit ned i buken, och denna var i flera 
bitar. Brända ben lågo ända upp till undersidan af öfverlig-
garen (en flisa om 30x30 cm.) och i ytan påträffades två brons
knappar, den ena slät, den andra ornerad med koncentriska 

A räfflor, en simpel "knif" (gjord för att skaftas längs 
ryggsidan?), och en syl. Knifven och sylen hade fast
nat vid öfverliggaren. Inga stenar funnos omkring 
krukan. 

Grafven är antagligen en mansgraf från slutet af 
4:de eller början af 5:te per. 

8. Det visade sig vid undersökningens fortgång, 
att väster om n:r 7 ej fanns en utan två krukor, så 
att på en längd af högst 1 m. stodo tre lerkärl bred
vid hvarandra. Det västligaste (fig 31) hade nästan 
alldeles samma form som urnan i graf 7 (fig. 30) men 
var af tunnare, finare gods, ock täcktes af en stenflisa. 
Utsprång motsvarande öra funnos 9 cm. nedanför kan
ten. I ytan lågo bland benen en pilspets, (fig. 71), en 
dubbelknapp med spröt och otydlig ornering och en 
syl af brons. Grafven har säkerligen varit en mans
graf från 4:de per. eller möjligen början af 5:te. 

Fig 71 9* Krukan i graf 9 stod blott 10 cm. från graf 
Vi. 8 och var af samma form men af mycket dåligt gods, 

så att hon var alldeles förmultnad. Bland de brända 
benen funnos en dubbelknapp ornerad med koncentriska räff
lor, två knappar med ögla, en nålspets (?) samt ett fyrtiotal fyr
kantiga fransbeslag at brons (fig. 72—74). Af de båda med 
ögla försedda "knapparna" afbildas den större, som är flat, 
(fig. 75). Den mindre är något kupig till formen. Sådana knap
par eller prydnader äro måhända föregångare till de liknande 
ansenligare sådana, hvilka omtalas och afbildas af Montelius 
såsom tillhörande järnålderns första period.1 

i Sv. Fornminnesföreningens tidskrift IX, s. 168, fig. 4, och s. 172; jfr 
Månadsbladet 1885, s. 78. 
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Den karaktäristiska rafflade knappen gör, att man måste 
hänföra grafven till slutet af 4:de eller måhända början af 5:te 
perioden. Såväl denna som de båda föregående grafvarna 
tangera hvarandra och ha samma karaktär, liksom de respek
tive lerkärlen. Alla tyckas tillhöra nämnda tidsskede. 

Grafgodsets beskaffenhet visar, att den sistnämnda grafven 
varit en kvinnograf, 

10. En meter väster om de föregående tre grafurnorna fanns 
en stenkista bestående af en flat taksten 
(50x65 cm.), omgifven af på insidan 
flata stenar. Bottnen utgjordes af en sex-
kantig sten (50 x 55 cm.) och lutade starkt C T 
ät öster. Kistans diam. var 55 cm. och Fig- 72- 1/u 

djupet växlade mellan 10 och 25 cm. 
Bottenstenen låg obetydligt lägre än graf
varna 7—9. Från högens yta till bot
tenstenens undre sida var afståndet 1,45 m. j 

I kistan lågo brända ben, en kro
kig knif, en ornerad knapp, och en kort, bred syl. Troli
gen hade kistan således innehållit benresterna efter en manlig 
individ från 4:de eller 5:te perioden. 

11. Ungefär 2,7 m. öster om grafvarna 7—9 och obetyd
ligt lägre än dessa fanns under en mindre, flat stenflisa, och 
omgifven af flera liknande flisor, en låg bred lerkruka (fig. 
32, 34). I denna hittades en pilspets, en liten syl och en dub
belknapp med spröt, ornerad med koncentriska räfflor. Från 
kärlet till den ursprungliga nivån var l,a m. Alldeles under 
bottnen af krukan låg en liten "bronsbit, liknande udden af en 
tvärspetsad knif". Fornsakerna tyda på, att grafven härrört från 
4:de per. och inneslutit kvarlefvorna af en man. 

12. Omkring 4,4 m. rakt öster om midtpunkten fanns, 
0,(io m. under ytan, ännu en kruka med brända ben. Vid södra 
sidan stod en kullersten, eljest saknades såväl betäcknings- som 
omgifningsstenar. Kärlet var af simpelt gods och så söndrigt, 
att det ej kunde tillvaratagas. Innehållet utgjordes af brända 
ben. Till bottnen var afståndet ungefär l,i m. 
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13. På 1 m:s djup, 2,7 m. rakt västerut från centrum fanns 
en lerkruka af groft, tjockt gods, med brända ben utan bifo-
fogade fornsaker. Den stod löst nedsatt, endast med en sten
flisa vid sidan och kunde ej tillvaratagas. Mynningens diam. 
var c. 20 cm. och höjden ungefär densamma. 

Hög XI. Helt nära hög I syntes en höjning i marken, 
betecknande platsen för ännu en hög, n:r XI. Denna var 
emellertid så utjämnad af plogen, att den ej underkastats någon 
närmare undersökning. 

EN UPPLÄNDSK BRONSÅLDERSHYDDA. 
UNDERSÖKT AF 

OSCAR ALMOREN.i 

början af år 1905 inkom till Statens Historiska Mu
seum genom den flitige uppköparen J. A. Björk ett 
bronsåldersspänne af unik form (fig. 1, förut afbil

dad! i Månadsbladet 1903—05, s. 191). Första ögonkastet visar, 
att det är besläktadt med den bekanta, i sydöstra Skåne och 
på Bornholm förekommande spännetypen, Svenska Fornsaker 
fig. 121. Men den "tutulusformade" skifva, som hos denna 
typ bildar nålhufvudet, har här växt ihop med den stora midt-
plattan och fått en pendant vid dennas motsatta ända. Nålen, 
som nu felas, har varit inhäktad i en ögla under den ena 
ändskifvan, och under den andra sitter den hakformiga nålhålla-
ren. Äfven formen på sprötenas knoppar och midtskifvans orna
ment hänvisa det uppländska spännet till en senare tid än 
dess sydskandinaviska prototyp, hvilken ju tillhör Montelius' 
3:dje period. Att det här är fråga om 4:de perioden, bevisas 
särskildt genom en jämförelse med några i Madsen's atlas 

i Jfr Ymer 1906, s. 417, Fataburen 1908, s. 174, Upplands Fornm. 
fören. Tidskr. h. 27, s, 237. 


