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Några enmansgraoar från stenåldern. 

Av 

FOLKE HANSEN. 

köljande förteckning på några enmansgravar från sten
åldern gör endast anspråk på att vara ett supplement 
.till de undersökningar av enmansgravar, som T. J. 

Arne lämnar i Fornvännen 1909 i sin "Stenåldersundersökning 
IV", sid. 99 samt O. Rydbeek i Fornvännen 1910, sid. 1 samt 
i samma tidskrift 1912, sid. 167. 

I. Enmansgrav i Gessie. Enligt en tidningsnotis skulle 
lantbrukaren Ola Jönsson i Gessie vid grustagning påträffat 
delar av skelett samt trenne flintyxor. Vid den undersökning, 
som omedelbart följde, visade det sig, att fyndomständigheterna 
voro följande: 

Platsen där skelettet påträffades, markeras av en mindre 
förhöjning i terrängen. Den ligger ungefär 125 m. nordost om 
gården och användes till grustagning för gårdens eget behof. 
Under myllan finnes löst grus och därunder lera — och kalk-
blandad, hårt sammanpackad grus. 

1 det senare lagrets övre del, ungefär 1 m. under markens 
nivå, skulle skelettet ha legat. Vid min ankomst voro alla be
nen upptagna samt flera lass grus därefter bortförda. Inga 
spår efter graven kunde därför iakttagas. Det återstod därför 
endast att tillvarataga de funna benen och fornsakerna. 

Det visade sig härvid att en stor del av skelettets ben 
saknades. Sälunda fanns av kraniet endast en mindre bit av 
hjässan. Av armarnas ben återstodo endast några få avbrutna 
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Fig, 1-3, 5-12, 15-19. 

bitar. Nästan hela bröstkorgen saknades. Däremot funnos de 
flesta delarna av bäckenpartiet samt undre extremiteterna. Ske
lettdelarna voro mycket väl bibehållna. 

Lårbenen voro tämligen mycket böjda samt något platymer. 
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Den omständigheten, .att större delen av överkroppen sak
nades, torde bero därpå, att graven ej blivit uppmärksammad 
förrän flintyxorna påträffades, vilka, efter vad man kunde finna, 
legat vid skelettets högra hand. — Då det ofta förflyter veckor, 
ja månader mellan varje grustagning, kunde de bortförda ske
lettdelarna ej påträffas. 

Fullt säkra uppgifter om skelettets läge kunde ej erhållas. 
Dock torde det vara fullt säkert, att skelettet legat i nord-syd
lig riktning med huvudet i norr, eftersom enligt uppgift från 
hittaren, de långa benen legat i denna riktning. De tre flint-

Kartskiss över nr 7 
Lilla Bedinge med 
de fyra enmansgra-

\ ,1111.1 utsatta. 
Skala 1:1000 

Fig. 4 (Grav 4 år senare undersökt av O. Frödin). 

yxorna hade legat väster om skelettet, de två ungefär en halv 
meter söder om den tredje. De torde sålunda ha legat invid 
den högra handen, eftersom de ej påträffats förrän bäcken
partiet upptogs. — Bäckenpartiet hade särskilt noga tillvara
tagits, då hittaren trodde, att det var huvudskålen. — Strax 
norr ocb söder om graven lågo 7—8 större stenar. De torde 
ha utgjort någon sorts stenram omkring skelettet. 

Alla yxorna, resp. 11, 14 och 15 cm. långa (fig. 1—3) 
voro hälslipade, den första dock helt obetydligt. Inga andra 
fornsaker, vare sig kärl eller flintredskap, hade iakttagits. 

II. Tre enmansgravar i Bedinge. Från folkskolläraren 
J. P. Söderlind i Skurup hade meddelanden ingått, att lant
brukaren Bengt Jönsson å nr 7 Lilla Bedinge vid tvänne olika 
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tillfällen under jordarbete påträffat åtskilliga stenåldersföremål, 
varibland märktes en synnerligen vacker båtformig yxa. Genom 
samtal med upphittaren visade det sig, att fynden ifråga härrörde 
från tvänne enmansgravar, belägna tätt invid varandra (se fig. 4). 

Angående fyndförhållandena kunde tyvärr endast summa
riska uppgifter erhållas. Gravarna voro belägna omkring 80 
meter väster om gården. Ännu funnos försänkningar i marken, 
utvisande de ställen, där de legat. Av belägenheten framgick, 
att de varit anlagda strax intill varandra, den ena knappt 3 
m. söder om den andra. 

A. Den nordligaste av gravarna, fig. 4:i, hade påträffats 
1913 vid plöjning. Att man ej förr stött på densamma be
rodde därpå, att marken ej förut blivit djupplöjd. Graven be
stod av ett ungefär 3 alnar djupt röse, hoplagt av stenar av 
en mansbördas storlek och dess längdriktning var norr—söder. 
Stenarna uppbrötos utan att rosets form eller dimensioner iakt
togs. 

Halvvägs ner i rosets sydöstra del påträffades en vacker, 
15 cm. lång hålslipad flintyxa (fig. 5). Under själva roset i 
det lösa gruset låg skelettet i nord—sydlig riktning med hu
vudet i norr. Vid skelettets fötter stod en urna. Endast några 
få delar av kärlet tillvaratogos, men ingenting av skelettet. Så
som fig. 6 visar, har kärlet varit rundbukigt. Halsen har or
nerats med 7—8 horisontella ränder, gjorda med en kort, grov 
kam. Kärlkroppen åter hade likadana ränder i vertikalt led. 
Kärlet torde ha varit 11—12 cm. högt, med en största dia
meter 12—15 cm. Godset tämligen tunnt, 7—8 mm., av gul
aktig färg. 

B. Den andra av Jönsson påträffade graven, fig. 4:2, 
hade ungefär samma utseende som den förra. Dock lågo här 
alla de hittade föremålen under roset nedlagda i själva gruset. 
Skelettet hade liksom det förra huvudet i norr. Vid skelettets 
högra sida (väster) helt nära handens plats låg en 26 cm. lång 
båtyxa samt strax nedom denna en hålslipad 15,5 cm. lång 
flintyxa (fig. 7 och 8). Dessutom hittades ett kärl, (fig. 12), 
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tvä flintspån (fig. 9, 10), samt ett annat flintstycke (fig. 11). 
Flintornas plats kunde ej angivas. Urnan stod vid fötterna. 

Båtyxan är av långsmal typ med hög skafthålk och med 
ändknapp. Den är ytterst väl bevarad. Av urnan tillvaratogs 
helt få bitar, därav intet kantstycke. Urnan torde såsom fig. 
12 visar, ha varit ornerad närmast mynningen med en del hori
sontella rader snörintryck. Buken däremot har varit prydd 
med sicksacklinjer även dessa i snörornamentik. Kärlet torde 
ha haft rundad form; dock är det omöjligt att avgöra, om bott
nen varit flat eller kupig. 

C. Den sydligaste, fig. 4:3 av gravarna, vilken påträffats 
vid konstaterandet av de båda övriga gravarna, låg 4 m. söder 
om förra. Sedan ploglagret, ungefär 30 cm. djupt, borttagits, 
blottades och fotograferades stenröset (fig. 13). Det mätte i 
ytan (n—s) 2,oi m., (ö—v) 1,23 m. och var utan någon märk
bar ordning hoplagt av större och mindre gråstenar, många 
av en mansbördas storlek. Vid upptagandet av stenröset för
märktes intet av intresse, förrän man nått understa lagret, vil
ket bestod av 6 större stenar, vilka bildade en rektangulär yta. 
Under dessa stenar i själva det lösa gruset, 1,4 m. under mar
kens nivå, hade liket nedlagts med uppdragna knän. Huvudet 
hade legat på sidan med ansiktet åt väster; vänster arm var 
böjd i nästan rät vinkel; bröstkorgens kotor lågo i en svag 
båge åt öster; högra överarmsbenet låg något förskjutet åt 
väster, dess underarmsben saknades. Under urnan (se fig. 14), 
som stod 1,05 m. från hjässan lågo två benpipor mycket illa 
åtgångna, 10—15 cm. långa, vilka utgjorde de enda återstående 
delarna av lårbenen, vilka voro något platymer. Även det för
hållandet, att nedersta stenlagret endast gick några få cm. söder 
om urnan, tyder på att skelettet legat med uppdragna knän. 

Strax nedom urnan låg ett flintspån. Vid högra handens 
plats låg en halvmånformig skrapa samt väster om huvudet 
tvänne yxor: en hålslipad flintyxa och en båtyxa (fig. 16—19). 
Båtyxan låg strax norr om flintyxan med eggen åt sydväst. 
Flintyxan hade samma riktning. Yxorna torde ha varit ned-
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lagda så att den döde haft yxornas skaftändar i höger hand. 
Båtyxan, som förfärdigats av grönaktig sten, var mycket för
vittrad. Den har ovanligt hög skafthålk och är försedd med 
ändknopp. Spår efter smalsida finnes. Båtyxans längd 16 cm., 
den hälslipade flintyxans 16 cm. 

Fig. 13. 

Urnan är av rundbukig typ. Närmast randen är den or
nerad med 7—8 rader snörintryck, medan buken visar 8 verti
kala rader av fjäderliknande ornament (fig. 15), gjorda med 
grova snören. Kärlets ungefärliga höjd 14 cm., största dia
meter 15 cm., godset tämligen dåligt med mycken inblandning 
av gruskorn. 

3. Fyra enmansgravar i V. Hoby. Under våren 1916 
ha tre enmansgravar från stenåldern utgrävts å lantbrukaren 
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Hans Månssons äger, nr 15 V. Hoby, ej långt från Käflinge, 
Skåne. De två upptäcktes redan i november 1915, men blevo 
till större delen upptagna, utan att någon systematisk under
sökning blev gjord. Helt tillfälligtvis blev förf. i februari 1916 
uppmärksamgjord på fynden i fråga genom kyrkovärden Pers-

Fig. 14. 

son, Stångby. Det visade sig då, att någon efterundersökning 
ej kunde företagas förrän frampå våren. Under denna mellan
tid påträffade ägaren ännu en tredje grav, vars skyddande röse, 
tack vare lämnade instruktioner, endast blottades, utan att några 
stenar blevo rubbade. Gravarna lågo på rad i nordsydlig rikt
ning, strax söder om husets trädgård (se fig. 20). Terrängen 
är här i det närmaste jämn i riktning frän norr lill söder, men 
sluttar rätt betydligt ett femtiotal meter väster ut. Här ha vi 
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Trädgård 

Kartskiss över 
gravfältet nr 15 

V. Hoby. 
Skala 1:1C00. 

AV 15. V. Hoby 

en försänkning, som går i den förut nämnda nordsydliga rikt
ningen, men som för ej många år sedan varit vattenfylld större 
delen av året; nu är marken utdikad och odlad. Även längre 
nord och nordost ut från fyndplatsen sluttar terrängen ned mot 
Rinnebäck och Käflingeån. Gravfältet upptager sålunda de 
högsta punkterna för de närmast liggande områdena med en 
vidsträckt utsikt åt alla häll. 

Kulturjorden är av ringa mäktighet, 15—25 cm.; därunder 
finnes grus och sand samt på ett ungefärligt djup av 90 cm. 

ett för vatten nästan oge
nomträngligt lerlager. Detta 
senare lager har varit den 
mest bidragande orsaken till 
att skelettdelarna ej kunnat 
bevaras till vår tid. Regn 
och snösmältningsvattnet 
sipprar ner genom de övre 
lösare lagren, men följer se
dan lerans övre yta för att 
slutligen hamna i det förut 
omnämnda bäckenet eller i 
Käflingeån. Detta gör att 

jorden fort uttorkas, och är givetvis den viktigaste orsaken till 
att förvittringen blivit så fullständig. 

A. Den sydligaste av gravarna (fig. 21—22 och 24), på
träffades först, men blev också mast skadad, ett förhällande 
som är desto mer att beklaga, som denna grav haft det vack
raste roset och ett ytterst intressant gravgods. Utan att när
mare reflektera över vad man hade framför sig, uppgrävde 
man hela roset utom södra delen, som fick stå kvar (fig. 22). 
Roset har varit väl hoplagt i oval form och bestod av större 
och mindre kullerstenar. Längden torde ha varit något mer än 
2,5 m. och bredden nära 2 m. Rosets djup har dock ej över
stigit 60—70 cm.; de understa stenarna voro delvis nedgrävda 
i den orörda bottenleran. 

Fig. 20 (Grav 4:s plats ej fullt säker). 
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Fig. 21, 22, 23. 
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I denna grav hittades två urnor och en hålslipad flintyxa. 
Yxan låg i översta ytlagret till leran. Längd 13,5 cm. (fig. 31). 
Ungefär på samma djup torde urnorna ha stått. Den mindre 
(fig. 32 a—b) observerades ej förrän efter uppkastandet av 

O 9 

Fig. 24, 25, 26. 

jorden, men den störres (fig. 30 a—c) plats kunde något när
mare bestämmas. Den stod inom södra delen av roset strax 
intill flintyxan. 

Ornamentiken på de båda krukorna är fullkomligt olik
artad. Sålunda prydes den större närmast randen med 6—7 
rader fyrkantiga kamintryck. Buken har ett ornament av i var
andra lagda vinklar (fig. 30 c), då däremot bottnen är ornerad 
med tre koncentriska ringar samt därinom några otydliga och 
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obestämbara ornament (fig. 30 a). Själva randen är som van
ligt prydd med små tvärlinjer. Allt är utfört med kam med 
fyrkantiga tänder. Godset är av ljusbrun färg, är väl bränt. 
Höjd (ungefär) 14 cm., största diameter 18,2 cm., godsets tjock
lek (högst) 0,7 cm. 

Den mindre urnan är 
av mera egendomlig typ. • 
Den har närmast myn
ningen tre rader slarvigt 
dragna linjer. Buken in
delas i vertikala zoner, 
prydda med vertikala lin
jer, sneda streck och släta 
fält. Ornamentiken går 
ända ner i bottnen, som 
ej har haft någon särskild 
sådan. Randen är tvär-
ornerad. Ornamentiken är 
utförd med något slags 
kam (fig. 32 a—b). God
set är väl bränt och av 
svart färg. Höjden är osä
ker, medan diametern tor
de ha varit ungefär 11 cm. 
Godsets tjocklek (högst) 
0,8 cm. 

För övrigt hittades Fig. 27. 

eller iakttogs ingenting av vikt i denna grav. Man hade vid 
undersökningen fullkomligt genomsökt bottenlagret, så att man 
ej på något som hälst sätt kunde konstatera konturerna för 
den ursprungliga graven eller rester av skelett. 

B. Grav 2 (fig. 23 och 25) var rubbad, dels genom se
kundärbegravning, brandgrav, antagligen från järnåldern, dels 
genom ovarsamhet vid påträffandet, vilket skedde av ägaren i 
november 1915. Man hade grävt sig ned i roset, dels inom 
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den norra delen, varvid en brandgrav påträffades, dels inom 
hela södra delen utom närmast intill den större urnan (fig. 23). 
Inom det förra området hittades dessutom rester av en mindre 
kruka, nästan klotrund, ornerad med horisontella band i kam-

Fig. 28-29. 

ornamentik (fig. 34 b) samt ett 8-ekrigt hjul i bottnen (fig. 34 a). 
Ekrarna ha ej lika många linjer utan variera dessa från 1—4. 
Själva randen är tvärornerad. Godset är rödbrunt. Krukans 
höjd (ung.) 7,7 cm., största diametern 10,2 cm. Dess plats 
kunde ej närmare bestämmas, då den ej anträffades in situ. 
Inom samma område lågo brända ben samlade på ett mindre 
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område tillsammans med en del skörbrända flintstycken, vilka 
visade sig härröra från en hålslipad flintyxa (fig. 36 a—c). Vi 
ha alltså här en sekundärbegravning av största intresse. Man 
har under brons- eller järnåldern ånyo begagnat sig av den 
gamla gravplatsen. Troligt är att enmansgravarna haft upp
kastade kullar, så att man visste var de lågo. Vid denna se
kundärbegravning har man delvis förstört roset — nämligen 
hela östra och södra delarna. Därvid har man påträffat den 
hälslipade yxan, som kommit att följa med på bålet. Graven 
torde härröra från senare bronsåldern eller början av järn
åldern, då man ej givit den döde med något gravgods. Även 
inom södra delen av graven var förstörelsen grundlig. Endast 
den stora urnan (fig. 33), hade man låtit stå kvar. Den låg 
med mynningen nästan rakt nedåt på den orörda leran. Runt 
omkring urnan, utom under densamma, var jorden fullkomligt 
svart och uppblandad med rester av svartnad, obränd (?) ek. 
Dessa ekbitar torde härröra från något skydd för urnan. På 
ett par centimeters bredd kunde man skönja att ekbitarna lågo 
i ett cm:s tjockt skikt liksom ett lock över urnan. Urnan (fig. 
33) är av vanlig klotrund form med den vanliga orneringen. 
Närmast randen ha vi 7—8 horisontella rader kamintryck. 
Kärlkroppen i övrigt prydes av vinkelband i samma ornamen
tik. Bottnen har ej någon särskild utsmyckning. Randen är 
som vanligt tvärornerad. Godset är rödbrunt, tämligen löst 
bränt. På grund av krukans deformering äro höjd och dia
meter ej fullt säkra. Sedan de nu gjorda fynden tillvaratagils, 
uppbröts roset, som torde haft en längd av ungefär 3 m. och 
en största bredd av 1,8—2,0 m. Roset var föga djupt samt 
fotat på den orörda leran. Sedan roset uppbrutits, visade sig 
en svart, skarpt begränsad konturlinje, vilken i norra delen av 
graven var vackert rundad (fig. 27), men förlorade sig åt öster, 
under det att den gick ett par meter ostört fram i västra de
len av graven. Även kunde man konstatera, att man vid grav
sättningen delvis grävt sig ner i leran. Sålunda lågo de dju
paste punkterna för bottenlagret i mitten 99 cm., under det 
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att den yttre randen låg 84—94 cm. djupt. Det förefaller, som 
om man här begagnat ekkista för skelettet, i synnerhet som 
det fanns ekrester inblandade i gruset ej blott omkring den 
förut nämnda platsen för urnan utan även i nordligaste ändan 
av graven, som ju, vad nyss antyddes, hade en vackert rundad 
konturlinje. 

C. Grav 3 (fig. 28—29) påträffades av jordägaren i början 
av april 1916. Roset blottades delvis, utan att dock några 

Fig. 38, 39, 40, 41, 42. 

stenar blevo rubbade. En fullständig undersökning av denna 
grav kunde därför göras. 

På flera ställen gick roset ända upp i ploggången (högsta 
punkten låg endast 19 cm. under jordytan). Formen på roset 
var helt annorlunda än i de två övriga gravarna. Det bestod 
av endast ett lager sten (på fyra ställen funnos dock två ste
nar över varandra), lagda i en tämligen oregelbunden form. 
Strax norr om det egentliga roset fanns en rad mindre stenar 
(fig. 28—29). Det är föga troligt att dessa tillhört det ursprung
liga roset, utan att de ditförts under senare tid. Att så är fallet 
med en mindre samling stenar strax nordväst om roset är sä
kert. Dessa torde ha tillhört någon slags brandgrop. Jorden 
var svärtad samt flera stenar skörbrända. För övrigt finnas 
inånga liknande stensättningar på fyndplatsen. En sådan un-

Fornvännen 1917. g 
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dersöktes av förf. i samband med enmansgravarna. Men re
sultatet blev som vanligt i fråga om dylika fornminnen nega
tivt. På övre ytan av roset hittades ett dolkblad (fig. 38). Det 
låg fullkomligt oskyddat, 41 cm. djupt. Runt omkring funnos 
på ett 3U m. stort område små rester av svartnad obränd (?) 
ek. Varifrån dessa kommit är ej lätt att med säkerhet avgöra, 
då de lågo ytterst spridda och inblandade i gruset. Troligt är 
att de härröra från något eklock eller dylikt. Dessutom hitta
des, 41 cm. djupt, ett i ena ändan avbrutet spån (fig. 39). Av 
skelett eller fornsaker i övrigt saknades varje spår. 

D. Ännu en enmansgrav från samma gård har påträffats 
för 25 år sedan vid grävning efter lera. Den låg (fig. 20), 
strax norr om gården. Huruvida man haft något liknande röse 
som i de nu undersökta, har varit svårt att erhålla full klarhet 
om. Dock mindes hittaren ännu, att det funnits mycket sten 
i ytan. Fornsakerna hittades först, när man skulle använda 
den upptagna leran. De föremål som hittades voro 1) båtyxa 
med ändknapp och låg skafthålk, yxan är av kort och bred 
typ (fig. 42), utan några upphöjda åsar eller fördjupade ränder, 
längd 15,2 cm., 2) hålslipad flintyxa av vanlig typ (fig. 40), 
längd 17,5 cm., 3) delvis slipad tunnbladig, otypisk flintyxa 
(fig. 41). Inga som hälst spår efter urnor hade iakttagits, vil
ket ej hindrar att sådana funnits, då man får antaga, att upp-
hittaren ej gjort sig besvär att granska den uppkastade jorden. 

Vi ha här i V. Hoby ett nyupptäckt gravfält från yngre 
stenålderns senare hälft med prov på högst intressanta grav
typer: 1) båtyxgrav, 2) enmansgrav, visserligen utan båtyxa 
men med hålslipad flintyxa och med två kärl, samt slutligen 
3) en dolkgrav. Man kan ej nog uppskatta betydelsen av 
detta graffält. Det är först och främst intressant, att man här 
funnit en grav med båtyxa. Den är visserligen av den korta, 
breda typen, en typ, som vi helt säkert hava att vänta inom 
denna del av Skåne. För övrigt äro båtyxfynd sällsynta inom 
västra Skåne, under det att de flesta äro gjorda i södra och 
sydöstra delarna. Även gravarnas läge i förhållande till var-



Några enmansgravar frän stenåldern. 83 

andra, nämligen på rad i nord—sydlig riktning är ett förhål
lande, som bör framhållas, i synnerhet som detsamma var fallet 
i Bedinge, där man även funnit tre gravar, alla liggande på 
rad, med rosets längdriktning i norr—söder, där man så kun
nat konstatera med huvudet i norr. Men ännu intressantare 
är gravgodset, särskilt urnorna. De två större (fig. 30, 33), 
äro av mera vanlig form och ornamentik. Dock är bottnen 
(fig. 30 a), unik. Kärlet fig. 34 är av hittills okänd typ i Skåne. 
Först och främst orneringen. Den megalitiska keramikens or
nering övergår från att först under dös- och tidig gånggrifts
tid ha varit vertikal till att bli mer och mer horisontell. En 
fullkomligt motsatt riktning finna vi hos enmansgravarnas kärl. 
I de jylländska enmansgravarna är ornamentiken genomgående 
horisontell. Samma är också förhållandet hos flera av våra 
egna enmansgravkärl, jag tänker då på den horisontella be
toningen av mynningen genom flera rader snör- eller kam
intryck. Även själva kärlkroppens ornering: ett vinkelornament, 
som sträcker sig från kantorneringen ända ner i botten, kan 
ju betraktas som ett horisontellt ornament, om också i degene
rerad form. Men en så utpräglad horisontell zonindelning, som 
hos det omnämnda kärlet (fig. 34), är både sällsynt och högst 
intressant. Kärlets bottenornering: två koncentriska ringar med 
åtta ekrar, torde vara utan motstycke. Man kommer här onek
ligen att tänka på soltecknet. Men detta är ju ej mer än man 
har att vänta, då dessa gravar innehålla saker, som få betrak
tas som rena kultsaker, nämligen de ömtåliga och opraktiska 
stridsyxorna. Slutligen har kärlet i fig. 32 en ornering, var
vid man kommer att tänka på den tidigare gånggriftstidens 
kärl med buken prydd med vertikala ofta helt smala zoner 
med sin speciella ornamentik. Det röda godset i fig. 34 är 
ovanligt för vårt enmansgravområde och torde höra hemma 
inom de mellaneuropeiska landsdelarna. — Dolkgraven är in
tressant om ock ej ensam i sitt slag. 

III. Ännu ett par gravar från samma tid kunna omnämnas. 
A. Vid grävning för nedläggning av morötter påträffades 
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på 1 m:s djup strax nordost om Arlöfsgårdens trädgård, Bara 
härad, en båtyxa och en hålslipad flintyxa. Först hittades 
båtyxan, sedan den andra omedelbart bredvid den föregående. 
Inga ben påträffades i närheten men väl flintbitar, spridda på 
ett par m2:s område. Båtyxan är av långsmal typ, 23,5 cm. 
lång, med hög skafthålk samt försedd med ändknapp. I övrigt 
är den lik Bedingeyxan fig. 7. Flintyxan är 15,5 cm. lång. 

B. En hålslipad flintyxa samt bitar av lerkärl påträffades 
vid grustagning hos Olof Trulsson, Hvellinge. Urnan stod un

der flat mark. Enligt utsago skulle yxan 
ha legat inuti urnan. Detta torde emel
lertid vara felaktigt. Urnan är så liten, 
att yxan knappast skulle fått plats inuti 
densamma. Troligast är att yxan legat 
strax intill urnan, vilka båda vid grus-
tagningen fallit ned samtidigt, varvid ur
nan slagits sönder. Endast några få bi
tar av urnan finnas bevarade. Godset 
är tunnt och väl bränt, av ljusgul färg. 
Urnan har varit ornerad med snörorna
ment i icke fullt bestämbara mönster 
(sicksacklinjer). 

C. En ej publicerad båtyxgrav har påträffats hos lant
brukaren Per Ohlsson, Toftebo, Ö. Vemmenhög. Vid gräv
ning hittades en bätyxa, en hålslipad flintyxa samt en hålslipad 
mejsel. Båtyxan är av bred typ med ändknapp och med tyd
liga smalsidor. — Alla föremålen finnas i privat ägo. 

D. Båtyxgrav från Blekinge. Till sist kan ännu ett båt-
yxfynd omnämnas, som tillhör Sven Nilssons samling i Lunds 
Univ. Hist. Mus. (inv. nr 5803). Enligt påskrift skulle både 
båtyxan och den hälslipade vara funna vid gravöppning å Ron
neby kyrkogård 1834. Det finnes sålunda inget tvivel om, att 
dessa båda föremål tillhört en båtyxgrav. Båtyxan har plana 
smalsidor, ingen ändknapp och låg skafthålk (fig. 43). Inga 

Fig. 43, 44. 
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åsar eller ränder finnas. Längd 18,5 cm. Den hälslipade yxan 
(fig. 44), är 14,2 cm. 

I samband med dessa enmansgravar från senare delen av 
gänggriftstiden i Skåne kan det vara lämpligt att omnämna en 
synnerligen intressant markgrav, vilken påträffats i Lohals på 
Langeland. Intendenten för Langelands Museum hr J. Winther 
har godhetsfullt lämnat följande meddelanden samt ställt tvänne 
fotografier till förfogande. 

IV. Dubbelgrav på Langeland. Vid grävning till käl
lare för ett nytt badhotell i Lohals på Langeland påträffade 
man en mindre kjökkenmödding. Denna hade nästan fullstän
digt bortschaktats, förrän meddelande om fyndet ingick till 
Langelands Museum. 

Kjökkenmöddingen tyckes ha legat under den gamla strand
vallen på en sträcka av cirka 16 m. från NO till SV. Dess 
bredd uppgick till 5—6 m. Kjökkenmöddingens avstånd från 
nuvarande strandlinje var cirka 25 m. (häri torde även nå
gon utfyllning vara medräknad; dess botten låg 1,4 m. över 
dagligt medelvattenstånd och dess största mäktighet uppgick 
till 1 m. 

Profilen i källarens västligaste del, ut mot stranden, vi
sade: 1) 45 cm. mylla, 2) 15 cm. övre kulturlager, 3) 22 cm. 
grus (häri graven), 4) 18 cm. undre kulturlager samt därunder, 
5) bottenlagret. 

Det tyckes, att det nyss omnämnda gruslagret (3) av en 
stormflod avsatts å den mot havet liggande delen av kjök
kenmöddingen på en tid, då kjökkenmöddingen bildades. Där
efter har kulturlagret åter utbrett sig över gruslagret. 

Under denna mellantid har den här nedan omtalade dub
belgraven anlagts, då det tycks, som om ej någon nedgräv-
ning genom det övre kulturlagret ägt rum. 

Det undre kulturlagret bestod av ostron med någon in
blandning av bjärt- och blåmusslor. Däremot saknades ostron 
i det kulturlager, som bildats efter stormfloden. 

Arbetarna hade endast funnit helt få fornsaker och ben-
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kotor vid bortschaktandet av kjökkenmöddingen. Så var även 
förhållandet vid den systematiska undersökningen av den kvar
blivna delen, som utfördes av hr J. Winther. Sålunda funnos 
en bennål S. M. 192 (S. M. Ordning) skuren av fårets mel-
lanfotsben samt ett par avskurna hjorthorn. Vidare påträffades 

Fig. 45. 

en starkt svallad tjocknackig flintyxa S. M. 59 samt nägra styc
ken flintavfall. 

Såsom förut nämnts anträffades graven i gruslagret (fig. 45). 
Arbetarna hade först påträffat en 15 cm. mäktig stensättning, 
satt av knytnävestora stenar i 1—2 lag. Stensättningen hade 
en längd i (NNO—SSV) 2,5 m. och var 1,25 m. bred. Hela 
stensättningen blev tyvärr uppbruten med undantag av några 
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få stenar, som sutto kvar i utgrävningsomrädets västligaste del. 
Vid samma tillfälle upptogo arbetarna två tunnackiga flintyxor 
samt ett lärben av människa. Yxornas plats kunde dock med 
tämligen stor säkerhet påvisas av arbetarna. 

I graven funnos två skelett, orienterade i NNO—SSV med 
huvudena i sistnämnda riktning. Li
ken hade nedlagts på rygg med ar
marna längs sidorna. Det sydligare 
skelettet låg så mycket in över det 
andra, att dess vänstra arm låg på 
det nordligares bröst. På fotografien 
är det sydligare skelettets ben kal
kade för att skilja de båda skelet
ten åt. 

Vid det sydligare skelettets hög
ra skuldra låg en slipad tunnackig 
flintyxa, S. M. 55; längd 13 cm., den 
låg på flatsidan med eggen i SÖ. 

Av de båda andra tunnackiga 
flintyxorna, vilka voro upptagna av 
arbetarna, hade den ena legat obe
tydligt öster om det sydligare ske
lettets bäckenparti. Yxan låg på flat
sidan med eggen i söder; längd 11 
cm. Den andra, 14 cm. lång, hade 
placerats vid vänstra skenbenet på 
det sydligare skelettet. Även denna 
låg på flatsidan men med eggen mot 
norr. Helt nära kraniet på det norra skelettet hittades halsen 
samt några bitar av kärlkroppen till ett flaskliknande kärl, när
mast som S. M. 236. Halsen var 4 cm. hög. På buken har 
kärlet varit ornerat med lodräta åsar. 

Författaren, som haft tillfälle att se graven i Langelands 
Museum (fig. 46) kan endast tillägga att kärlet är ett vanligt 
kragkärl, kragen ornerad med radiära punktlinjer. 

Fig. 46. 
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Megalitgravarnas — dös och gånggrifternas geografiska ut
bredning såväl som deras sparsamma förekomst inom de om
råden, där de äro representerade, tala för, att vi för den tid 
dessa megalitgravar representera, även måste hava gravar av 
annan typ. 

Från äldre stenåldern äro skelettfynd kända från flera kjök-
kenmöddingar i Danmark: Aamölle, Ertebölle m. fl. De döda 
synas ha blivit begravda i den under bildning varande kjök
kenmöddingen. Aamöllefyndet visar med all tydlighet, att en 
verklig begravning varit för handen. Sålunda voro omkring 
skelettet anbrakta fyra stenar på ena sidan och två större på 
den andra. Man har dock ej kunnat påvisa någon grav från 
denna tid, i vilken bevisligen nedlagda fornsaker påträffats. 
Från den närmast följande tiden — den spetsovala yxans tid 
— sakna vi ännu underrättelser om några gravar. Dubbel
graven från Lohals är därför av största intresse. Den samman
knyter i någon mån markgravarna från äldre stenåldern med 
dem frän den yngre. Här finner man ännu att graven blivit 
anlagd i en kjökkenmödding men med de för döstiden karak
täristiska fornsakerna. Ingenting tyder på att detta skall vara 
en fattigmansgrav, helst som gravgodset är ytterst ringa i dös-
tidens megalitgravar. Oftast finner man ej mer än ett kärl 
och ett par yxor i en dös, vilken ändå kan innehålla skelett 
efter 5—6 ivdivider, medan i Langelandsgraven gravgodset för 
två personer består av en urna och tre yxor. 

Allt detta tyder på att dösgravläggningen aldrig trängt så 
igenom att det ej från samma tid finnes rikemansgravar under 
flat mark, liksom det med säkerhet funnits fattigmansgravar, 
vilka som regel anbragts under flat mark utan eller med helt 
ringa gravgods. 

Ännu allmännare blir denna gravläggning utanför mega
litgravarna under gånggriftstid: jylländska enmansgravar, båt-
yxgravar m. fl. Det får därför anses som säkert, att enmans
gravar existerat under såväl dös- som gånggriftstid och att detta 
sätt att begrava går tillbaka till äldre stenåldern. 
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En fråga som därvid ej blir så lätt att besvara är, varför 
man ej påträffar dessa gravar i något större antal. Skälen äro 
många. Som vi sett lågo Bed ingegravarna pä omkring 1,5 m:s 
djup — Gessiegraven omkring 1 m. djupt. Hur mycket av 
Skånes jord är undersökt till detta djup? För övrigt är det 
ytterst få gravar, som bli uppmärksammade. Detta beror till 
största delen därpå, att skeletten äro så illa bevarade, att man 
endast med största noggrannhet i undersökningen kan konsta
tera, huruvida verkligen en grav föreligger. Men man hör jämt 
och ständigt att den eller den yxan hittats tillsammans med 
ben. Slutligen inkomma ej sällan yxor, om vilka man får upp
gift, att de hittats vid dränering eller annan djupgrävning. Att 
dessa yxor i regel tillhört markgravar torde vara ställt utom 
allt tvivel. Ytligare gravar ha naturligtvis ännu oftare förstörts 
på grund av sitt oskyddade läge. 

Det är särskilt intressant att konstatera den hälslipade flint
yxans förekomst i nästan varenda markgrav från senare gäng
griftstiden vare sig graven har båtyxa eller ej. Den hälslipade 
yxan förekommer däremot ytterst sällan i gånggrifter. Det förra 
förhållandet kan delvis förklaras av det faktum, att yxorna i 
fråga tillhöra endast senare delen av gänggriftstiden och att 
de åsyftade gravarna just äro från samma tid. — Man får för 
övrigt med tämligen stor sannolikhet anse den hälslipade yxan 
såsom arbetsyxa, använd både som rät- och tväryxa. — Att 
dessa yxor ej påträffas så ofta i gånggrifter står helt säkert i 
samband därmed, att dessa megalitgravar ej använts — i alla 
händelser ej i någon större utsträckning — under senare gäng
griftstiden inom de centralare områdena för enmansgraven. 


