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De arkeologiska fynden vid Svarte fiskläge. 

Av 

FOLKE HANSEN. 

vartån utgör i sitt nedre lopp gränsen mellan Ljunits 
och Herrestads härader. På höjderna öster om ån 
ligga flera ättehögar, och något längre österut ha vi 
ett gravfält från järnåldern. Två av nämnda ättehögar 

och ett trettiotal brandgravar å järnåldersfältet ha undersökts 
av intendenten i Hälsingborg, Torsten Mårtensson.—Väster om 
Svartån ligga fem ättehögar, en norr om järnvägen från Malmö 
till Ystad och fyra helt nära och norr om strandvägen. Unge
fär rakt söder om den förstnämnda av de fem högarna väster 
om ån, omedelbart söder om strandvägen, ha vi Disas ting 
och norr om detta och strandvägen nedannämnda två gravfält 
med gravar från sten-, brons- och järnåldern.1 — Disas ting lig
ger å Charlottenlunds herrgårds ägor, men området för de båda 
gravfälten hör under nr 1 i Bjäresjö socken och äges av lant
brukaren Herman Ekelund. — Närstående karta, fig. 1, visar de 
båda gravfälten, Disas ting m. m. 

Som nämnts äro de undersökta gravarna från två gravfält. 
Å det västra nr 1 undersöktes nära sjuttio gravar och å det 
östra något mer än tjugo, alla från yngre bronsåldern. Därjämte 
anträffades en stenåldersgrav, tre stenbäddar, ett fåtal järnäl
dersgravar, en järnåldersboplats, brandflak, stolphål m. m. Slut
ligen undersöktes och restaurerades Disas ting. — Samtliga un
dersökta brandgravar från bronsåldern äro i det följande sam-

i L. H. M. inv.-nr 20153 och 20721—22 
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manförda under "det västra och östra gravfältet" samt alla de 
övriga fynden under "fornminnen av skilda slag". Gravarna 
inom västra fältet äro indelade i sex grupper. 

I. Det västra gravfältet. 

Grupp 1. Gravar med stenkista utan urna. 

Grav 1. Stenkista av rektangulär form, byggd av tämligen 
stora kullerstenar, fig. 2. Ena långsidan var hopfogad av fem, 
andra av tre stenar; vardera kortsidan hade en sten. Till golv 
voro lagda tre stenplattor, vilka täckte större delen av golv
ytan. Taket utgjordes av tre kraftiga kullerstenar. Kistans inre 
längd var 1 m., bredden 30 cm. och höjden 20 cm. Oriente
ringen var öster till väster med 25° avvikning från sistnämnda 
väderstreck åt norr. — Kistan var nedgrävd i rent grus. Golv
ytan låg 80—88 cm. och takstenarnas övre ytor cirka 40 cm. 
under jordytan. Över graven fanns ett mäktigt lager skörbrända 
stenar; jorden mellan stenarna var intensivt svart. Då stenlag
ret ej var genombrutet, är graven äldre än detta. 

I kistan hittades jämte två liter brända ben sju föremål av 
brons, bitar av harts och delar av sönderbränt hjorthorn. Bron
serna och hartsbitarna lågo tillhopa i kistans nordöstra hörn; 
troligen ha bronserna legat i en liten träask, till vars tätning 
hartsbitarna hört. Brända benbitar lågo spridda i hela kistan, 
men största delen låg samlad runt bronserna. — Kistan upp
togs och nedsattes inom Disas ting. 

a. Knapp med långt spröt med flat knapp pl. 1:1. Sprötet 
är spiralrefflat och nedtill försett med en tandad vulst. Å övre 
plattan finnas en femuddig stjärna och tio radiära punktlinjer, 
inlagda med en vit, kritaktig massa. Närmast randen avslutas 
plattans ornamentik av en streckad bård. Foten är rund. Knap
pens höjd är 3,7 och övre plattans diam. 1,8 cm. — b. Knapp 
av samma typ som a, oornerad, pl. 1:2. Foten är rund. Knap
pen, som är ett ganska simpelt arbete, är mycket sliten. Höj
den är 4,9 och övre plattans diam. 1,7 cm. — c. Tutulus med 
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flat knapp, pl. 1:3. Typen är ganska enastående. På undersi
dan finnes en halvcirkelformig bygel. Ornering saknas. Höjden 
är2,8 och diam. 2,2 cm. — d. Tutulus af samma typ som c, pl. 1:4, 
men med längre spröt. Höjden är 3 och diam. 2,5 cm. — e. En 
enkelt vriden armring av brons, pl. 1:5, av samma typ som 
Minnen fig. 1043. Diam. är 4,8—4,9 cm. — f. Enkelt knivblad 
av brons, något böjt och i gammal tid brutet i två delar; nedre 

Fig. 2. Rektangulär stenkista. 

ändans spets saknas, pl. 1:6. Nuvarande längden är 8, bred
den 1,3 och tjockleken 0,t cm. — g. Ett 1,4 cm. långt stycke 
av ett sågtandat bronsblad, pl. 1:7. — h. Ett trettiotal bitar 
harts, troligen rester av tätningen till en träask, vari bronserna 
legat. — i. Små bitar bränt hjorthorn, möjligen bitar av en horn
hacka. — j . Cirka V> liter brända ben, däribland rester av flera 
tänder. 

Grav 2. Stenkista av i det närmaste rektangulär form, med 
fyra takhällar och åtta utan synnerlig ordning lagda kantstenar; 
samtliga stenar voro s. k. kultringar. Till golv i kistan voro 
lagda två flata stenar, vilka blott täckte en del av golvytan. 
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Kistans inre längd var 1,5 och dess bredd 0,2—0,3 m. Orien
teringen var norr till söder med några få graders avvikning åt 
väster från nordlinjen. Kistan låg föga djupt men var dock 
orubbad. Takstenarna nådde upp till ploggången eller till en 
höjd av blott 15 cm. under jordytan. — Strax norr om kistan 
låg ett större brandflak: skörbrända stenar och svart jord. — 
I kistan hittades en del brända ben, spridda i hela kistan, en 
bronskniv, en knapp och en liten ring av brons. 

a. Rakkniv av brons, med hästhuvud, närmast som Minnen 
fig. 1013, ehuru hästhuvudet saknar öron; halsens krökning på
minner något om fjärde periodens knivar, pl. 1:8. Längden är 
7,8 och bredden 1,5 cm. — b. Knapp med spröt med ändknapp, 
pl. 1:9. Sprötet är spiralrefflat och nedtill försett med tandad 
vulst; övre plattan är ornerad med en fyruddig stjärna och åtta 
radiära punktlinjer, inlagda med en vitaktig massa; närmast 
randen finnes en repstav. Höjden är 3,3 och övre plattans diam. 
1,5 cm. — c. Liten av mm.-tjockt bronsbleck hopböjd ring, pl. 
I :10; diam. är 1,6 cm. — I kistan hopsamlades cirka 0,5 liter 
brända ben; huvudskålens ben äro ovanligt tjocka, tydande på, 
att det varit en kraftigt byggd individ, som här gravlagts. Inga 
rester av tänder. 

Grav 3. Oregelbundet byggd stenkista, fig. 3, uppförd av 
sex på kant ställda stenplattor och täckt av två flata takhällar; 
den ena takstenen låg något in över den andra. Golvet utgjor
des av en enda stenplatta. Kistans inre längd var 82, bredd 65 
och höjd 65 cm. Takstenarnas översta punkt låg blott 17 cm. 
under markytan. — De brända benbitarna lågo spridda i hela 
kistan, ehuru största delen låg samlad i en liten hög i kistans 
östra del tillhopa med en knapp och syl av brons. 

a. Dubbelknapp av brons, pl. 1:11, vackert ornerad å övre 
plattan. Höjden är 1,5 och diam. 2,o cm. — b. Syl av brons, 
vanlig typ, bruten i två delar, längd 5,2 cm., pl. 1:12. — Vid 
sållning hopsamlades cirka en liter väl brända människoben; 
inga rester av tänder. 
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Grupp 2. Gravar med urna, kringsatt av flata stenar. 

Grav 4. Cirka fem m. väster om grav 1 blottades ett cirka 
2 m. långt och 1 m. brett stenröse, hopbragt av större och 
mindre kullerstenar. Roset hade sin längdriktning i öster till 
väster, fig. 4. Stenarna lågo i endast ett lag. Åt väster avslu-

Fig. 3. Oregelbundet byggd stenkista. 

tades roset av tre större stenar, vilka att döma av det yttre 
tycktes bilda taket till en stenkista; under stenarna fanns emel
lertid inte någon grav. — Invid nordvästra kanten av roset stod 
en urna med stenskydd. Urnan stod på en flat sten och var 
kringsatt av fem tunna, på kant ställda, flata stenar; mellan 
roset och urnan saknades dylik kantställd sten, vilket visar, att 
graven anlagts senare än roset. Taksten över urnan saknades; 
dylik torde ha funnits men upplöjts. 
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Urnan, pl. IV : 1, är närmast cylinderformig men avsmalnar 
något mot bottnen och mynningen. Mynningsranden är bort
vittrad. Nuvarande höjden är 24, bukdiam. är 21,5 och botten-
diam. 15,5 cm. Godset är tämligen tjockt, en cm. eller mera, 
och av mörkbrun färg. — Till urnan hör ett söndrigt lock med 
flat botten och rakt uppstående, låg kant. Diam. är cirka 12,5 
och höjden 3,t cm. Godset är Va—1 cm. tjockt. Locket är för
färdigat av samma lermassa som urnan. — I urnan lågo, för-

Fig. 4. Stenröse med gravarna 4 och 9. 

utom brända ben, en knapp, ett armband, en syl och en kniv, 
allt av brons. 

a. Armband med avbrutna ändar, pl. 1:13. Insidan är plan 
och utsidan svagt kupig; formen är något deformerad. Största 
diam. är 4,4 och minsta 3,2 cm. och höjden 0,7 cm. — b. Dub
belknapp, vackert ornerad, obetydligt sliten, pl. 1:14. Höjden 
är 1,5 och diam. 1,9 cm. — c. Syl av vanlig typ, pl. 1:15, längd 3,9 
cm. — d. Kniv eller dyl., avbruten i ena ändan, pl. 1:16. Nu
varande längden är 4,i cm. — Bland benresterna, cirka en liter, 
finnas delar av ena käken med isittande utvuxen tand; för öv
rigt finnas delar av flera tänder. 

Grav 5. En tämligen stor urna stod på en flat sten, var 
kringsatt av tre flata hällar och täckt av två takstenar, vilka 
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vilade på de kantställda; den ena takstenen låg ovanpå den 
andra. — Urnan var starkt uppmultnad och sönderföll i ett stort 
antal småbitar, vilka ej kunnat hopsättas. Urnans form torde 
varit som pl. V: l . Höjden har varit nära 30 cm. Bottenstenen 
låg 72 och övre takhällen 25 cm. under jordytan. — Bland de 
brända benen lågo två föremål av brons. 

a. Rakkniv, pl. 1:17, med rak rygg och slutande i framåt-
böjd spiralupprullning. Längden är 6,5 och bredden 1,9 cm.— 
b. Pincett, vackert ornerad, pl. 1:18. Å vardera sidorna finnas 
fyra små bucklor och närmast randen en bård av små trianglar. 
Längden är 4,9 cm. — I urnan fanns cirka 1,3 liter löst brända 
människoben, härrörande från en kraftigt byggd individ; inga 
rester av tänder. 

Grav 6. Inom sydvästra delen av gravfältet anträffades en 
sönderplöjd urna. I orubbat läge lågo bottnen, som stod på 
en flat sten, delar av väggarna intill en höjd av 10 cm. samt 
en hårt sammanpackad benmassa; endast ett fåtal benbitar hade 
spritts av plogen. Av kantställda stenar funnos endast två kvar; 
troligen har urnan haft fullständigt stenskydd. — I den orub
bade delen av urnan låg som nämnts en benhög och ur denna 
framstucko ena kanten av en rund benskiva och övre delen av 
en metkrok av ben. Sedan den på kant stående benskivan lös
gjorts ur den hårda benmassan, visade det sig, att invid den
samma låg en liten dubbelknapp av brons, som med sin ärg 
grönfärgat ett stycke av benskivan. I den lösa jorden invid 
urnan hittades vid sållning en hel benskiva. Det får betraktas 
som en lycklig slump, att benpjäserna ej förstörts mera än som 
fallet var. 

Urnan, varav bottnen och delar av väggarna till en höjd 
av cirka 18 cm. äro hopsatta, är cylinderformig, med rabbig 
yta; godset är rödbrunt och löst bränt. Bottendiam. är 14 cm.; 
pl. IV: 2. 

a. Metkrok av ben, pl. 1:19, med häl för lina och utan 
hulling. Å vardera bredsidorna finnas nio runda ornament: en 
cirkel med mittpunkt. Krokens nedre, krökta del prydes av vin-
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kelställda linjer, ordnade i grupper om tre i vardera. Ornamenten 
ha varit inlagda med ett mörkt ämne, sannolikt harts, varav 
rester ännu finnas kvar. Metkrokens längd är 6,2 cm. — b. Ben
platta, pl. 1:20, diam. 6,2, tjocklek 3 mm. Hålet i mitten har 
en diam. av 5 mm. Plattan är troligen skuren av skulderbladet 
hos något större djur. Plattan är endast ornerad å ena sidan. 
Här finnes en koncentrisk ring, inristad med ett spetsigt, pas-
sarliknande instrument och innanför denna ring äro anbragta 
en rad runda ornament: en cirkel med mittpunkt. Antalet runda 
ornament är sexton; alla äro av samma storlek. — c. Benplatta, 
pl. 1:21, något skadad. Diam. är 5 cm. och tjockleken 1,5— 
3 mm. Hålets diam. är 5 mm. Plattan är ornerad å båda si
dorna. Å ena sidan finnas tre koncentriska något slarvigt dragna 
ringar och innanför dessa äro anbragta åtta runda ornament, 
de fem lika stora, de tre återstående något större. Två av or
namenten torde vara ofullbordade och bestå blott av en cirkel 
med mittpunkt, under det att de övriga ha två koncentriska 
ringar omkring mittpunkten. Å plattans andra sida ha vi en längs 
randen gående, slarvigt dragen linje och innanför denna äro 
anbragta 33 runda ornament av tre storlekar. Anmärknings
värt är, att dessa småornament ej äro ornerade efter något sy
stem utan kringströdda över hela ytan. Till första gruppen, de 
största ornamenten, höra fyra stycken: två koncentriska ringar 
med mittpunkt. Dessa ornament äro troligen gjorda med samma 
instrument, som använts till de mindre ornamenten å plattans 
motsatta sida. Andra gruppen — tio stycken — består av en 
cirkel med mittpunkt. De återstående, de minsta, ha en mindre 
cirkel med mittpunkt. — d. Dubbelknapp, pl. 1:22, av samma 
typ som Minnen fig. 1142. Knappen är föga sliten. Övre plat
tan är ornerad med tre koncentriska ringar omkring upphöjd 
mittpunkt. Höjden är 1,4 och diam. 1,4 cm. — e. En cirka 3,2 
cm. lång bronstråd av 1 mm:s tjocklek, pl. 1:23. — f. Tunn 
benflisa (del av benplatta?). Cirka en halv liter brända ben, 
däribland en tandrot. 

Grav 7. En ganska stor, nästan alldeles uppmultnad urna, 
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väl skyddad av stenar. Urnan stod på en flat boltensten, var 
på tre sidor skyddad av dubbla, kantställda stenar och på den 
fjärde av en enkel sten. Över urnans mynning låg en tunn sten
flisa, som nätt och jämt täckte densamma. Ovanpå stenflisan 
låg en takhall, som vilade pä de kantställda stenarna. Takste
nen var cirka 50 cm. lång. 

Urnan torde varit lik pl. V:3 eller Minnen fig. 1428. Ytan 
är rabbig utom å halsen, där den är glättad; färgen är röd
brun. I urnan lågo förutom brända ben en pincett och en pil
spets. 

a. Pincett, pl. 1:24, enkelt arbete, oornerad. Längden är 
4,6 cm., eggbredden 1 cm. — b. Pilspets, pl. 1:25, av typ Min
nen fig. 1087; tången avbruten i gammal tid. Längden är 5,1 
cm. — Cirka 1,2 liter brända ben, däribland rester av en tand. 

Grav 8. Urna med fullständigt stenskydd, påplöjd och utan 
närmare undersökning upptagen av jordägaren. 

Urnan är cylinderformig lik pl. IV: 4; dimensionerna kunna 
ej exakt angivas, då endast bitar av urnan äro i behåll. Höjden 
torde dock varit cirka 25 cm. Godset är rödaktigt med rabbig 
yta. Närmast mynningen finnas korta, tvärgående åsar. — Hit
taren tillvaratog bland de brända benen en bronskam och delar 
av en spiralarmring. 

a. Bronskam, pl. 1:26, vackert arbete. En tand saknas; 
den torde vara avbruten i gammal tid, eftersom de intill grän
sande tänderna böjts samman för att utfylla luckan. Kammens 
halvrunda överstycke prydes i mitten av två gjutna, mot var
andra vända ormliknande figurer och bågen runt dessa av en 
tvärstrierad bård; å ena sidan är bårdens striering avbruten av 
vinkelställda små linjer. Kammens höjd är 6,6 cm. och tjock
leken 2 mm. — b. Armring av tunn, 1—2 mm. tjock brons
tråd, pl. 11:1; armringen torde varit minst sexvarvig. — c. Bit 
av bronssåg, pl. II: 2, anträffad vid sållning av jorden runt den 
plats, där urnan stått. Sågbladet är något svängt; längs ryg
gen finnes en repstav. Nuvarande längden är 5,6 cm. och bred
den 0,8 cm. — Inga benrester tillvaratagna. 
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Grav 9. Såsom redan omtalats hade grav 4 anlagts ome
delbart invid ett cirka 2 m. långt stenröse. I rosets östra del 
fanns en urtagning och inom denna låg grav 9. Det är ganska 
sannolikt, att man uppbrutit stenar i roset, då grav 9 anlades. 
— Urnan stod väl skyddad av stenar; som bottensten låg en 
tunn stenflisa; runt urnan sutto tio flata stenar: fem omkring 
kärlets nedre hälft och fem omkring halsen. Mynningen var till
täppt av ett lerlock och en tunn sten. Ovanpå allt detta lågo 
två kullerstenar. 

Urnan, pl. IV : 3, är ovanligt vackert formad och förfär
digad av brunaktig lera. Halspartiet är oornerat men den övriga 
kärlytan har ett enkelt rutmönster: horisontella och vertikala 
linjer, dragna på olikstora avstånd från varandra. Höjden är 25, 
mynningsdiam. 15,7, bukdiam. 23,5 och bottendiam. 9,5 cm. God
set har en tjocklek av 3—5 mm. — Till urnan hör ett lock med 
flat botten och hög, uppstående kant. Locket är förfärdigat av 
samma lermassa som urnan. Höjden är 5,5 och diam. 18 cm. 
— I urnan lågo förutom brända ben, en dubbelknapp och ett 
beslag av brons. 

a. Dubbelknapp, pl. 11:3, mycket sliten och med rund fot 
samt nästan utplånade ornament: koncentriska cirklar. Höjden 
är 1,3 och plattans diam. 1,6 cm. — b. Genombrutet beslag, pl. 
II: 4. Mittpartiet är ellipsformigt samt vid ändarna utökat med 
fyra små rundlar med koncentriska ringar. På baksidan finnas 
ett helt och rester av ett andra knappformigt utsprång. Läng
den är 3 och bredden 1,8 cm. — Cirka 2/s liter väl brända ben
bitar, däribland delar av en kindtand. 

Grav 10. Urna skyddad av två på kant ställda, avlånga 
stenar; den ena stenen var 35 cm. lång och 12 cm. bred, den 
andra resp. 33 och 15 cm. Urnans botten stod endast 27 cm. 
under jordytan. Bottensten saknades; stenskyddet torde delvis 
förstörts av plogen. 

Urnan, pl. IV: 4, är cylinderformig, av löst bränt rödaktigt, 
rabbigt gods; närmast mynningen är ytan något glättad. Urnan 
är delvis söndrig. Mynningsdiam. 15, bukdiam. 17,5 och botten-
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diam. 9,8 cm. Höjden är 20,3 cm. — Till urnan hör ett söndrigt 
lock. Diam. är 17,5 och höjden 3 cm. — I urnan lågo brända 
ben, en knapp, en syl och bit av kniv. 

a. Knapp av typ Minnen fig. 1378, pl. 11:5, men med rund 
fot. Höjden är 1,4 och diam. 2 cm. — b. Syl av vanlig typ, av
bruten i båda ändarna, pl. II: 6, längd 2,4 cm. — c. Bit av kniv, 
pl. II: 7, längd 3,4 cm. Cirka Va liter brända ben, rester av tand. 

Grav 11. En urna stod på en flat bottensten, var kring
satt av fyra på kant ställda flata stenar och var täckt av en 
tämligen stor takhall. Den sistnämnda låg 27 cm. under jord
ytan. 

Urnan är av mörkbrunt gods. Hals och kärlkropp mötas 
under skarp vinkel. Urnan är bevarad till cirka Vs. Botten-
diam. är 8,5 och bukdiam. 22 cm. Godsets tjocklek är cirka 1 
cm. och av mörkbrun färg. — I urnan lågo brända ben och 
en syl. 

a. Syl av vanlig typ, längd 3,4 cm., pl. II: 8. Några få 
brända benbitar (ej tillvaratagna). 

Grav 12—13. Dubbelgrav med två urnor. Till det yttre var 
graven lik en stenkista, bygd av på kant ställda stenar, fig. 5. 
Kistans längd var 82, bredd 42 och inre djup 30 cm. Bottnen 
var lagd med två stenplattor. På vardera plattan stod en urna, 
fig. 5 c, täckt av en flat sten, fig. 5 b, som nätt och jämt till 
täppte mynningen. Mellan urnorna fanns inte någon skiljemur 
Ovanpå de båda takplattorna låg en gemensam taksten, fig. 5 a 
Det sagda visar, att gravurnorna nedsatts på en gång. — Sten 
kistan var orienterad i öster och väster. Den gemensamma tak 
hällen låg blott 20 cm. under jordytan. 

(Grav 12). Den västra urnan, pl. IV:5; halsen är glättad, 
men kärlkroppen i övrigt har rabbig yta. Godset är gråbrunt 
och ovanligt tjockt. Ungefär Va av urnan har kunnat hopsättas. 
Höjden är 30, mynningsdiam. 15, bukdiam. 24 och bottendiam. 
15,5 cm. I urnan lågo förutom brända ben en dubbelknapp och 
bit av kniv. 

a. Dubbelknapp, helt liten och mycket sliten, pl.II: 9. Höj-
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Fig. 5 a—c. Stenkista med två urnor. 
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den är 1 och diam. 1,5 cm.; övre plattan är ornerad med tre 
koncentriska ringar. — b. Större delen av ett enkelt knivblad, 
pl. II :10, med ännu kvarsittande rester av hornskaft. Nuvarande 
längden är 6 och bredden 1,3 cm. — Cirka Vi liter brända ben. 

(Grav 13). Den östra urnan är av samma typ som den förra, 
pl. IV: 6, men verkar något tryckt. Halsen är glättad men kärl
kroppen i övrigt har rabbig yta. Godset är ljusbrunt. Mynnings
diam. är 15, bukdiam. 22 och bottendiam. 15 cm.; höjden är 18,4 
cm. — Till urnan hör ett lock, förfärdigat av samma lermassa 
som urnan. Locket har låg, rakt uppstående kant; diam. är 17 
och höjden 2,2 cm. Godsets tjocklek är 1—1,5 cm. — I urnan 
lågo brända ben, ett armband och en syl. 

a. Armband, pl. 11:11, ellipsformigt, slutande i små skål
formiga utvidgningar. Insidan är plan men utsidan kupig. Stör
sta diam. är 5,7 och minsta 4,5 cm. — b. Syl av vanlig typ, 
längd 3,8 cm., pl. II: 12. — Cirka lU liter brända ben, inga rester 
av tänder. 

Grav 14. Urna med fullständig stenbetäckning. Urnan var 
kringsatt av ett antal flata stenar och täckt av två flata tak
hällar; bottensten fanns. Övre takstenen låg cirka 30 cm. un
der jordytan. 

Av urnan, som varit ganska stor, äro endast smärre smulor 
bevarade. I urnan lågo brända ben och en dubbelknapp av 
brons. 

a. Dubbelknapp av brons, pl. 11:13. Övre plattan är or
nerad med tre koncentriska ringar omkring mittpunkt. Höjden 
är 1,2 och diam. 1,8 cm. — Cirka 2/a liter brända ben. 

Grav 15. En stor urna, väl skyddad av flata stenar. Urnan 
stod på en stenplatta; undre kärlkroppshalvan skyddades av 
fem och halspartiet av fem andra stenar; de kantställda ste
narna sutto sålunda i två höjder. Dessutom voro mindre sten
flisor inkilade mellan de kantställda stenarna för att utfylla 
mindre luckor. Över urnan låg en flat takhall. — Graven låg 
tämligen djupt eller cirka 30 cm. under jordytan. Urnan stod 
i ren grus men strax därinvid fanns ett brandflak. 
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Urnan, pl. V:l , är stor och ståtlig; godset är gråbrunt och 
ovanligt tunnt. Mynningsdiam. är 21,5, bukdiam. 33 och botten-
diam. 13 cm.; höjden är 27 cm. — I urnan lågo förutom brända 
ben, en pincett och en syl. 

a. Pincett, pl. II :14, med tre bucklor å vardera sidan. Längs 
randen och omslutande bucklorna går en fin, streckad bård. 
Längden är 4,7 cm. — b. Syl, pl. II :15, av vanlig typ, längd 4,8 
cm. — Cirka 1 liter hårt brända benbitar, rester av tand. 

Grav 16. Urna med fullständig stenbetäckning, jämväl bot
tensten. Graven låg tämligen djupt, cirka 35 cm. — Av urnan 
äro endast smärre bitar bevarade. Godset har mörkbrun färg. 
— I urnan lågo brända ben och en knapp av brons. 

a. Dubbelknapp, pl. 11:16; övre plattan är välvd och utan 
ornering. Foten är hjärtformig. Höjden är 1,2 och diam. 2,t cm. 
— Cirka V2 liter brända ben och rester av tänder. 

Grav 17. Urna med fullständig stenbetäckning; bottensten 
saknades dock. 

Urnan är cylinderformig av grovt, rödaktigt, rabbigt gods, 
pl.V:2. Formen är något deformerad. Nära mynningen finnas 
ett helt och delar av ett andra hål. Kärlet är 26,8 cm. högt och 
har en största diam. av 21,5 cm. — I urnan hittades cirka en 
liter brända ben men inga fornsaker. 

Grav 18. En liten skarpt profilerad urna stod pä en flat 
sten och var kringsatt av fem och täckt av icke mindre än sex 
flata stenar, vilka lågo ovanpå varandra. Översta takhällen låg 
20 och urnans botten stod 60 cm. under markytan. 

Av urnan äro endast smärre bitar bevarade. Mynningsdiam. 
är 9, bukdiam. 11 och bottendiam. 8 cm.; höjden är cirka 11 
cm. Godset är tämligen tunnt, brunaktigt och löst bränt. — 
Till urnan hör ett litet kupigt lock; godset är ovanligt tjockt: 
1 cm. eller mera. Diam. är 12 och höjden 4 cm. — I urnan 
lågo brända ben och en syl. 

a. Litet stycke av syl av vanlig typ, längd 1,5 cm., pl. II :17. 
— Cirka Va liter hårt brända benbitar, däribland rester av två 
tänder. Huvudskälens ben äro ovanligt tunna. Bevarat är också 
10 — Fornvännen 1923. 
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bit av ena käken med isittande, ej utvuxen tand. — Barn un
der tio år. 

Grav 19. Inom gravfältets västra del anträffades en rubbad 
grav: en flat bottensten och två på kant ställda flata stenar. 
Några rester av urna kunde ej iakttagas men en fet leraktig 
massa antydde att en dylik funnits. Mellan och runt stenarna 
hittades vid sållning en del ben, en bronsnål och en syl. 

a. Nål av brons, pl. 11:18, av samma typ som Minnen 
fig. 1322. Nålens längd är 8,3 cm. — b. Syl av vanlig typ, längd 
6,7 cm., pl. 11:19. — Benresterna ej tillvaratagna. 

Grav 20. Genom plöjning förstörd urna, bottnen stod 20 
cm. under jordytan. Vid sållning hittades en del urnebitar, cirka 
Va liter brända ben, två flata stenar och två bronser. Stenarna 
torde tillhört stenskyddet omkring urnan. — Bottensten sak
nades. 

Urnan är av löst bränt, rödbrunt gods. Endast smärre bi
tar äro bevarade. 

a. Bronsknapp, mycket sliten; foten saknas. Övre skivan 
är ornerad med två koncentriska ringar, pl. II: 20. Höjden är 
1 och diam. 1,4 cm. — b. En cirka fem mm. lång bit av brons
tråd. Delar av flera tänder. 

Grav 21. En till hälvten sönderplöjd urna, skyddad av två 
på kant ställda 10—15 cm. höga, flata stenar; bottensten sak
nades. Graven rubbad. 

Av urnan är ungefär Va bevarad; intet kantstycke finnes. 
Godset är gulbrunt, tämligen löst bränt, pl. VI: 3. Nuvarande 
höjden är 18,5, bukdiam. 20 och bottendiam. 12,5 cm. —I urnan 
låg Va liter väl brända, sönderkrossade benbitar, däribland rester 
av en tand, men inga fornsaker. 

Grav 22. Mellan några av plogen rubbade flata stenar 
lågo en del brända ben och flera fornsaker. Bottensten fanns 
och på denna stod urnebottnen och ett stycke av kärlväggen. 

Av urnan återstå endast några smärre bitar; godset är 
mörkbrunt. I urnebottnen och bland de delvis kringspridda 
benen hittades flera bronser. 
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a. Dubbelknapp, pl. 11:21, mycket sliten, utan fotstycke; 
övre plattan är ornerad med två koncentriska ringar. Höjden 
är 1,3 och diam. 1,6 cm. — b. Liten syl av vanlig typ, längd 
2,4 cm., pl. 11:22. — c. En 4,5 cm. lång bronstråd, pl. 11:23. 
— d. Två bitar av något grövre bronstråd, sammanlagd längd 
4 cm., tjocklek 1,5 mm., pl. II :24. — e. En liten benbit; å ena 
sidan finnes en inskuren ring med mittpunkt och å andra sidan 
rester av en liten cirkel, pl. II: 25. Cirka Vi liter brända ben, 
rester av flera tänder. 

Grav 23. Inom tre rubbade flata stenar anträffades en liten 
benhög, ej tillvaratagen. Ehuru inga rester av urna kunde iakt
tagas torde dylik funnits men varit uppmultnad. Inga fornsaker. 

Grupp 3. Gravar med urna, kringpackad av strandmalna stenar. 

Till gruppen: urnor, kringpackade av strandmalna stenar, 
kunna vi räkna tre gravar. Gemensamt för dem alla är: ur
nans mynning var täckt av en flat sten men urnan i övrigt 
kringpackad av strandmalna stenar av en knytnäves storlek; 
bottensten kan saknas. 

Grav 24. Här fanns såväl tak- som bottensten; takstenen 
låg cirka 20 cm. under markytan. 

Urnan, pl. V:3, är stor och ståtlig, närmast som Minnen 
fig. 1428, men något slankare. Höjden är 30,5, mynningsdiam. 
16,6, bukdiam. 30,0 och bottendiam. 12,o cm. Halsen är glättad 
men kärlkroppen i övrigt har rabbig yta. Godset är brunaktigt 
och tämligen tunnt, cirka 5—10 mm. — I urnan hittades för
utom brända ben en knapp, en nål och bit av knivblad. 

a. Dubbelknapp, pl. 11:26. Övre plattan kupig, ornerad 
längs randen av tre och runt mittpunkten av två koncentriska 
ringar. Foten, som varit rund, är söndrig. Höjden är 1,4 och 
diam. 2,t cm. — b. Nål med öga, pl. 11:27; avbruten i ögat. 
Nuvarande längden är 7,2 cm. — c. Ett 2,7 cm. långt stycke av 
enkelt knivblad av brons, pl. II: 28. — Cirka en liter brända 
ben, inga rester av tänder. 

Grav 25. Urnan stod på en flat bottensten. Mynningen 
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var tillsluten av ett lerlock och över detta låg en på under
sidan flat men på ovansidan kullrig sten, fig. 6 a—b. 

Urnan har dubbelkonisk form, pl. V: 4. Höjden är cirka 23, 
mynningsdiam. 10, bukdiam. 22 och bottendiam. 16 cm. Vid 
buken har urnan haft fyra små öron, varav blott ett är i be
håll. Godset är brunt, tämligen löst bränt. — Till urnan hör 
ett skålformigt lock, gjort av samma slags lera som urnans; 
locket passar väl till urnans mynning. Diam. är 13 och höjden 
4,5 cm. — Några hartsrester från tätningen mellan urnan och 
locket. 

a. Enda gravgodset var 1,1 varv av en enkel spiralarmring, 
pl. II: 29. Diam. är 3,9—4,3, tjockleken 0,t och bredden 0,5 cm. 
— Cirka en halv liter brända människoben, några brända ben
bitar av får eller get samt hartsrester. 

Grav 26. Urnan var täckt av en 30 cm. lång, 22 cm. bred 
och 6 cm. tjock stenplatta; bottensten saknades. Urnans botten 
stod 74 cm. under jordytan. 

Urnan är närmast cylinderformig, pl. V:5. Halsens yta är 
glättad; i övrigt är kärlkroppens yta rabbig. Höjden är 32,5, 
mynningsdiam. (obestämbar), bukdiam. 22,5 och bottendiam. 15,5 
cm. Godset är rödbrunt och tämligen löst bränt. — Över ur
nans mynning låg ett kupigt lerlock, troligen gjort av samma 
lermassa som urnan. Diam. är 14,3 och höjden 4,3 cm.— I ur
nan lågo cirka 1,5 liter brända ben och en fingerring av brons
bleck. 

a. Ring av mm.-tjockt bronsbleck, utdragen i båda ändarna 
till en fyrkantig ten. Diam. är 2,6 cm. och höjden 0,7 cm., pl. II: 30. 

Grupp 4. Gravar med urna, täckt av en liten stenrundel. 

Grav 27. Cirka 15 cm. djupt låg en liten nästan cirkelrund 
stensättning, satt av små strandmalna stenar, fig. 7 a; i ytan 
räknade stenrundeln 13 stenar; rundelns diam. var 35—40 cm. 
Under stenarna fanns en ansenlig benhög, inramad av små flata 
stenar och täckt av bottnen av en sönderslagen urna, fig 7 b; 
som botten för graven hade man lagt ett söndrigt lerlock eller 
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Bland en andra urnebotten, som lagts ovanpå en flat sten. 
benresterna låg en ring av bronsbleck, fig. 7 c. 

Urnebottnen, d. v. s. locket över benhögen, är av gråbrunt 
gods; endast smärre bitar av bottnen och väggarna bevarade. 
Diam. är cirka 11, höjden 3 och tjockleken 1 cm. — Locket, 
använt som botten för benhögen, är av rödbrunt, löst bränt 
gods. Diam. är 15 och höjden 2 cm. — I graven fanns ganska 

Fig. 6. Grav 25. 

mycket ben: cirka 1,5 liter, föga brända. Delar av ena käken 
med kvarsittande tandrot och rester av flera tänder. 

a. Bronsring av bleck, pl. 11:31. Den är sönderbruten i två 
delar, vilka åter hoplänkats med en enkel bronstråd. Ringen 
är öppen och avsmalnar mot ändarna, som äro genombrutna 
av ett litet hål. Ringen är mycket sliten. Diam. 3,4 och höj
den 0,8 cm. 

Grav 28. Urna täckt av en 6—7 dm. stor stenrundel. Över 
urnans mynning låg en liten rund sten, fig. 8; i övrigt fanns 
intet stenskydd. 

Urnan, pl. V : 6, är närmast av typ Minnen fig. 1420, ehuru 
ej med så utpräglad fot och utan öra. Urnans höjd är 12, myn
ningsdiam. 15,3, bukdiam. 18 och bottendiam. 9 cm. Godset är 
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Fig. 7 a—c. 

brunaktigt med mörka 
partier samt 0,5 cm. 
tjockt. — I urnan låg 
endast en handfull väl 
brända benbitar, däri
bland rester av tre kind
tänder, men inga forn
saker. 

Grav 29. En cylinder
formig urna stod på en 
flat sten och var omgi
ven av strandmalna ste
nar, fig. 9. Urnans myn
ningsparti och de täc
kande stenarna voro 
bortplöjda. 

Urnan, pl. V: 7, är cy
linderformig med rabbig 
yta; ytan närmast myn
ningen är glättad. God
set är löst bränt och av 
rödaktig färg. Nuvaran
de höjden är 19, buk
diam.17och bottendiam. 
12 cm. — I urnan lågo 
cirka VB liter väl brända 
människoben, däribland 
rester av flera tänder, 
samt en liten bronsstång. 

a. En 2,5 cm. lång och 
4 mm. tjock något krökt, 
i båda ändarna avbruten, 
fyrsidig stång av brons, 
pl. 11:32. 

Grav 30. Omedelbart 
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invid föregående urna stod en andra, fig. 9, även denna om
given av strandmalna stenar. Av allt att döma ha de båda ur
norna nedsatts samtidigt. Urnorna stodo nämligen alldeles inpå 
varandra och voro omgivna av en enhetlig stenbunke. Urnan 
stod på en flat sten. 

Urnan, som är mycket uppmultnad, är cylinderformig och 
förfärdigad av ytterst löst bränt, rödbrunt gods. Dimensionerna 
omöjliga att exakt ange (bukdiam. cirka 15 cm). — I urnan 
lågo några få, cirka V10 n^ e r ' v ä ' brända benbitar men inga 
fornsaker. 

Grav 31. Under en liten oregelbundet lagd stenrundel 
med blott några få strandmalna stenar låg en grav; bottensten 
saknades liksom varje annan skyddande sten. Benurnan be
stod av en liten, närmast cylinderformig 6—7 cm. hög urna, 
som var alldeles uppmultnad; den innehöll en hårdt samman
packad massa: brända ben, jord och lera. Över och runt ben
urnan lågo rester av en andra urna samt ett söndrigt lerlock. 
Någon rubbning i senare tid kan ej ha skett, då graven låg 
väl skyddad av stenrundeln. — Stenrundeln låg 15—18 cm. 
under markytan. 

Av den cylinderformiga benurnan finnas endast smärre 
smulor kvar; innan den sönderföll, kunde man dock konsta
tera, att den varit cylinderformig, 6—7 cm. hög och med en 
bottendiam. av cirka 10 cm. Urnan har varit av löst bränt, 
ljusbrunt gods. — Den skyddande urnan, pl. VI: 1, är närmast 
av typ Minnen fig. 1426, ehuru kärlkroppen är något lägre. 
Mynningspartiet och stora delar av halsen saknas. Nuvarande 
höjden är 11,7 och bukdiam. 14 cm. — över benurnan låg 
slutligen ett söndrigt lock; större delarna av detsamma äro 
hopsatta, likt pl. IV: 4. Diam. är 9,9 och höjden 2,5 cm. 

I benurnan lågo en del små brända benbitar, däribland 
delar av en tand, men inga fornsaker. Bland benresterna fanns 
en helt liten hartsremsa. 

Grav 32. Denna grav låg i omedelbar närhet av den föna 
och var liksom denna täckt av en liten stenrundel, som låg 
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15 cm. djupt. Under stenarna stod en alldeles uppmultnad urna, 
utan skydd av kantställda stenar och utan bottensten. Urnan 
sönderföll i ett antal småbitar. 

Urnans form är omöjlig att exakt ange; dock torde den 
närmast varit cylinderformig, 10—15 cm. hög och av ljusbrunt 
gods. Bevarade äro delar av kärlväggen och bottnen. — I urnan 

hittades en del små, väl-
brända benbitar, däri
bland delar av flera tän
der, några små hartsrem
sor och en ornerad ben
pjäs. 

a. En liten i två delar 
bruten, hårt bränd cylin
derformig benpjäs, orne
rad med åtta runda orna
ment: två koncentriska 
ringar med mittpunkt, pl. 
II: 33. Längden är 2,2 och 
diam. 0,7 cm. Benpjäsen 
torde varit använd som 
knapp e. dyl. 

Grav 33. Under en liten stenrundel, diam. ö—v 7 och 
n—s 5 dm., stod en liten urna med några få brända benbitar. 
Två takstenar funnos; den ena låg ovanpå den andra. — Av 
urnan äro endast smärre bitar bevarade; formen kan ej när
mare bestämmas. Godset är mörkbrunt med rabbig yta, utom 
närmast mynningen, där den är glättad. Urnan har varit helt 
liten 10—15 cm. hög. — Benen äro hårt brända, helt små och 
blott ett fåtal. Delar av tand finnas. Troligen är det rester av 
ett barn. 

Grav 34. Cirka 3 m. söder om grav 51 påträffades under 
några små stenar resterna av en söndertryckt urna; ingen bot
tensten fanns. — Av urnan äro endast bottnen och delar av 

Fig. 8, grav 28. 
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väggarna bevarade. Godset är mörkbrunt. I urnan lågo 5 å 6 
små, hårt brända benbitar men inga fornsaker. 

Grav 35. Liten koppformig urna, pl. VI: 2, täckt av en 
liten rund sten och i övrigt skyddad av några få småstenar, 
vilka sutto i höjd med urnans mynning. Urnan stod på en 
liten bottensten. — Urnan är förfärdigad av 4—5 mm. tjockt, 
brunaktigt gods. Myn
ningsdiam. är 9,3, buk
diam. 10,3 och botten
diam. 3,5 cm. Höjden 
är 9,4 cm. — I urnan 
lågo ett femtiotal små, 
hårt brända benbitar. 

Grupp. 5. Gravar med urna 
med obestämbart sten-
skydd eller utan varje 

stenskydd. 

Grav 36. Vid sållning 
hittades inom ett 1 kvm. 
stort område tjugotvå 
små bitar av sönder- piS- 9. gravar 29 o. 30. 

plöjd urna, några brän
da benbitar — ej tillvaratagna — samt en bronsknapp. Inga bitar 
av urnan ha kunnat hopsättas. Godset är tämligen tunnt och 
mörkbrunt till färgen. Inga omgivande stenar funnos. 

a. Dubbelknapp, mycket sliten, pl. 11:34. Den övre plat
tan är ornerad med tre koncentriska ringar omkring mittpunkt. 
Höjden är 1,1 och diam. 1,3 cm. 

Grav 37. Ett par meter från sistnämnda grav uppsamla
des vid sållning sju helt små urnebitar av rödbrunt gods, några 
brända benbitar och en dubbelknapp av brons. Benbitarna ej 
tillvaratagna. Inga stenar funnos. 

a. Dubbelknapp, rätt mycket sliten och med söndrig fot, 
pl. 11:35. Övre plattan är ornerad med två koncentriska rin
gar omkring mittpunkt. Höjden är 1,2 och diam. 1,5 cm. 
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Grav 38. På en flat sten lågo bottnen och delar av väg
garna till en urna. Graven var fullständigt rubbad. 

Urnan torde varit cylinderformig eller svagt bukig; den 
är bevarad till en höjd af 4,8 cm. Bottendiam. är 13 cm. God
set är rabbigt och av gråbrun färg. — Bland benresterna hitta
des större delarna av ett kupigt lock, likt pl. V:4. Urnan och 
locket äro förfärdigade av samma lermassa. På lockets insida 
kvarsitta rester av hartstätningen. Diam. är 13,4 och höjden 
4,7 cm. — Bland urnebitarna och benresterna, cirka Va liter, 
hittades delar av en tand, hartsrester, en dubbelknapp och en 
bronstråd. 

a. Dubbelknapp med rund, nästan uppsliten fot, pl. 11:45. 
Övre skivan är ornerad med fyra koncentriska ringar. Höjden 
är l,i och diam. 1,3 cm. — b . Ett 1,9 cm. långt stycke av 1,5 
mm. tjock bronstråd, pl. 11:46. 

Grav 39. En liten urna stod på en flat sten och var täckt 
av två mindre kullerstenar. 

Urnan, pl. VI:5, har skarpt markerad buklinje; halsen är 
ovanligt hög. Godset är tunnt, löst bränd och av brunaktig 
färg; halspartiet är glättat. Mynningsdiam. år 13 och bukdiam. 
18 cm. — Till urnan hör ett fragmentariskt lock. Bevarade äro 
större delarna av kanten och delar av bottnen. Godset är det
samma som urnans. Diam. är 13,5 och höjden 2,8 cm. 

I urnan lågo cirka 2/s liter brända ben, däribland rester 
av ett tjogtal tänder, delar av hjorthorn, hartsrester, tre bron
ser och bit av bentrissa. 

a. Sluten ring av bronstråd, diam. 2,i cm., pl. 111:4. — b. 
Liten skålla av brons, längd 1,2 cm., pl. 111:5.— c. I båda än
darna avbruten syl, längd 2,1 cm., pl. 111:6. — d. Bit av c:a 5 
mm. stor bentrissa. 

Grav 40. En fullständigt sönderplöjd urna; utan skydd av 
stenar. Urnan har varit ganska stor. Godset är brunaktigt. 
Benresterna ej tillvaratagna; tre bronser. 

a. Dubbelknapp, pl. 111:7, med kupig, ornerad övre platta, 
diam. 2,4 cm., höjd 1,5 cm. — b. Syl av vanlig typ, pl. 111:8, 
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längd 3 cm. — c. Bitar av ring av bronsbleck, diam. c:a 3,5 
cm., höjd 4 mm., pl. 111:9. 

Grav 41. Något öster om det egentliga gravfältet I hitta
des på lerbotten en del brända ben, små smulor av rödbränt 
lergods samt en bronsknapp, allt täckt av några få kullerste
nar. Graven låg 20—25 djupt. 

a. Dubbelknapp, pl. 111:36; övre plattan är ornerad med 
två koncentriska ringar omkring mittpunkt. Höjden är 1,2 och 
diam. 1,2 cm. Cirka lU liter brända ben. 

Grav 42. På en liten flat sten lågo smärre rester av en 
urna och brända ben — ej tillvaratagna — samt en brons-
knapp. Graven var rubbad av plogen. 

a. Bronsknapp, pl. 11:37, med kupigt huvud, oornerad, 
rätt mycket sliten. Höjden är 1,3, diam. 1,7 cm. Foten är söndrig. 

Grav 43. Cirka 2 m. från grav 19 hittades rester av en 
urna: smärre bitar av kärlväggen. Godset är tämligen tunnt 
och av mörkbrun ton. Inga stenar funnos. Bland kärlresterna 
hittades en knapp av brons. 

a. Dubbelknapp, pl. 11:42. Övre plattan är kupig; knappen 
är oornerad. Höjden är 1,4 och diam. 2 cm. 

Grav 44. En stor urnebotten med bevarade rester av väg
garna stod 25 cm. djupt. Inga stenar funnos. Urnan har rub
bats under järnåldern. Strax invid urnans plats lågo två järn
åldersgravar: en liten hög med brända, svärtade benbitar. — 
I urnebottnen lågo en del brända ben och en syl. 

Av urnan äro bottnen och delar av väggarna intill en 
höjd af 4,5 cm. bevarade; godset är gråbrunt och c:a 1 cm. 
tjockt. 

a. Syl av vanlig typ, pl. 11:39, 3,8 cm. lång. — Cirka Va 
liter brända ben. 

Grav 45. Strax invid urnan i grav 50 stod en andra urna, 
skyddad av två kvdm. stora stenar, hvilka voro ställda på kant 
invid urnan. Tak- och bottensten saknades. Urnan stod täm
ligen djupt: omkr. 60 cm. under jordytan. 

Av urnan äro endast smärre bitar bevarade. Formen är 
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närmast cylindrisk. Godset är löst bränt och av gråbrun färg. 
Bland benresterna, endast några få bitar — ej tillvaratagna — 
hittades en syl. 

a. Syl av vanlig typ, pl. II: 40, längd 3,3 cm. 
Grav 46. Invid gravfältets västra gräns anträffades å cirka 

1 m:s djup resterna av en urna men inga stenar. Urne- och 
benrester lågo kringspridda i jorden och hopsamlades genom 
sållning. I ploggången mitt över urnegraven låg en järnålders-
grav med brända ben. Det är ganska troligt, att bronsålders
graven förstörts, när järnåldersgraven anlades. — Bland urne
resterna på gravens botten hittades bitar af en spiralarmring 
och vid sållning av jorden en kniv av brons. 

Urnan, lik pl. V:5, av hvilken stora stycken ha kunnat 
hopsättas, är tämligen stor med glättad hals och rabbig kärl
kropp; buken är svagt markerad. — Till urnan hör ett lock, 
hvarav endast stycken äro bevarade. Diam. är cirka 20 cm. 
och höjden 4,3 cm. 

a. Kniv, pl. 111:1, vackert ornerad; spetsen är avbruten; 
nuv. längden är 6,5 cm. — b. Sex bitar av spiralarmring av 
bronstråd. Diam. är 4,5 cm., trådens tjocklek 1,5 mm. Benres
terna ej tillvaratagna. 

Grav 47. Ett par meter från grav 46 hopsamlades vid 
sållning en del urnebitar, benrester och en vacker rakkniv av 
brons. Inga stenar funnos. 

Urnan har varit cylinderformig; endast delar av bottnen 
och väggarna äro bevarade. Närmast mynningen har urnan 
haft små vertikala vulster. Godset är rödbrunt. — Rester av en 
andra urna, troligen använd som lock; rödaktigt gods. 

a. Bronskniv, pl. III: 2, vackert ornerad med en längs ryg
gen gående bård, som slutar i en ormslinga, en fågel, en fisk 
och tre s-formiga figurer. — Benresterna ej tillvaratagna. 

Grav 48. Invid den av stenar skyddade urnan i grav 31 
stod en andra urna med lock men utan stenskydd. 

Urnan, pl. VI: 4, är av typ Minnen fig. 1431, ehuru utan 
öron. Bevarade äro: hela kärlkroppen, större delen av halsen, 
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inga kantstycken. Godset är mörkbrunt. Bukdiam. är 15,5 och 
bottendiam. 8 cm. — Lock av samma gods som urnan; med 
fals. Diam. 9 och höjd 2,7 cm. — I urnan lågo brända ben 
och två bronser. 

a. Stångknapp, pl. 11:41, ovanligt liten. Stångens längd 
är 1,6 cm. — b. Tre bitar av bronstråd i form av en ring av 
2 cm:s diam.; trådens tjocklek 1 mm., pl. 11:38. Cirka Vio liter 
hårdt brända människoben, troligen av ung individ. Delar av 
flera tänder. 

Grav 49. Vid den av förf. företagna sållningen av jorden 
runt urnan med bronskammen, grav 8, påträffades in situ en 
urnebotten, en del brända ben samt ett enkelt knivblad av 
brons. Inga stenar funnos. De tillvaratagna bitarna av urnan 
ha ej kunnat hopsättas; godset mörkbrunt. Urnan ha varit 
rätt bukig. 

a. Knivblad av brons, pl. 11:43, avbrutet i nedre ändan; 
nuvarande längden är 6 och bredden 1,4 cm. 

Grav 50. Urna täckt av två små stenar, en rund och en 
flat; intet annat stenskydd. 

Av urnan äro bottnen och delar av väggarna bevarade, 
ävensom kantstycken. Formen är närmast Minnen fig. 1434, 
med svagt markerad buk. Godset är rödbrunt, tämligen löst 
bränt och 5—8 mm. tjockt. Mynningsdiam. är 12, bukdiam. 
14 och bottendiam. 9,5 cm.; höjden är 13,5 cm. I urnan lågo 
brända ben och en bronstråd. 

a. Fyra bitar av mm. tjock bronstråd, pl. II: 44. Cirka 
Vio liter brända ben, troligen av barn; inga rester av tänder. 

Grav 51. Under ett litet röse av kullerstenar, diam. 90 cm., 
lågo resterna av en uppmultnad urna. 

Urnan har varit bukig. Godset är mörkbrunt. Benrester 
och bronstråd. 

a. Bland de till 2/s liter uppgående svärtade benresterna 
av fullvuxen individ låg en ett par mm. lång bronstråd av 1 
mm:s tjocklek. 

Grav 52. Liten urna utan stenskydd; urnan söndertryckt 
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och benbitarna kringspridda. Inga benrester tillvaratogos. Av 
urnan äro delar av bottnen och väggarna bevarade. Godset 
är rödbrunt och av cirka en cm:s tjocklek. 

a. Bland benresterna och urnebitarna påträffades ett litet 
hänge av ljus stenart, pl. 111:3, längd 4,8 cm. 

Grav 53. Urna utan skydd av stenar. Bottnen stod 25 cm. 
djupt. 

Urnan har varit cylinderformig med en bottendiam. av 
13,5 cm. Väggarna äro bevarade intill en höjd av 11 cm. 
Godset är gulbrunt, tämligen löst bränt; ytan är rabbig. — 
Cirka Vio liter brända ben. 

Grav 54. Graven innehöll en av jordtrycket deformerad 
urna, som stod på en flat sten men som i övrigt saknade 
skydd av stenar. Urnan sönderföll i ett stort antal småbitar. 
— Urnan är av starkt grusblandat, rödbrunt gods. Formen 
torde varit som Minnen fig. 1420. Graven innehöll ej några 
fornsaker men väl en del brända människoben. Cirka 2k av 
benbitarna tillhöra huvudskålen (obs. även de minsta ben
bitarna tillvaratagna). En del av huvudskålens ben ha kun
nat hopsättas till större stycken. Delar av två tänder finnas. 
Benresterna tillhöra ett barn, sannolikt under 10 år. 

Grav 55. Strax invid grav 44 påträffades rester av en urna: 
bottnen och delar av väggarna. Även denna grav torde ha för
störts under järnåldern. 

Urnan har varit cylinderformig; bottendiam. är 13 cm; 
väggarna äro bevarade intill en höjd av 10,2 cm. Godset är 
rödbrunt med rabbig yta. — Inga fornsaker; benresterna till
varatogos ej. 

Grav 56. På en liten stenplatta stod en urnebotten, cirka 
25 cm. under jordytan. — Av urnan äro större delarna av 
bottnen och smärre delar av väggarna bevarade. Bland ben
resterna, cirka en liter, hittades delar av sju tänder en två cm. 
lång hartsremsa men inga fornsaker. 

Grav 57. Sönderplöjd urna och en kantställd sten; botten
sten saknades. — Urnan, vari låg en halv liter svärtade, hårt 
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brända ben, är cylinderformig. Godset är ytterst löst bränt, 
har tjocka väggar och rödbrun, rabbig yta. Bottendiam. är 13 
cm.; urnan bevarad till en höjd av 19,5 cm., pl. VI:6. Inga 
fornsaker. 

Grav 58. Under brandflaket invid grav 1 anträffades en 
sönderkrossad urna jämte några benrester. Inga stenar funnos. 

Graven är äldre än brandflaket. 
a. Urna närmast som Minnen fig. 1434; ungefär hälften 

av urnan har kunnat hopsättas; bukdiam. är 15,3, bottendiam. 
11 och höjden 16,5 cm. Godset är ljusbrungrått. Cirka Vs liter 
brända ben. 

Grav 59. Invid gravarna 22 och 53 hittades rester av en 
sönderplöjd urna samt några benrester; inga stenar funnos. 
— Smärre delar av urna, gråbrunt gods. 

Grav 60. Liten samling ben och små urnerester invid 
grav 59. Urnans gods är mörkbrunt. 

Grav 61. Invid ett mäktigt lager av strandmalna stenar 
(ej skörbrända eller svärtade) stod en urnal utan skydd av 
stenar, pl. VI:7. 

a. Urna, cylinderformig, med rabbig, rödbrun yta. Myn
ningsdiam. 14,7, bukdiam. 17,7 och bottendiam. 12,5 cm. Höj
den är 17,8 cm. — Cirka 1 liter väl brända människoben, 
däribland delar av ett tjogtal tänder. 

Grav 62. En liten benhög utan rester av urna (benbitarna 
ej tillvaratagna). 

Grav 63. Ett tjogtal urnebitar av brunaktigt gods, små 
brända benbitar. 

Grav 64. En liten benhög utan rester av urna. 
Grav 65. Några små urnebitar av brunaktigt gods; inga 

benrester. 

Grupp. 6. Grav med större stenrundel. 

Grav 66. Under en större stenrundel, diam. 6—7 meter, 
anträffades i centrum en nästan alldeles uppmultnad urna. Ur 
stenrundeln hade jordägaren vid skilda tillfällen brutit upp flera 
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lass sten; vid förbs undersökning funnos endast kvar en del 
av de större kantstenarna, en del av stenarna från utfyllningen 
av stenringen samt stenskyddet omkring urnan. Urnan stod på 
flat bottensten, hade kantställda sidostenar och inte mindre än 
sju takstenar, den ene staplad ovanpå den andra. I urnan lågo 
brända ben och två bronser. Urnans gods är ljusbrunt. 

a. Dubbelknapp med fyrsidig fot, pl. III: 12; diam. är 1,7 cm. 
och höjden 1,3 cm. — b. En del hvarv av spiralvriden arm
ring av bronstråd, pl. III: 13, diam. 3,5 cm. — Delar av harts 
och cirka 1 liter brända ben. 

II. Det östra gravfältet. 

Grav 1. Urnegrav med fullständigt stenskydd; taksten sak
nades, troligen upplöjd. Urnan stod på en flat bottensten av 
skiffer; denna låg 47 cm. djupt. Runt urnan voro satta 13 flata 
stenar. Urnans mynning, som stod cirka 15 cm. djupt, hade 
varit tillsluten av ett nu söndrigt lock. 

Urnan är päronformig med flat botten och liten mynning, 
lik pl. IV: 6. Höjden är 23 cm., mynningsdiam. 12, bukdiam. 
25 och bottendiam. 18,5 cm. Godset är ljusbrunt, är ganska 
tunnt och har glättad yta. — Smärre delar av ett lock med 
rakt uppstående, cirka 3 cm. hög kant. Godset är ljusbrunt till 
färgen. — Bland de brända benen lågo en kniv, en ring och en syl. 

a. Kniv av brons, pl. 111:14, med avbruten tånge; nuva
rande längd 7,9 cm. — b. Ring av bronsten, pl. 111:15, in
sidan slät, utsidan kupig. Diam 2,4, höjd 0,4 cm. — c. Syl av 
vanlig typ, pl. 111:16, längd 4,6 cm. — Cirka 2k liter brända 
ben, inga delar av tänder, små hartsrester. 

Grav 2. Cirka nio meter öster om grav 4 påplöjdes en 
urna, som var kringsatt av stenar; taksten saknades. Graven 
upptogs av jordägaren. 

Den sönderplöjda urnan har kunnat hopsättas till c:a aU, 
pl. VI: 8. Formen är cylindrisk; godset är rödbrunt med rabbig 
yta. Höjden är 32,5, mynningsdiam. 15, bukdiam. 21 och bot-
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tendiam. 15,5 cm. I urnan lågo förutom brända ben, vilka ej 
tillvaratogos, en knapp och bit av såg. 

a. Dubbelknapp av brons med fyrsidig fot, pl. III: 19. Höj
den är 0,8 och diam. 1,6 cm.— b.Bit av såg,pl. 111:20, längd 5,5cm. 

Grav 3. Grav med urna utan skydd av stenar; mynnings
randen bortplöjd; i övrigt är urnan rätt väl bevarad, lik pl. VI:3. 
Urnan har haft två öron; det ena är bevarat. Ungefär på urnans 
halva höjd finnas fyra förkroppningar. Bottendiam. är 14, buk
diam. 26 och nuvarande höjden 23 cm. — I urnan lågo brända 
ben, cirka 1 liter, bit av harts men inga fornsaker. 

Grav 4. Urna med fullständig stenbetäckning: tak,-sido-
och bottenstenar. Graven påplöjd och upptagen av jordägaren. 
Ingen närmare undersökning blev gjord. 

Av urnan äro endast smärre bitar bevarade, vilka ej kunnat 
hopsättas. Godset är mörkbrunt och tämligen tjockväggigt. Bland 
benresterna hittades en bronstråd och delar av spiralarmring. 

a. Bronstråd, 6 cm. lång, 1,7 mm. i tjocklek, pl. 111:10. 
— b. Några varv av spiralarmring av mm.-tjock bronstråd, 
pl. III: 11. Diam. är 4,1—4,3 cm. — Cirka Va liter brända ben. 

Grav 5. Ungefär 2 m. öster om grav 2 hittades rester av 
2 urnor, en del brända ben (ej tillvaratagna) samt en knapp 
av brons. 

Av urnorna äro endast smärre bitar bevarade. Godset är 
brunaktigt. 

a. Dubbelknapp av brons, pl. 111:22, utan ornering; höj
den är 0,8 och diam. 1,8 cm. 

Grav 6. Sönderplöjd urna; stod på bottensten; fullstän
digt stenskydd torde ha funnits. 

Urnebitarna ha ej kunnat hopsättas; godset är ljusbrunt. 
Bland benresterna lågo två bronser. 

a. Dubbelknapp av brons, pl. III: 24; övre plattan är orne
rad med 3 koncentriska ringar. Höjden är 1,4 och diam. 1,9 cm. 
— b. Cirka 1,5 varv av fingerring, pl. III :23, av bronstråd, av
bruten i båda ändarna; diam. är 2,2 cm., trådens diam. 1—1,5 
mm. — Cirka 2h liter brända ben. 
11. — F o r n v ä n n e n 19 23. 
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Grav 7. Små urnerester, mörkbrunt gods; ett kantstycke 
och delar av bottnen bevarade. Cirka lU liter brända ben. 
Bland benresterna hittades del av tand samt bitar av harts; 
några benbitar tyckas vara färgade av ärg. 

Grav 8. Små delar av urna med lock. Av urnan är be
varat ett par små kantstycken och ett bottenstycke. Godset är 
ljusbrunt. Av locket finnas helt små bitar. Godset är ljusbrunt. 
— Delar av harts, en tand och några tiotal benbitar. 

Grav 9. Uppmultnad urna, utan skydd av stenar, stod på 
lerbotten; delar av bottnen bevarade; mörkbrunt gods. — Två 
små bitar av lock, mörkbrunt gods. — Cirka 2/s liter brända 
ben. 

Grav 10. Små bitar av urna av gråbrunt gods, med rab
big yta. Några brända benbitar, inga fornsaker. 

Grav 11. Små urnerester, brunaktigt gods; små benbitar, 
rester av tre tänder, inga fornsaker. 

Grav 12. Sönderplöjd urna, stod på flat sten; en av sido
stenarna bevarad. Av urnan äro endast smärre bitar bevarade; 
rödbrunt, löst bränt gods. Bland benen låg en syl. 

a. En i båda ändarna avbruten syl, pl. 111:17, längd 3,3 
cm. — Cirka Vio liter brända ben. 

Grav 13. Urnebotten, mörkbrunt gods; bottnens diam. 14 cm; 
smärre rester av väggarna. Benrester (ej tillvaratagna), inga 
fornsaker. 

Grav 14. Urnebotten, diam. 15 cm., ljusbrunt rabbigt gods; 
delar av väggarna till en höjd av 11 cm. Små benrester, inga 
fornsaker. 

Grav 15. Tre å fyra små urnebitar, rödaktigt gods, ben
rester, inga fornsaker. 

Grav 16. Delar av en (två) urna; rödaktigt gods. Delar av 
lock eller en andra urna. Cirka Va liter brända ben. Ring av 
bronsbleck, pl, 111:18; ändarna uthamrade till fyrkantig ten. 
Diam. 2,8, höjd 0,4 och tjocklek 0,2 cm. 

Grav 17. Ett tiotal småsmulor av lerurna av rödaktigt 
gods. Några tiotal benbitar, inga fornsaker. 



De arkeologiska fynden vid Svarte fiskläge. 151 

Grav 18. Några få urnebitar av brunt gods, ett tjogtal 
benbitar. 

Grav 19. En del små urnebitar av mörkbrunt gods; bitar 
av kupigt lock. Cirka Va liter brända ben, hartsbit och delar 
av tänder. 

Grav 20. Fullständigt uppmultnad urna; endast små bitar 
bevarade, rödbrunt gods. Urnan var delvis nedgrävd i lera. 

a. Ett varv av spiralvriden armring av brons, pl. 111:21. 
Diam. är 3,4 cm. — b. Små rester av bronskniv eller pincett. 
Cirka en liter brända ben. 

Grav 21. Några små bitar av urna av rödbrunt gods, Vs 
liter brända ben, inga fornsaker. 

Grav 22. Fullständigt uppmultnad urna, utan skydd av 
stenar. Av urnan äro endast ett par bitar bevarade. Ljusbrunt 
gods. Cirka V» liter brända ben. 1 urnan en halsring. 

a. En i tre delar sönderbruten halsring av brons med vid-
sittande pärla av brons. Uträtad har ringen en längd av 55 
cm., pl. 111:25. 

III. Fornminnen av skilda slag. 

1. Markgrav från stenåldern. Vid den systematiska ge-
nomschaktningen av gravfälten stötte man helt oförmodat på 
en markgrav från yngre stenåldern; den låg inom södra delen 
av västra gravfältet. Graven låg cirka 10—11 dm. under jord
ytan; inga skyddande stenar e. dyl. funnos. Av skelett syntes 
inga rester. Allt, som fanns kvar, var en i många stycken sön
dertryckt urna med ornamentik i kamteknik, en tunnbladig, 
ytterst ringa hålslipad flintyxa, längd 9,5 cm., och en mejsel 
med rak egg, längd 12,3 cm. 

2. Tre rektangulära stenbäddar med stenram. Inom ett 
mindre område, ungefär mitt på västra gravfältet, påträffades 
tre rektangulära stenbäddar. Den bäst bevarade, fig. 10, var 
av i det närmaste rektangulär form, 2,5 m. lång och 60—70 
cm. bred. På tre sidor var stenbädden inramad av en rad tam-
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Fig. 10. Stenbädd med stenram. 
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ligen slarvigt lagda kullerstenar; åt nordväst var stenramen 
öppen. Området inom stenramen var lagt med ett dm. mäktigt 
lager strandmalna stenar; att märka är, att stenbädden ej sträckte 
sig in under stenramen. Kantstenarna lågo helt ytligt eller blott 
20 cm. under jordytan; stenbädden låg några cm. djupare. 
Vid den noggranna undersökningen och sållningen av jorden 

Fig. 11. 

ovanpå och under stenbädden hittades inte de minsta spär av 
fornsaker eller organiska ämnen. Gruset under stenbädden var 
alldeles rent och orört. — Den andra stenbädden, som låg 
strax nordost om den förra, var rätt slarvigt byggd; formen 
var rektangulär. Runt stenbädden fanns en enkel ram av kul
lerstenar. Stora luckor funnos i sydvästra långsidan och kant
stenar saknades nästan alldeles i nordvästra kortsidan. Ramen 
var nära 2 m. lång och 1 m. bred. Stenbädden sträckte sig ej 
in under stenramen. Inga spår av fornsaker eller dylikt. — 
Av den tredje stenbädden funnos kvar större delen av sten-
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täcket och en del stenar i ramen. Stenbädden var anlagd på 
samma sätt som i de två förut nämnda. Ej heller här funnos 
några fornsaker. 

3. Kenotafisk grav. 1 sitt utmärkta arbete Bornholms be
folkning under järnåldern omnämner Knut Stjerna en grupp 
av gravar, där liket saknas. Dessa tomma gravar ha rests åt 
män, som utvandrat och stupat i främmande land och som 

Fig. 12. Disas ting. 

man ej haft tillfälle att återföra till hembygden i och för grav
sättning. De hemmablivna släktingarna: gubbar, kvinnor och 
barn ha rest monumenten till de fallnas ära eller till bostäder 
åt dem i det kommande livet. — En dylik kenotafisk grav tror 
sig förf. ha funnit å västra gravfältet. Graven var byggd lik
som stenskyddet omkring urnorna av på kant ställda flata ste
nar, fig. 11, och täckt av en flat takhall; bottensten saknades 
dock. Inom stenskyddet funnos inga rester av urna, ben eller 
annat, som kunde antyda, att någon blivit gravsatt. — Graven 
kan ju ha byggts åt en person, som omkommit på havet eller 
eljest spårlöst försvunnit. 

4. Disas ting. Söder om västra gravfältet och strandvägen 
ligger Disas ting, elt rektangulärt område, på tre sidor kring
satt av resta stenar, fig 12. Längdriktningen är öster till väster. 
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I södra långsidan ha vi åtta stenar, varav den längsta (den 
sydöstra) är 230 cm. och den minsta 80 cm., räknade ovan 
jordytan. Norra långsidan har fem stenar, varav den längsta 
är 140 cm. och den minsta 50 cm. Södra kortsidan har tre 
stenar, förutom de förut medräknade hörnstenarna; den minsta 
stenen är 60 cm. hög. Åt väster är stenkretsen öppen; här 
har aldrig, som av undersökningen framgick, funnits några 
stenar. Hela antalet resta stenar är sålunda sexton. Områdets 
längd är cirka 35 och bredd 15 meter; ytan sålunda 525 kvm. 
— Hela området är lagt med ett 25—30 cm. mäktigt kul
lerstenslager; mellanrummen mellan stenarna äro utfyllda med 
strandmalna småstenar. Stenlagret ligger 20—25 cm. under nu
varande markytan och något högre än bottnen på de resta 
stenarna. Stenlagret når fram till insidan av de resta stenarna; 
men mellan och utanför dessa finnes intet stenlager. Åt väster 
når stenlagret i bredd med yttersta stenparets västra yttersida, 
vilket tyckes antyda, att åt väster aldrig funnits några resta 
stenar. Under stenlagret finnes ren grus.1 

Ungefär vid mitten av området voro stenarna på ett kvm. 
stort område alldeles skörbrända och svärtade av sot; här har 
ett bål varit upptändt. Någre meter längre västerut anträffades 
ett nytt brandlager, som sträckte sig över ett område av minst 
4 kvm. Stenarna voro skörbrända och svärtade av kol. Mellan 
de skörbrända stenarna uppsamlades vid sållning ett hundra
tal svärtade, hårt brända bitar av människoben. Benbitarna 
lågo spridda över hela området. 

Ehuru undersökningen av Disas ting, en undersökning, 
vars huvudsakliga uppgift var resandet av de kullfallna ste
narna och konstaterandet av fornminnets karaktär, icke lämna
de något utbyte av fornsaker, så voro dock de gjorda iakt
tagelserna av visst intresse. Av undersökningen framgår näm
ligen att stenarna i Disas ting rests som minne åt en inom 
stenringen gravlagd person. Gravhögen tillhör järnåldern, möj-

1 Jämf. avbildning i Lilj. Bd. II frän Herrestads socken. Denna sten
sättning torde vara borttagen. 
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ligen dess äldre del. Vid gravläggningen har man upptänt ett 
offerbäl, en sed som torde varit ganska allmän under hela vår 
förhistoriska tid. 

4. Brandgravar frän Järnåldern. Inom det västra grav
fältet påträffades minst sju och å östra tre ä fyra små brand
gropar med svarta, hårt brända benbitar, kolrester och svart 

Fig. 13 a—b. 

jord. I flera av gravarna funnos skörbrända, svärtade stenar. 
Något gravgods anträffades inte. 

5. Bautasten. Omedelbart invid och norr om strandvägen 
står en bautasten; dess höjd ovan jorden är något mer än en 
meter; djupet under jordytan är cirka 0,5 m. Runt stenen fin
nes ett mäktigt, underjordiskt stenröse. 

6. Brandflak. På västra gravfältet undersöktes tre brand
flak: ett flera dm. mäktigt lager av skörbrända stenar, svart 
jord, små kolrester men inga spår av ben. Övre skiktet av 
brandflaken var rubbat av plogen. Brandflaken voro 2—3 m. 
i genomskärning och av oregelbunden form. Tänkbart är att 
å desamma varit upptända bål för bränningen av liken. 

7. Stolphål. På båda gravfälten anträffades flera mindre 
samlingar av stenar. Endast en av dessa samlingar torde varit 
packningen omkring en rest stolpe e. dyl. De tre översta ste
narna, ställda i triangel, synas å fig. 13 a. Sedan dessa ste-
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nar borttagits, funnos ännu tre andra, vilka också stodo i tri
angel, fig. 13 b. De övre stenarna bildade 60° vinkel med de 
undre. 

8. Boplats från järnåldern. Cirka 50 m. öster om grav
fältet II anträffades ett större brandlager: skörbrända stenar, 
träkol, svart jord, lämningar av ben och krukrester. Endast ett 
område av 3—4 kvm. undersöktes. Inom detta hittades en liten 
lerkopp av rödbrunt gods, cirka fem cm. hög, kantstycken av 
en större urna av gråaktigt gods samt rester av ännu en eller 
två urnor. 

Forts. 
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Icke otänkbart är, att en befintlig äldre tradition om en 
björnfäll i gravröset kan ha ingått i och medverkat vid ska
pandet av sägnen kring gravhällen i Lärbro kyrka, vilken sägen 
efter sitt utbildande i sin tur i gengäld lämnat nya tillskott till 
gravrösetraditionen. 

Om verkligen en Taksteinar legat under björnfällen i grav
röset, kunde slutligen den möjligheten tänkas, att just denne, 
samtidigt som han fortlevat i den gamla Tingstädetraditionen, 
flyttats över i grannsocknens kyrka, under Nils Takstens grav
häll. Den i litteraturen diskuterade Taksteinarsägnen — se ovan 
— skulle då till sina anor, som hittills spårats ner till tidigt 
kristen tid,1 få lägga ytterligare åtskilliga århundraden. 

Vad som i varje fall av ovan anförda möjligheter kvarstår 
som ett resultat av gravundersökningen är: en arkeologiskt be
styrkt tradition. En björnfäll skulle finnas i graven — klorna 
funnos där. 

1 Lithberg, a. a. sid. 90—91. 

De arkeologiska fynden vid Svarte fiskläge. 
Av 

FOLKE HANSEN. 

Några arkeologiska problem belysta av Svartefynden. 

1. Gravtyper och grupper av gravar. 

Forts. fr. sid. 163. 

lutet av stenåldern kan ur flera synpunkter betrak
tas som en degenerationstid. Den gamla kulturen, 
som varit betingad av flintan och stenen som mate
rial för redskap och vapen, vari utdöende; den nya 

kulturen, som förde med sig bronsen, hade ännu ej vunnit fast
het. Inom gravkulturen kan man spåra denna degeneration sär
skilt däri, att man så att säga inte hade någon enhetlig grav
läggningsplats för sina döda. Man gravlade de avlidna snart 
16 — F o r n v ä n n e n 1 9 2 3 . 
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sagt var som helst: i dösar (t. ex. i dosen vid Köpingebro),1 

i gånggrifter (t. ex. i Höj),2 i hällkistor (dels stora, megalitiska, 
och dels i manslånga stenkistor), i enkla jordgravar under flat 
mark (med stenram, stenbädd, stentäcke, röse, ett fåtal kuller
stenar, utan skydd av stenar m. m.) och i låga av sten och 
jord uppförda högar, vilka förf. skulle vilja benämna allmänna 
begravningskullar. — Under bronsålderns två första perioder 
är gravläggningen nästan enahanda. Man börjar dock redan 
nu mera allmänt samla sina döda inom gemensamma, större 
gravfält; de kringspridda gravarna bli allt färre. Till äldre brons
åldern hör ock en stor del av våra stora monumentshögar: 
gravhögar, uppförda över en eller ett fåtal personer, med stort 
centralröse. 

Först sedan likbränningen blivit det allmännare begrav
ningssättet, d. v. s. efter mitten av tredje perioden, samlar man 
sina döda på stora gemensamhetsgravfält, dels under flat mark 
och dels i ytlagret till stora, i regel sekundärt påfyllda grav
kullar. 

De båda Svartefälten äro typiska gemensamhetsgravfält un
der flat mark. Frånsett ovannämnda jordgrav från stenåldern 
påträffades blott tre gravar, som kunna vara äldre än yngre 
bronsåldern, nämligen de tre stenbäddarne med stenram (möj
ligen är stentäcke riktigare; uteslutet är väl ej, att skelettet 
legat under lagret av svallade stenar).— Gravar med stentäcke 
eller stenbädd inom rektangulär ram av kullerstenar förekom
ma som nämnts redan under yngre stenåldern; i regel utgöres 
väl bädden eller täcket av vanliga kullerstenar, ej strandmalna 
småstenar. Dock torde man i södra Skåne redan under yngre 
stenåldern ganska allmänt använt strandmalna stenar till sina 
gravar; i den av förf. undersökta gånggriften, Erkedösen, i 
V. Torp var kammarens golv lagt med svallade stenar av ett 
hönsäggs storlek. Mera allmänt blir användandet av strand-

1 N. G. Bruzelius, Ingelstads härad, Ant. Top. arkivet i Stat. Hist. Mus. 
2 Gånggriftsundersökningar i Harjagers härad, Histor. tidskr. för 

Skåneland, V. 1923. 
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malna småstenar (i regel av en hasselnöts storlek) under slutet 
av hällkisttiden men framför allt under äldre bronsåldern. Fyra 
av förf. undersökta gravhögar från nämnda tid vid Abekås voro 
uppförda av en blandning av kullerstenar och strandmalna 
småstenar. I ett flertal i högarnas närhet belägna jordgravar 
från äldre bronsåldern hade man använt samma material. — 
Man torde inte kunna betvivla, att stenbäddarna vid Svarte 
verkligen äro gravar; därpå tyder, förutom vad som redan 
nämnts, den manslånga, rektangulära formen. Skelettens full
ständiga förmultning är ganska förklarlig, dä man betänker den 
frätande grusen och skelettens ytliga läge. Frånvaron av forn
saker sammanhänger med seden under övergångsskedet mellan 
sten- och bronsåldern att endast i undantagsfall ge gravgods; 
stenen hade spelat ut sin roll som gravgods och bronsen var 
ännu för dyrbar att ge den döde med i graven.1 I en av de 
nämnda högarna vid Abekås med en obruten serie gravar från 
slutet av gänggriftstiden och fram till bronsålderns andra pe
riod saknas gravgodset i ett flertal gravar, vilka ligga inne
slutna mellan gravar från slutet av hällkisttiden (med brynen 
och enkla spjutspetsar) och bronsålderns andra period. Nämnda 
gravar utan gravgods torde härröra från bronsålderns första 
period. 

De små meterslånga stenkistorna med brända lik äro ty-
pologiskt sett utvecklade ur våra stora megalilgravar, närmast 
hällkistorna. Redan under slutet av stenåldern byggde man 
helt korta stenkistor. Arvid Kurck har väster om häradsskri-
varbostället i Stora Köpinge undersökt en tre alnar lång kista, 
byggd och täckt av tunna stenar; i graven funnos rester av 
ett flertal lik, en flintspets m. m.2 — Hällkistorna minskas allt
mera, särskilt på höjden, och slutligen ha vi nått fram till den 
manslånga, två ä tre dm. djupa stenkistan, avsedd för ett lik. 
Den manslånga stenkistan är ungefär samtidig med den mans-

1 Förf. känner frän Skåne blott en grav frän bronsålderns första period 
ined gravgods; se Montelius, Minnen fig. 844, Stat. Hist. Mus. inv.-nr 7430. 

2 Berättelse i Stat. Hist. Mus. 



232 Folke Hansen. 

långa ekkistan. Båda kisttyperna äro allmänt använda i Skåne 
under äldre bronsåldern. — Sedan likbränningen införts, min
skade man ytterligare kistornas dimensioner men bibehöll de 
gamla typerna i sten och ek. Denna minskning av kistorna är 
endast ett resultat av behov av mindre utrymme för de brända 
benen än för ett obränt lik. Huru hastigt det nya gravskicket 
trängde igenom kunna vi avläsa ur vissa gjorda fynd. Sålunda 
fann O. Montelius i bottnen av en större gravhög ä nr 28 i 
Stora Köpinge fem ekkistor, alla av manslängd, de fyra med 
obränt lik och den femte med bränt.1 I sistnämnda kista lågo 
en dubbelknapp, en fibula Minnen fig. 972, och en bronsdolk. 
Denna grav förskriver sig sålunda från övergångstiden mellan 
andra och tredje perioden. — Här har man ännu ej minskat 
kistans dimensioner, ehuru man hade bränt lik; man har tro
ligen begagnat en redan färdiggjord kista. — Dessa förminskade 
kistor av sten och trä hälla sig ganska länge eller till början 
av bronsålderns femte period: ekkista med brända ben från 
Viarp,2 stenkista från Köpinge vid Ramlösa.;i 

Å Svartefältet påträffades tre stenkistor: två rektangulära 
och en flersidig. Den intressantaste av dem, i grav 1, var som 
nämnts ovanligt stor, välbyggd och av rektangulär form. Den 
torde om ock med viss tvekan kunna dateras till slutet av tredje 
perioden. Kistan i grav 2 är något yngre och den i grav 3 
från fjärde perioden, möjligen dess förra hälft. — Det är icke 
ovanligt, att man i dessa stenkistor nedsatte de brända benen 
och fornsakerna i en urhålkad stock, en trä- eller näverask el. 
dyl. Detta dubbla benhölje var regel i de av Sven Söderberg 
undersökta brandgravarna i hög i Köpinge.:! Undersökningen av 
stenkistorna vid Svarte ger intet som helst stöd för att man här 
begagnat dubbelt benhölje. I grav 1 hittades visserligen små 
hartsrester men dessa torde ha tillhört en liten träask, vari en-

1 O. Montelius, Graf kistor af klufna och urhälkade stockar. Sv. F. T. IX. 
2 Stat. Hist. Mus. inv.-nr 8722:797. 
3 O. Rydbeek, Undersökning af bronsåldershögar i Köpinge. Fornv. 1912. 
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dast bronserna legat; de brända benen lågo ju spridda inom 
hela kistan. 

Det dubbla benhöljet av sten och trä torde ha givit upp
hov till den gravtyp, som var den allmännaste å Svartefältet, 
nämligen urnegraven med fullständigt stenskydd. Av rent prak
tiska skäl har man utbytt benhöljet av trä el. dyl. mot en urna 
av lera. Samtidigt lämpar man ocksä stenhöljets form efter ur
nans: det blir flersidigt eller runt. Stenkistan i grav 3, som till 
det yttre liknar stenskyddet omkring en urna, torde således ty-
pologiskt sett stå emellan den egentliga stenkistan och det full
ständiga stenskyddet med urna. Man får nämligen betrakta de 
äldre urnegravarnas stenskydd som en flersidig stenkista, vari 
urnan nedsatts. Det sagda framgår med önskvärd tydlighet av 
stenhöljets allmänna uppbyggnad. 

Någon egentligen ny gravtyp utvecklar sig inte under se
nare delen av yngre bronsåldern. Man bibehåller urnegraven 
men varierar stenskyddet eller stenhöljet. — Beträffande sten
höljet så ha vi som nämnts under dess första tid en liten sten
kista, byggd av på kant ställda stenar av urnans höjd, på vilka 
takhällen vilar direkt. Men snart nog får stenhöljet mera karak
tär av obestämbart stenskydd än stenkista. Kantstenarna kunna 
t. ex. sitta i två höjder, grav 15 m. fl. Här har stenskyddet 
förlorat sin karaktär av kista. Urnan har först nedsatts, varefter 
smärre stenar packats runt urnans undre hälft och därunder runt 
halspartiet. — 1 grupp 3 har stenhöljet fått en pyramidal upp
byggnad av ganska stora strandmalna stenar. 

Detta är i all korthet den utvecklingslinje utefter vilken man, 
typologiskt sett, kan följa stenskyddets utveckling å Svartefältet. 
Den lilla stenrundeln i grupp 4 kan man kanske betrakta som 
det lokala slutledet i serien gravar med mera fullständigt sten
skydd. Eller äro dessa små stenrundlar kanske snarare att betrakta 
som en lokal variation av de större stenrundlarna med en dia
meter av 3 till 10 m. eller mera, av den typ, som vi under de 
senaste åren funnit såväl vid Kivik, Abekås och Svarte (grupp 6). 
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Med avseende på benhöljet känner förf. följande typer av 
yngre bronsålderns brandgravar: 

1. Stenkista, rektangulär eller flersidig, med eller utan inre 
hölje av trä el. dyl., manslång eller mindre. Träkista, mans-
lång eller kortare. Större eller mindre stenröse. 

2. Urna med fullständigt stenskydd: liten stenkista, flata 
stenar i två höjder, packning av strandmalna stenar m. m. 

3. Urna nedsatt i certrum av en plan stenrundel med större 
kantstenar eller täckt av en liten stenrundel. 

4. Urna med eller utan stenskydd i centrum av en krets 
av större eller mindre stenar. 

5. Urna utan varje stenanordning, samt 
6. Benhög, nedlagd direkt i jorden, utan skydd av urna 

eller stenar. 
I stort sett tillhöra sten- och träkistorna samt rösena den 

äldre delen av bronsålderns brandperiod, urnorna med fullstän
digt stenskydd mitten och de övriga grupperna av gravar slutet 
av nämnda period. 

2. Brandgravar i hög och under flat mark. 

Bronsålderns brandgravar påträffas dels i högar och dels 
å flat mark. De förra äro antingen egentliga sekundärgravar i 
under sten- och äldre bronsåldern uppförda gravkullar eller yt-
gravar i sekundärt påfyllda högar. Gravarna under flat mark 
påträffas enstaka eller samlade å större och mindre gemensam
hetsgravfält. 

Någon skillnad i kultur eller tid torde för Skånes vidkom
mande inte finnas mellan brandgravarna i hög och under flat 
mark; en geografisk fördelning torde däremot så till vida finnas, 
som det ena gravskicket tycks ha varit mera använt inom vissa 
delar än i det övriga Skåne. 

Redan under äldre bronsåldern ha vi på samma orter så
väl gravar i hög som under flat mark. Så t. ex. har förf. vid 
Abekås undersökt två gravkullar och områdena runt och mellan 
dessa. Därvid påträffades i den ena högen bland annat tre ske-
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lettgravar från bronsålderns andra period, i den andra högen 
två, under den sistnämnda högens botten tre och å flatmarken 
mellan högarna minst fyra gravar, alla från nämnda period. 

Under yngre bronsåldern ha vi enahanda förhållande. Vid 
Svarte finnas flera stora gemensamhetsgravfält: de två ovan
nämnda från kustområdet väster om Svartån och flera å Ruuthsbo 
ägor. Inom samma område har T. Mårtensson undensökt två 
gravkullar och i dessa påträffades resp. 2 och 6 brandgravar 
från yngre bronsåldern. 

En viss geografisk fördelning av brandgravarna i hög och 
under flat mark torde däremot, som redan nämnts, finnas. I 
södra Skåne ha båda begravningssätten varit använda; dock 
torde brandgravarna under flat mark vara numerärt överlägsna. 
I östra Skåne torde en förskjutning i nämnd riktning vara 
ännu mera påtaglig. Här ha vi t. ex. de stora flatmarksgrav-
fälten vid Kivik med hundratals gravar men endast elt fåtal 
högar, där en sekundärbegravning från slutet av bronsåldern 
kan vara möjlig. Vid Vitemölla fann förf. i en äldre bronsål
dershög en sekundärgrav från bronsålderns senare del. I västra 
Skåne torde förhållandena, enligt vad man av hittills gjorda 
fynd får döma, vara rakt motsatta. Här ha vi det bekanta Kö-
pingegravfältet med massor av gravar i hög. Från samma om
råde känner förf. endast helt få gravar från flatmarken. Slut
ligen torde i det inre av Skåne, där högarna i regel saknas, 
endast finnas gravar under flat mark. Sistnämnda förhållande 
torde icke existera i stora delar av Blekinge. 

3. Gravar med mera än ett lik. 

I Några enmansgravar från stenåldern, Fornv. 1917, om
nämner förf. en dubbelgrav från Lohals på Langeland. Graven 
dateras av de i densamma gjorda fynden: tre tunna, relativt 
korta, närmast tunnbladiga flintyxor och ett kragkärl, lill slutet 
av döstiden. Enligt benäget meddelande av intendent Winter 
ha de båda skeletten i gemensamhetsgraven beslämts till ett 
manligt och ett kvinnligt. Att döma av de allmänna fyndom-
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ständigheterna kan man taga för givet, att båda liken grav
lagts samtidigt. 

Från yngre stenåldern i Skåne sakna vi ingalunda gemen-
samhetsgravar. I den mångomskrivna graven från Vellinge präst
gård hade vi åtta skelett, vilka lågo i två rader med fötterna 
mot varandra, inom gemensam ram av kullerstenar. Vid det 
största skelettets fötter stod en urna och vid samma skeletts 
högra arm låg en båtformig yxa. I övrigt saknades gravgods 
med undantag av två svinbetar och ett flintspån, vilka anträf
fades vid N. G. Bruzelii efterundersökning.1 

Å nr 27 i Vellinge har O. Rydbeek i en grusbacke under
sökt en familjegrav,2 innehållande skelett av man, kvinna och 
femårigt barn. Mannen hade fått med sig en flintdolk. I den 
nedrasade grusen hittades en nål och en pryl, vilka möjligen 
tillhört det kvinnliga skelettet. 

Från Vellinge ha vi ännu en tredje grav med mer än ett 
skelett. Graven påträffades å nr 24—25 och undersöktes av O. 
Rydbeek.2 Inom en rektangulär ram av kullerstenar lågo två 
skelett med huvudena åt motsatta håll. Enligt prof. Furst var 
det ett kvinnligt och ett manligt skelett, som här jordats. Vid 
kvinnans högra sida hade legat en flintdolk. 

Å nr 15 Erlandsro i V. Klagstorps socken har förf. under
sökt en liknande grav. Under ett gemensamt stenröse av i det 
närmaste rektangulär form hade liken nedlagts med fötterna 
mot varandra. Det var tydligt att båda gravlagts samtidigt. Vid 
det ena skelettets huvud låg ena hälften av en pilglättare. Ty
värr voro skeletten så fullständigt uppmultnade, att man inte 
kunde avgöra, om det varit man och kvinna eller om båda 
skeletten varit av samma kön. 

Strax öster om Skegrie järnvägsstation hade några arbetare 
stött på en grav med två skelett, inom gemensam stenram. 
Förf., som hade tillfälle att göra en efterundersökning på platsen, 

1 O. Frödin, Några lerkärl frän Bornholms stenålder. Fornv. 1916. 
2 O. Rydbeek, Markgravar från stenåldern i Skåne. Fornv. 1910. 
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kunde konstatera, att skeletten legat bredvid varandra med hu
vudena ät motsatta håll. Vid det ena skelettet låg en spjut
spets och på bröstet av det andra ett bryne av skiffer. Att 
döma av gravgodset är det ganska sannolikt att det varit man 
och kvinna, som här gravlagts. 

Från äldre bronsåldern känner förf. en skånsk grav med 
två skelett. Den påträffades i V. Virestad och undersöktes av 
O. Rydbeek. Inom en rektangulär ram av kullerstenar lågo 
2 skelett bredvid varandra med huvudena åt motsatta håll. Det 
var skelett av en man och ett sexårigt barn. Det senare hade 
en armring omkring vardera handleden. 

Från stenålderns slut eller kanske bronsålderns första pe
riod härröra med all sannolikhet två andra dubbelgravar från 
nyss nämnda gravfält i Virestad; båda gravarna undersökta av 
O. Rydbeek. Den ena graven innehöll fullvuxna individer, varav 
den ena med all sannolikhet var kvinna. Inga fornsaker på
träffades. — I den andra graven lågo två icke fullvuxna indi
vider (mellan 15 och 20 år), båda sannolikt flickor. Inga forn
saker påträffades. 

Det är ganska intressant att kunna följa denna gravlägg
ning av mera än ett skelett i samma grav från slutet av dös
tiden fram igenom senare delen av yngre stenåldern och äldre 
bronsåldern. Å Svartefältet kunna vi följa denna serie ännu 
längre. Här ha vi två dubbelgravar: ovannämnda gravar 12— 
13 och 29—30. Gravgodset i de båda sista gravarna förråda 
intet om det varit män eller kvinnor. I nr 12—13 torde det 
varit man och kvinna. 

A gravfält under flat mark vid Abekås har förf. vidare 
funnit en stenring och i dess centrum två urnor. Gravgodset 
var ej av den art, att man kunde bestämma något om de grav-
lagdes kön eller ålder. 

Den möjligheten får naturligtvis ej förbises, att två eller 
flera personer avlidit ungefär samtidigt och gravlagts å samma 
gravfält. Men det är föga troligt, att dessa gravlagts i samma 
gravkista, om de ej tillhört samma familj. De gjorda fynden 
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av dubbelgravar tyda på att det varit medlemmar av samma 
familj, som nedlagts i den gemensamma graven; antingen har 
det varit man och hustru, hustru och barn, två barn, en hel 
familj el. dyl. 

Men därmed är ej visat, att båda eller samtliga individer 
dött en naturlig död. Uteslutet är väl ej att hustrun fått följa 
sin man i graven eller barnet sin moder. Dubbelgravarna från 
trakten av Hvellinge: Hvellinge prästgård, Hvellinge nr 27, Hvel
linge nr 24—25, V. Klagstorp och Skegrie samt gravarna å Vire-
stadsfältet tyda onekligen på att denna samtida gravläggning av 
flera familjemedlemmar i gemensam grav varit synnerligen all
män. Kanske får man se dessa gravar i belysning av ett helt ny
ligen gjort fynd i Jylland av kvinna i ekstock och vid hennes 
fötter ett bränt barnskelett, oaktat vi ännu befinna oss i äldre 
bronsåldern. Här har man offrat barnet vid moderns död. 

4. Gravgodset. 

Seden att offra åt gudarna kan man följa långt tillbaka i 
tiden. O. Rydbeek har i sitt arbete "Slutna mark- och moss
fynd"1 påvisat, att fynd av två eller flera yxor, av typer, som 
höra hemma under äldre stenåldern och den spetsnackiga yxans 
tid, påträffats under sådana omständigheter, att man kan taga 
för givet, att yxorna nedlagts som offer, vare sig detta nu skett 
enbart åt gudarna eller ock åt de avlidnes andar. Däremot ha 
vi ännu aldrig från nämnda tid funnit någon grav, vari offer-
eller gravgods nedlagts. Huru förklara detta faktum? För min 
del skulle jag vilja se saken på följande sätt. Seden att offra 
är urgammal. Fynden i mark och mosse äro rena offerfynd. 
Samma är förhållandet med fynden i de äldre megalitgravarna. 
Vem offret här närmast gällt vill jag låta vara osagt. De rika 
kärlfynden i och utanför gänggrifterna komma inför en dylik 
teori i sin rätta belysning. Seden att ge den döde egentligt 
gravgods, en utrustning i vapen eller annat, torde först ha upp-

1 Lunds Univ.s Årsskrift. N. F. Avd. 1, Bd. 15 Nr 1. 
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stått i de enkla jordgravarna från slutet av döstiden. Att man 
ännu vid mitten av gänggriftstiden mera betraktar gåvorna som 
offer åt en gudamakt eller andemakt än som en blott och bar 
utrustning åt den döde, därpå vill jag se ett bevis i det fak
tum, att inventariet i de "slutna fynden", i jordgravarna och 
de stora stengravarna samtidigt växla karaktär: spjut och dol
kar ersätta yxorna. Yxan som symbol för en gudamakt lever 
kvar i de slutna fynden från äldre bronsåldern. I gravarna är 
däremot yxan sällsynt. Under slutet av stenåldern och äldre 
bronsåldern torde man få betrakta fynden i gravarna, vare sig 
det är vapen eller smycken, som gåvor, givna åt den döde att 
användas i det kommande livet. I och med likbränningens in
förande försvinna snart nog vapnen i gravarna och ersättas av 
smycken och toilettsaker. Det är en ny uppfattning av livet 
efter döden och en ny värdering av det medbragta godset, som 
här avspeglar sig. Den döde får blott med sig en liten min
nesgåva. Under slutet av bronsåldern får hon nöja sig med en 
bit av ett föremål; delen får symbolisera det hela. 

Vi ha sett hurusom gravgodset i de små stenkistorna är 
rikare än i urnorna; vi ha vidare sett att föremålen i de av 
stenar väl kringpackade urnorna i regel äro hela men att för
hållandet är det motsatta beträffande de små urnorna med ett 
fåtal brända ben och utan något egentligt stenskydd. 

Gravgodset i brandgravarna är i regel ganska enkelt: ett 
litet föremål av brons eller ben eller t. o. m. blott en bit av 
ett dylikt föremål. Vapnen saknas nästan alldeles. Smycken och 
toilettsaker ha intagit deras plats. 

Bland smyckena i Svartegravarna är det särskilt den lilla 
kammen, som tilldrager sig uppmärksamhet; benämningen hår
prydnad är kanske riktigast. Särskilt iögonfallande äro de mot 
varandra vända djurhalsarna. Kammen tillhör en liten grupp 
kammar, vilkas övre del är utsmyckad med två mot varandra 
vända djur: ett par hästar,1 tvä fåglar2 o. s. v. Ehuru djurfigu-

1 S. Möller, Aarb. 1920, fig. 13 sid. 142. 
2 J. Mestorf, Altertumer aus Schleswig-Holstein, fig. 288. 
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rerna å kammen från Svarte äro ormliknande, så torde de dock 
föreställa två fåglar. En jämförelse med en liknande kam från 
Quern1 nära Flensburg bestyrker detta antagande. Idéen till 
dessa fågelhalsar kan tänkas vara hämtad från fågelhalsar å 
vissa fornitalienska kärl.2 Kammen från Svarte kan dateras till 
Montelii 5:te period (enligt S. Muller 8:de avsnittet). Även om 
man i denna bildframställning endast vill se konstnärens drift 
att vilja utsmycka utan att inlägga någon symbolisk mening, 
så kan man knappast anse detta vara fallet med bildframställ
ningen å den lilla rakkniven i grav 47 från Svarte. 

Rakkniven är typisk för 5:te perioden. Längs knivens rygg 
går en bård, som slutar i ena ändan i ett litet ormhuvud och 
i andra i en enkel upprullning. Under bården ha vi en fågel, 
en fisk och tre s-formiga figurer. Fiskbilden finna vi redan å 
föremål från bronsålderns andra period, t. ex. å fig. 820 i Min
nen. Fiskbilden kan såsom här vara tecknad med en enkel 
konturlinje eller med en dubbel.;i Fiskbilderna från yngre brons
åldern äro i regel tecknade på sistnämnda sätt med två paral
lella linjer. Fiskbilden har inte undergått någon förändring 
från andra till femte perioden. — Den lilla fågeln är synner
ligen väl återgiven. Vad man velat symbolisera med denna 
bildframställning är väl ej lätt att gissa sig till: möjligen jakt 
och fiske. 

Fjärde och femte periodens knivar äro i regel utsmyckade 
med 'en längs ryggen gående bård, som ofta slutar i djur
huvuden eller spiralupprullningar. Denna enkla bård ger upp
hov till skeppsbilderna och en massa s-formiga eller spiral-
liknande figurer. De lösgjorda s-formiga figurerna äro närmast 
att betrakta som stiliserade fågelhalsar. Å fig. 288 a i Ord
ning ha vi den s-formiga figuren i tre utvecklingsskeden. På 
liknande sätt har väl i regel de s-formiga figurerna å yngre 

1 J. Mestorf, Altertiimer aus Schleswig-Holstein, fig. 288. 
2 Montelius, Sv. fornm. tidskr. 11, fig. 4 och andra. 
3 S. Muller, Aarb. 1909. fig. 31 sid. 33. 
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bronsålderns knivar uppstått. Under samma tid har nämnda fi
gur å andra föremål utvecklat sig ur den fortlöpande spiralen 
o. s. v. 

De små benföremålen i grav 6, från femte perioden, torde 
få räknas till gruppen symboliska föremål. Såväl rakkniven som 
småsakerna i alla de övriga gravarna ha varit praktiska små
ting, använda till smycken eller toiletten. Däremot torde inte 
metkroken fylla de anspråk man har.på en krok, avsedd att 
användas till fiske i detta livet. Vi känna väl de små met
krokarna av ben från äldre och yngre stenåldern, ofta med hul
ling. Det är små praktiska tingestar. Annorlunda är det med 
metkroken i graven å Svartefältet. Den är klumpigt gjord och 
saknar hulling samt förfärdigad av ett skört stycke ben, som 
inte skulle kunna utstå någon större påfrestning. — Metkro
ken är ingalunda okänd i äldre gravar. Vi ha den i hällkis
torna1 och i jordgravarna'-' från slutet av stenåldern. Men fyn
den av dessa krokar visa endast att den döde fått med sig 
ett föremål ur det dagliga livet. Liksom jägaren och krigaren 
fick sina vapen och kvinnorna sina smycken så fick fiskaren 
sina metkrokar. Redan däri ligger visserligen en symbolisk be
tydelse. Man tänkte sig att människan skulle få samma syssel
sättning i det tillkommande livet som i detta. — Vad som 
särskilt bestyrker teorien om Svartekrokens symboliska bety
delse är, förutom dess klumpiga utförande, de runda ornamen
ten, varmed den är utsmyckad. Ornamentens antal nio å var
dera sidan, bestyrker den framkastade teorien. Har man kan
ske med detta magiska tal velat framlocka eller tilltvinga åt 
den döde i det tillkommande livet en god fiskelycka? 

De två små benplattorna, som påträffades tillhopa med 
metkroken, torde inte varit använda till praktiskt bruk utan torde 
även dessa kunna inräknas under gruppen symbolföremål. Förf. 

1 Se Minnen figg. 614—626 och där anförd litteratur. 
2 Grav, undersökt av K. Kjellmark, i norra Skäne. Stat. His. Mus. inv.-nr 

15779. 
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känner blott ett fynd förutom ovanstående med liknande ben
platta; den påträffades i en urna med brända ben i Husby soc
ken i Östergötland.1 Vad som särskilt talar emot benplattornas 
praktiska användning är den osymetriska orneringen ä såväl 
den mindre plattan från Svarte och den från Husby. Om mäs
taren endast velat utsmycka plattan så behövde han ej till 
samma platta använt mer än en storlek för de små cirkel
ornamenten; ej heller borde han strött ut dem å hela ytan 
utan ordnat dem i ett ur ornamentell synpunkt lämpligt sätt. 
Den symboliska meningen med benplattornas ornering vill förf. 
ej söka utröna. 

I regel ha ej de små föremålen, som nedlagts i gravarna, 
varit med på bålet. Endast den lilla "knappen" av ben i grav 
32 är bränd. I en grav från ett gravfält under flat mark vid 
Abekås fann förf. två sönderbrända pilspetsar av flinta. 

1 Stat. His. Mus. inv.-nr 15829. 

Rättelse. 

Årg. 1923, s. 75. På grund av ett par i sista korrekturet 
införda ändringar har i rad 14 uppifrån och följ. uppstått ome
ning. Detta stycke bör lyda: Frånräknas dessa områden, finna 
vi således, att allenast 12 socknar, 33 % av de återstående, vilka 
dock till större delen få antagas ha börjat bebyggas redan un
der slutet av stenåldern, fylla måttet beträffande proportionerna 
mellan sten och metall. Från tre av de socknar (Funbo, Or-
kesta och Järfälla), som icke fylla fordringarna, förelågo 1912 
icke ett enda redskap av sten. 


