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Boplats och gravar från bronsåldern 
vid Kämpinge i Skåne. 

Av 

KNUT KJELLMARK. 

1. Sohög, en boplats från bronsåldern. 

'ngefär 600 m. NV om Kämpinge fiskläge i Rengs socken 
Ö om Falsterbo och på något kortare avstånd från 
havsstranden ligger i den med låga flygsands- eller 
strandgruskullar bemängda ängsmarken å Kämpinge 

ljungskiften en rundad flack kulle, benämnd Sohög. 
Kullen, som tillhör Kämpinge n:r 9, har en diameter av 30 

m. och en höjd över omgivande lågmark av 1 m. 
I redogörelsen för tillväxten av Statens Historiska Museum 

o. s. v. under 1909 hade jag sett, att från Kämpinge inkommit 
"en holkyxa av brons, tidig typ (per. II), mycket ofullständig 
upptill, trol. genom felgjutning, och en naturlig blyglanskub, 
funna alldeles intill varandra nära jordytan vid kanten av "Sohög",1 

Förutsatt att bronsyxan verkligen var felgjuten, låg det nära 
till hands att tänka, att fyndplatsen snarare var boplats eller 
lämningar efter hydda, där bronsgjutning försiggått, än grav. 

För att förvissa mig om huru härmed förhöll sig besökte jag 
Sohög sommaren 1910. 

Ett sandtag var då upptaget i högen. Av den lagerföljd jag 
fann i skärningarna här kunde jag genast sluta mig till att högen 
ej var någon gravhög. 

1 Fornvännen 1909, h. 5. Inv, nr. 13790. 
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Lagerföljden var räknat från ytan nedåt denna: 
a) flygsand, 25 cm., 
b) svart sand med sten och flinta, 10 cm., 
c) svart sand, 30 cm., 
d) strandgrus. 
Det var lätt att inse, att lagren b och c tillsammans utgjorde 

Fig. 75. Skärning genom övre lagren a, b och c i Sohög, Skåne. 

ett kulturlager, uppkommet genom bebyggelse på platsen och 
mörkfärgat genom mullbildning och kol från härdar. 

Då det sålunda syntes antagligt, att jag här uppdagat något 
för värt land så sällsynt som en bronsåldersboplats, beslöt jag 
att å Sohög företaga provgrävningar. 

Jag bestämde mig för att begynna dessa i kullens sydvästra 
del, enär den person, som hittat den förut omtalade bronsyxan, 
fått upp den ur nämnda del av kullen. 

Här utgrävdes och undersöktes för hand och genom sållning 
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av all jord ett område av 35 kvm. i sydvästra kvadranten samt 
6 kvm. i sydöstra kvadranten. Vidare upptogos några mindre 
provgropar i olika delar av kullen av tillsammans 7 kvm. Inalles 
utgrävdes alltså 48 kvm. 

Hela den orubbade delen av kullen syntes innehålla kultur
lagret, och ännu 2—3 m. utanför kullens västra utkant märktes 
en svart kolimpregnerad rand 2—3 dm. under jordytan. 

Det var sålunda en rätt omfattande boplats. Från början 
torde den varit utbredd över ett område av bortemot 1000 kvm. 

De fynd, som gjordes vid mina grävningar å Sohög, här
röra från lagren b och c. 

Lager b innehöll ymnigt med skörbränd flinta och en massa 
skörbrända stenar, vilka i den undersökta delen av boplatsen 
lågo ganska tätt spridda genom hela lagret. Någon samlad härd 
med begränsning anträffades ej. Icke heller funnos några rester 
av hustomtningar. Överhuvudtaget träffades inga större stenar i 
lager b. 

I östra delen av det sydvästliga utgrävningsområdet fanns 
på ett djup av 2—3 dm. under markytan en till formen nästan 
rektangulär stenläggning av dels genom bränning (?) sönder-
spräckta dels obrända kullerstenar. Största diameter på dessa 
stenar var i medeltal omkring 1 dm. Stenläggningen låg i själva 
gränsskiktet mellan flygsandslagret (a) och det mörka, på skör
bränd sten och flinta ytterst rika övre skiktet av kulturlagret 
(b-c), hade en nästan horisontal yta och kunde följas på en 
sträcka av 2,25 m. med en bredd av 1,9 m. Den låg 25 cm. över 
strandgruset, sorn här bestod av fin skiktad sand med glesa 
stenränder (fig. 76). 

Vad denna stenläggning haft alt betyda, är ej så lätt att 
säga. En likartad ehuru något större stenläggning är anträffad 
å bronsåldersboplatsen vid Hasmark i Danmark.1 Stenläggningen 
i Sohög torde väl hört samman med någon pä platsen ställd 

1 SOPHUS MULLER, Bopladsfund fra Bronzealderen, Aarböger 1919, sid. 53 
och 54, fig. 9 och 10. 
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hydda. Men den synes väl stor för att kunna antagas hava varit 
en härd. 

Fynden. Såsom förut är nämnt, var det den å Sohög funna 
bronsyxan, som gav anledning till grävningarna där. Den står 
fortfarande som det viktigaste fyndet i boplatsen. 

Med avseende på dess närmare läge, gick finnarens uppgift 

Fig. 76. Stenläggning i bronsåldersboplats ä Sohög, Skåne. 

ut på att den skulle ha legat i bottnen av översta sandlagret. 
Vid en granskning av yxan finner man, att övre delen av den
samma har ett helt annat utseende än den undre — eggdelen. 
Upptill är den till största delen vackert ärggrön och glänsande, 
liksom flygsandsslipad. Nedre hälften visar en skrovligare, ej 
blank yta, och färgen är något annorlunda. Det ser ut, som 
om den skulle ha stått i sned ställning med undre delen i lager 
b — boplatslagret. Den övre delen har sedan, efter hand som 
flygsanden kom över platsen, blivit polerad av denna och slut-
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ligen övertäckt. Jag anser det ej behöva råda någon tvekan om 
att den tillhört boplatsens inventarium. 

Yxan är en holkyxa frän period II (fig. 77) ungefär av samma 
form som yxorna i Montelius' Minnen o. s. v. fig. 876 och 878. 
Längden är 10,3 cm., eggbredden 4,5 cm. och största tjockleken 
3,5 cm. Tvärsnittet upptill är nästan kvadratiskt. Upptill är den 
söndrig, och på ena smalsidan går nedåt från den tvära brott
kanten en överst omkring 5 mm. bred och nära 2 cm. lång 
mista, vilken sannolikt är ursprunglig och uppkommen genom 

felgjutning. Att felgjulning föreligger, fram
går ocksä därav att yxans vägg mot nämn
da smalsida är betydligt tunnare än mot den 
andra, vilket säkert också förorsakat, att yxan 
lättare gått sönder. 

De näst bronsyxan viktigaste fynden å 
boplatsen utgjordes av de vid utgrävningen 
upptagna lerkärlsskärvorna. 

Fig. 77. Holkyxa av brons p å v ä s t r a s j d a n o m o c h JjjflJJ förut Q m . 
frän Sohög, Skåne. 

nämnda stenläggning funnos rätt många kruk
skärvor. De voro här större än i andra delar av kulturlagret. Här 
funnos bitar, som voro intill 1 dm. långa och 6 cm. breda. 

I övriga delar av det utgrävda området voro lerkärlsresterna 
mycket spridda. I medeltal hittades blott 4—5 krukskärvor på 
varje meterruta. Storleken var växlande. Ett 20-tal hade en stor
lek av 5 x 5 cm. eller mer. De återstående voro mindre. 

Utom en del fragment av obetydlig storlek upptogos 245 
krukskärvor. 

Godset i krukskärvorna är det i sten- och bronsåldersfynden 
såväl som i järnåldersfynden vanligaste: lera med krossad granit, 
den senare inblandningen för att göra kärlen eldfasta. Endast 
5 skärvor hava inblandning av sand i stället för granitkross-
korn. Dessa skärvor äro av tunnväggiga kärl (3—6 mm. i tjock
lek) med platt botten. Ett par små bitar visa nästan oblandad 
lera. Dessa äro rödbrända. 
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De flesta kärlen ha varit tämligen tjockväggiga och hava 
hållit 5—12 mm. i tjocklek. 

Efter skärvornas böjning kunde man finna, att en del kärl 
haft ett tvärmått av över 2 dm. på vidaste stället — omkring 
buken. 

Av bottnar av plattbottnade kärl föreligga en hel botten, 65 
mm. i tvärmått av kärl med samblandat gods (fig. 78 a) samt 
en mindre bit av likartat kärl, vidare 
bottendelar av åtminstone 3 andra 
kärl. 

Åtminstone en del kärl hava 
haft mjukt bågböjd buk. Ovan buken 
har kärlet haft en insvängd del, som 
sedan vidgat sig mot överkanten. 
5—6 bukbitar av ett par tre olika 
kärl, som visa denna profil, finnas 
i samlingen (fig. 78 b). * 

Kantbitar av kärl med inåtböjd F,ig; 78\K
c
r"kskärs

r frä" br°nsäld"f°-
' platsen ä Sohog, Skäne. a, profil av botten, 

k a n t (1 b i t ) , Utå tbÖjd k a n t (2 b i t a r ) , b, profil av sidoskärva. - c, näsformad 

eller rak kant (3 bitar) finnas. ^ ' " ^ S S ^ ^ * * * 
En kantbit visar på insidan en 

långsluttande avplattning. Detta kan endast vara en del av en 
låg skål, sådan som det i nedan omtalade grav 5 funna kärlet, 
vilket varit anbragt som lock å det större gravkärlet (sid. 16 fig. 2). 

På ingen skärva synes spår av ornament. 
Från ett kärl finnes en framspringande näsformad knopp 

(fig. 78 c). Sådana knoppar äro ej ovanliga på bronsåldersler
kärlen. 

Kärlens yta har ibland varit tämligen slät. Ibland har den 
vid tillverkningen blivit mycket groft avjämnad och är försedd 
med märken efter handlovar och trästickor, med vilka man hjälp-
ligt jämnat den. En del skärvor visa en rabbig yta. 

En skärva är i kanterna nött-, svallad eller flygsandsslipad. 
På ett par skärvor märkas lager av kolade skovor, varav 

blir tydligt, att man använt en del kärl till matlagning. 
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Den vid undersökningen anträffade flintan utgjordes dels i 
lager b av en stor mängd större och mindre skörbrända stycken 
och smulor, på vilka inga slagmärken eller avslagningsytor märk
tes (formen var genom skörbränningen alldeles förstörd) dels av 
skarpkantade avfall, som förekommo spridda i lagren b och c, 
samt från samma lager ett par utarbetade redskap. 

Tillsammans upptogos 92 flintavfall. 
En del (8 stycken) avfall äro svallade, vilket synes antyda, 

att havet ej varit längre bort, än 
att det vid högvatten nått upp 
på kullen.1 

Bearbetning (retuschering 
av kanterna) för obekant ända
mål visa 9 skärvor. 

Ett spånliknande avfall är 
på ett egendomligt sätt avnött 

Fig. 79. Flintredskap frän bronsäldersboplatsen j j , ^ ^ a n v ä n d n i n g . 
a Sohog, Skäne, a: utbuktad skrapa, b: inbuktad ° ° 

skrapa eller borr, c: eldsten, d: eldsten. D e n n a OCh C n a n n a n s k ä r v a 

äro till skillnad från allt det 
andra flintmaterialet blåvita, kalcinerade. 73 stycken avfall äro 
skarpkantade och i saknad av varje spår till bearbetning eller 
användning. 

Av redskap hittades i lager c följande stycken: 
En stor vacker utbuktad skivskrapa av mörk hyalin flinta, 

8 ,5x6x1 cm. stor (fig. 79 a). 
Inbuktad skrapa eller redskap av obekant art, av tjockt, 

mörkt hyalint flintavfall, 3,8x2x1,3 cm., (fig. 79 b). 
Såsom utbuktade skrapor torde ytterligare hava tjänstgjort 

4 stycken tunnare, oregelbundna, tämligen små flintavfall. Skrap-
kanten är å dem ganska tunn men tydligt retuscherad, jämn och 
väl buktad. 

Ett par flintavfall synas hava bearbetning till borrliknande 
uddar. 

1 Höjden över havet för högsta punkten torde nu uppgå till 3 m. 
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Eldsten, gjord av tjockt ljust flintavfall med matt brottyta. 
Nedåt synes stycket vara avbrutet. Den bearbetade och använda 
delen är liksom sliten och delvis blanknölt runt om, 3,7 x 2,7 x 
1,7 cm., (fig. 79 c). 

Eldsten av vit, något glansig flinta med matta grå fläckar. 
Den utgöres av en långsträckt splittra, liknande en kärna, 8,5 
cm. läng och 2 cm. tjock, vars ena ända tydligen använts till 
eldslagning, förmodligen mot svavelkis, varigenom den blivit av
rundad och blanknött. Några egendomliga röda fläckar av järn
rost synas på densamma (fig. 79 d). 

I hela det undersökta området fanns i kulturlagret kolpulver 
och enstaka större kolstycken. De hava undersökts av fil. d:r C. 
Malmström och tillhöra förmodligen trädslaget al, som alltså 
vuxit i närheten. 

Bitar av kolade hasselnötter trän kulturlagret vittna om alt 
hassel också vuxit i trakten, och att nötter ätits av boplatsfolket. 

En del obrända ben av djur, också rester från måltiderna, 
hittades på spridda ställen i lager c, däribland tänder av ko. 

Det som är av vikt för tidsbestämningen av detta fynd, och 
som var orsaken till att jag redan i min 1910 till Vitterhets
akademien inlämnade berättelse över min provgrävning å Sohög 
tidsatte kulturlagret här till bronsålder, är dels och först och 
främst beskaffenheten av de funna lerkärlsresterna, vilka delvis 
med avseende på allmänna utseendet (godset och ytan) överens
stämde med de lerkärl jag fann i vissa av bronsåldersgravarna 
vid Gammelgården i Kämpinge, undersökta av mig samma som
mar och beskrivna nedan, men dels också den på platsen funna 
bronsyxan, vilken ledde till upptäckten av boplatsen. 

Bronsyxan tillhör, som förut är nämnt, period II, således en 
tidig del av bronsåldern. 

Med avseende på lerkärlsresterna kunna dessa mycket väl 
tillhöra en så tidig period av bronsåldern. Från de tre — fyra 
första perioderna äro knappast nägra lerkärl kända från de skan
dinaviska länderna. 1 gravarna förekomma de ej, och några kul
turlager med lerkärlsrester från dessa perioder äro ej kända. 
10 — F o r n v ä n n e n 1925 . 
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Man kan fördenskull ej karaktärisera lerkärlen från nämnda 
perioder. 

Om lerkälrsresterna i boplatsen å Sohög erinra om 5:te och 
6:te periodens gravkärl med avseende på gods och yta, så får 
man därav ej dra den slutsatsen, att boplatsen måste höra till 
en så sen del av bronsåldern. Det kan nämligen vara mycket 
möjligt, att tekniken (själva tillverkningsmetoden) med avseende 
på lerkärlen ej undergick någon väsentlig utveckling under hela 
bronsåldern. I fråga om kärlformerna är materialet från Sohög 
ännu för litet, för att man skall kunna säga något definitivt. Men 
även härvidlag kan det vara tänkbart, att en stor likhet mellan 
äldre och yngre former förefinnes. Å andra sidan kan det tänkas, 
att boplatsen tillhör en mera framskriden del av bronsåldern, fast 
en bronsyxa, tillverkad århundraden tidigare, kommit att bliva kvar 
i folkets ägo på platsen. 

Inga möjligheter finnas heller att med tillhjälp av de 
funna flintredskapen eller djurbenen närmare bestämma boplat
sens ålder. 

Endast så mycket tror jag mig av erfarenhet kunna säga be
stämt, att den sparsamma förekomsten av flintavfall och redskap 
av flinta ej hänvisar på stenålder. 

Såväl i danska som i svenska fynd av kulturlager från brons
åldern ingå en mindre portion flintavfall samt flint- och sten
redskap av några få typer som en del av inventariet. De redskap, 
som hittills träffats, äro de runda fasetterade sten- och flint-
kulorna, eldstenar av flinta, skrapor, knivar, borrar och sågar (ej 
halvmänformiga) samt dolkar av flinta, de senare dock vanligen 
av annan form än de från stenåldern kända formerna. 

Att i södra Skåne finna ett utbrett kulturlager med skör
brända stenar, krukskärvor och flintavfall, fullkomligt liknande de i 
flygsandsdynerna påträffade stenåldersboplatserna, vilket lager 
dock på grund av samstämmande omständigheter visade sig 
tillhöra bronsålder, var ju i och för sig intet oväntat, men det 
medförde dock det intresset, att det var första gången ett så pass 



Boplats och gravar frän bronsåldern vid Kämpinge i Skåne. 147 

utsträckt verkligt boplatslager från nämnda tid i Sverige an
träffats.1 

De av Bror Sehnittger undersökta kulturlagren från brons
åldern vid Kvarnby och Sallerup nära Malmö hava en helt annan 
karaktär och äro enligt Schnittgers uppfattning "lergravar" eller 
"vattengropar", som fyllts med avfall från närbelägna boplatser 
från olika perioder, bland annat från bronsåldern.2 

Av annan art än boplatsen vid Sohög är också den av Oscar 
Almgren funna och undersökta hyddbottnen från bronsåldern 
vid Boda i Breds socken i Uppland8 liksom även den av honom 
undersökta avfallsgropen från bronsåldern vid Köpinge utanför 
Hälsingborg, (a. st. sid. 151). 

Avvikande från Sohögsfyndet äro även de i Danmark vid 
Haag4 samt i Sverige vid Grimeton i Halland'' anträffade läm
ningarna efter bronsgjutares hyddor. 

De små avfallshögar från bronsåldern, som G. Sarauw be
skrivit från Solberga socken i Bohuslän (a. st. sid. 263 o. f.), 
böra här ej förbigås, ehuru de ej kunna jämföras med det vid
sträckta boplatslagret å Sohög. 

1 Intill en av mig sommaren 1915 undersökt större gravhög frän bronsål
dern, Ljusakull vid Västrabyn i Emitslövs socken i nordöstra Skåne, fann jag 
ett vidsträckt kulturlager med härdar av skörbrända stenar, flintavfall, kruk
skärvor m. m., särskilt markerat i skärningarna av ett intill högen beläget sand
lag. Lagret måste tillhöra bronsåldern. I fyllningen till den stora gravhögen 
hittades krukskärvor av precis samma beskaffenhet som i nämnda lager. 

1 km. norr om Kivik pä Skånes östra kust har jag träffat ett liknande 
kulturlager med härdar, brända och obrända ben, flintor och krukskärvor, som 
möjligen tillhör bronsälder, om det ej är nägot yngre. Detta lager träffades i 
ett par av flygsand täckta kullar nere pä stranden ett par meter över havets 
yta pä en plats kallad Tittut, nägra hundra meter söder om Vitemölla bad
hotell. 

2 BROR SCIINITTQER, Förhistoriska flintgrufvor och kulturlager vid Kvarn
by och S. Sallerup i Skåne, A. T. S. 19, sid. 14 o. f., 20, 48, 53, 66. 

:i O. ALMGREN, En uppländsk bronsåldershydda, Fornvännen 1912, sid. 
132 o. f. 

4 CARL NEERGAARD, Haag-Fundet, Aarböger 1908, sid. 273-352. 
5 G. SARAUW och J. ALIN, Götaälvsomrddets fornminnen, Göteborg 1923. 

Bronsåldern o. s. v. av Q. Sarauw, sid. 258 o. f. 
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Av danska fynd av kulturlager från bronsåldern liknar Sohögs-
fyndet något fyndet från Troldting vid Bulbjerg.1 

Min uppfattning av fornlämningens art vill jag här i korthet 
angiva. 

Sedan den låga strandgruskullen genom landhöjningen blivit 
något avlägsnad från stranden och fått sitt mjuka flygsandstäcke, 
ha bronsåldersmänniskor här slagit sig ned och bott en längre 
tid. På kullen ha boningarna stått. Det har varit hyddor av enkel 
art, lätt uppförda och lätt nedtagna, ej klinhus, ej heller andra 
med tomtstenar markerade hus, utan hyddor av tillfällig art, av 
kort varaktighet, ofta nedrivna, fallna och förstörda, samt åter 
uppbyggda, flyttade, stående än här, än där på kullen. Genom 
trampet av människor och husdjur, genom husens och härdarnas 
flyttande över kullens yta under några årtionden eller kanske på 
kortare tid har kulturlagret fått sin form. Och dess beskaffenhet 
har helt naturligt blivit alldeles densamma som beskaffenheten 
hos de utsträckta stenåldersboplatslager från yngre stenåldern, 
som återfinnas i flygsandsdynerna, t. ex. vid Siretorp i Blekinge. 
Förhållandena vid uppkomsten av lagren ha varit likartade. Ut
sikten att på en sådan plats finna tomtningar efter hus eller ler
klining efter bättre byggda hus anser jag vara mycket små. Var
ken kliningen eller tomtningarna behöva finnas där. 

Att tänka sig, att lagret uppkommit genom att avfall, sopor 
och skräp forslats till kullen från annan plats, från en eller annan 
i närheten stående hydda, finnes lika liten anledning till som att 
tro, att de omfattande boplatslagren från stenåldern härröra från 
utforslat avfall. 

Sedan slutligen Sohögsfolket övergivit platsen, då den av en 
eller annan anledning icke längre var begärlig för dem eller 
kanske icke vidare var beboelig på grund av ändrade naturför
hållanden, bredde snart flygsanden sitt skyddande hölje över 
lämningarna efter bronsåldersfolkets bosättning. 

1 Aarböger 1919, sid. 59 o. f. 
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En del sägner och övertro berättades om Sohög av folk från 
trakten. Min hustru, som deltog i grävningarna vid Sohög, 
gjorde uppteckning därav allt efter som historierna framkommo, 
och återgav dem i en artikel i Sydsvenska Dagbladet Snällposlen 
d. 9 maj 1911. Ur nämnda artikel meddelar jag följande. 

På Sohög "solade man sina pengar" i forntiden. Pengarna 
lades ut på södra sidan av kullen, där man lät solen skina 
på dem. 

En gång kom en man frän sjön, stödjande sig på en hö-
ljuga, och gick över kullen upp mot byn. När han kom hem, 
fick han se, att det satt en stor slant uppträdd på ena tjughor-
net. Han förstod då, att han fått med sig en av Sohögsfolkets 
pengar, drog den av tjugan och gick tillbaka för att lämna den 
äter, men fann då, att de andra pengarna voro borta. 

Folk, som gått förbi Sohög vid jul och nyår, hade sett högen 
upplyftad på pelare och Sohögsfolket roande sig under kullen 
med sång och spel. 

Namngivna personer, som bodde i närheten, hade här på 
högen sett "lyse" under nätterna. 

Strax sydost om högen låg ett litet hus. En familj, som en 
gång bodde där, tordes ej, sedan solen gått ned, gä ut på den 
sidan om huset, där Sohög låg. Hustrun i familjen var jämt sjuk, 
vilket man trodde berodde på att hon bodde så nära kullen. 

En ännu i Kämpinge boende man skulle ha gräft i Sohög 
och hittat pengar. 

De korta meddelanden jag här lämnat angående fornläm
ningen vid Sohög hoppas jag snart komma att följas av en ut
förligare redogörelse för den fortsatta utgrävningen av bronsålders
boplatsen, som föregående sommar på min uppmaning företagits. 
Den har utförts av amanuensen Bengt Engström, som därom till 
Riksantikvarien inlämnat en intressant berättelse. 
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2. Gravfält från yngre bronsåldern vid 
Gammelgården. 

På högsta Litorina — strandvallen (Järavallen) 1 km. nästan 
rätt söderut från Kämpinge by och på denna bys ägor anträffa
des ett litet gravfält av 8 i rad på vallens krön lagda, med un-

Fig. 80. Bronsäldersgravfält vid Gammelgården vid Kämpinge, Skåne. (Mitt pä 
var och en av de närmaste högarna är före fotograferingen en vit kalkflisa rest. 

dantag för den nordvästligaste genom plöjning nästan utplånade 
gravhögar. (Fig. 80). 

Vallen och därmed också raden av högar har riktningen 
NV—SO. Den längst i NV belägna högen, som egentligen var 
den enda, som genast märktes i topografien, låg 63 m. SV om 
ruinen efter en riven gård (Gammelgården) som legat i lunden 
öster om strandvallen. Från nämnda hög till havsstranden var 
145 m. Från den längst i SO funna högen till havet var 190 m. 
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Avståndet mellan den längst i NV och den längst i SO liggande 
högen var 225 m. 

Översta strandvallens bredd här är omkring 65 m. Nedanför 
den översta vallen, där gravarna ligga, ser man två lägre post
glaciala strandvallar, av vilka den närmast stranden är lägst. 
Ute en 15 m. från stranden går en markerad undervaltensvall 
av grov strandklapper, vilken tydligen är rester efter en gammal 
sänkt strandvall. 

Hög 1. Undersökningen här börjades med den mest marke
rade högen längst i NV. 

Denna hög hade en dia
meter av 14—15,5 m. och en höjd 
av 1,5 m. och bestod nästan ute
slutande av mull-sandfyllning. 

Nästan i högens mitt fanns 
en på 5 flata små hällar i botten 
av högen i en grop i den ur
sprungliga markytan ställd liten 
kista, uppförd av små, någorlun
da jämntjocka stenar med av små
sten väl fyllda fogar. (Fig. 81.) 

Kistan var 1 m. lång och 
Va m. bred, sträckt NNO—SS V; 
i det inre var den 8 dm. lång 
och 3 dm. bred samt 3 dm. hög. 
Den befanns delvis täckt av tre större stenar, den största 1,2 x 
0,sx0,3 m., vilka emellertid vid en av obehöriga omkring 15 år 
före undersökningen företagen grävning i högen blivit något 
rubbade ur sitt läge. Egendomligt nog hade dessa skattsökare 
med undantag av takstenarna lämnat kistan i orubbat skick. 

Kistan låg med sin botten 2,05 m. under högens topp. 
I det inre av kistan funnos förmultnade rester av trä, sär

skilt tydliga utelter väggarna i norra delen, samt vidare 6 större 
och 15 mindre bitar av hartstätning jämte smulor av sådan, 
liggande utefter väggarna i södra ändan. 

Fig. 81. Plan av stenkista i hög 1. 
(Inom brända ben; vid + + + multnat 

virke; vid ° o t - hartstätning.) 
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På hartstätningens bredd kan man finna, att minsta tjockleken 
av väggarna pä den träask, som varit ställd inom stenkistan, 
vid fogen mellan locket och undre delen av asken varit omkring 
2 cm. Vidare kan man av hartstätningens form räkna ut, att 
locket ej varit vidare eller trängre än undre halvan, ock att här 
sälunda ej förelegat någon flätad ask utan sannolikt en av två 
urgröpta, holiknande halvor bestående liten kista. Virket i denna 
synes mig hava varit ek. Tydliga avtryck av såväl "långträ" som 
"tvärträ" visar hartstätningen. 

Inom stenkistan låg en stor hög brända ben. Benhögen 
sträckte sig ut till sidorna mitt på men nådde ej ändarna av 
kistan. 

Ungefär mitt på benhögen lågo följande gravgods. 
Syl av brons. Vanlig form med fyrkantig tånge (fig. 82,i), 

fragmentarisk. 
Pilspets av brons med tånge. Formen är ju i huvudsak lik 

den i Montelius' Minnen fig. 1087 avbildade, fast den i det hela 
är bredare och har kort tånge (fig. 82,2), längd 6,3 cm., bredd 
1,7 cm., tjocklek 4 mm. 

Fyra bitar slagen flinta. De äro obrända. 
Den grav, som därmed var funnen, tillhör bronsålderns pe

riod 4. 
Något högre upp i högen, där emellertid allt var omrört vid 

den förut omnämnda av obehöriga företagna grävningen, hittades 
några ytterst multnade små bitar av obrända ben samt en frag
mentarisk del av en rostig järnspik eller nit. Det kunde ej av
göras, om här förelägo rester av en grav. Men det är ej sannolikt. 

Den i stenkistan funna bronspilen har ej varit ensam i sitt 
slag som gravgods i detta gravfält. En liknande pilspets (fig. 
82,3) hittades intill en av de andra låga gravhögarna, osäkert 
vilken, av professor Hans Larsson i Lund vid ett besök på platsen 
någon tid efter utgrävningen av densamma. Den kan ju vid jor
dens plöjning ha kommit upp i ytan och sedan av åkerbruks
redskapen förts åt sidan, varför den vid undersökningen undgått 
uppmärksamheten. Den har, ungefär där bladet övergår i tången, 
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Fig. 82. Fynd frän bronsäldersgravar vid Gammelgården vid Kämpinge, Skåne. 
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ett runt hål (diametern är 2,5—3 mm.), som torde haft betydelse 
vid skattningen. Pilspetsens längd är 5,7 cm., bredd 1,6 cm. och 
tjocklek 3 mm. 

På obetydligt avstånd i sydostlig riktning från hög 1 låg 
en liten rundad kulle av ett par meter i tvärmått, vilken vid un
dersökning ej gav fynd. 

Hög 2. Strax sydost om denna fanns en låg utplöjd rundad 

Fig. 83. Hög 2 i gravfältet vid Gammelgården vid Kämpinge, Skåne. 
(Under utgrävningen. Tre gravar med brända ben synliga). 

hög, som syntes hava mätt V« m i höjd, 11,6 m. i N—S samt 
13,75 m. i O—V. 

På tre ställen i högens inre funnos samlingar av brända ben. 
förmodligen var och en representerande en gravsättning (fig. 83.) 

a. Första bensamlingen, som påträffades, låg något norr om 
högens mitt på omkring 0,<u m. under ytan. De brända benen 
lågo inom en i en grop i markytan lagd liten stenkrets av mindre 
kullerstenar, 0,5 m. i diameter i Ö—V och 0,3 m. i N—S. Överst 
på bensamlingen fanns en fragmentarisk bronssåg. Två utskott 
synas på ryggen. Sågtänderna äro förstörda. Längden på stycket 
är 6,5 cm., bredden över ett ryggutskott är 1 cm. (fig. 82,4). 
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Ovanpå benen lågo några bitar multnad ved. 
b. Andra funna bensamlingen låg 63,5 cm. under ytan, så

ledes obetydligt högre upp än den förut omtalade och på ett 
avstånd av 8 dm. Ö om denna. Det var en liten samling av 
mycket små ben, ej omgiven av stenar. Över benen låg rester 
av multnad ved. Även denna grav var tydligen lagd i en grop i 
markytan. 

Överst i bensamlingen låg en liten flintbit (2 x 1 cm.) obränd, 
samt en rätt vacker dubbelknapp av brons med rund fotplatta 
(fig. 82,5). 

c. Tredje bensamlingen eller tredje graven låg på samma 
höjd som a 1,5 m. SV om denna i en nedgrävning i markytan. 
Multnad ved, några små bitar, lågo över benen, som voro rätt 
många och stora. 

Överst på benen låg en pincett av brons (fig. 82,o), sönder-
gången, längd 5 cm., bredd nedtill 1,2 cm. Vidare låg där en 
söndrig "rakkniv" av brons, längd 6 cm., största bredd 1,1 cm. 
(fig. 82,7), vidare en syl av brons, 4 cm. lång (fig. 82,8). 

Alla tre gravarna i denna hög äro från 4:de perioden. 
Hög 3. Denna var en låg utplattad kulle, Y2 m. hög, 13 m. 

i diameter. I densamma träffades tvä gravar, markerade av sam
lingar av brända ben. 

a. Första bensamlingen bestod av ett större antal spridda, 
delvis mycket små brända ben, liggande 75 cm. under ytan 
mellan några små kullerstenar ungefär mitt i högen. Intet grav
gods hittades. 

b. Andra graven låg i högens botten något söder om förra 
graven i en i ursprungliga markytan ännu djupare nedgrävd grop. 
Här funnos en del stenar, som möjligen utgjorde rester av en 
hopfallen stenkista. Den lilla bensamlingen låg på skarven mellan 
två tämligen platta flintstenar under en på undersidan slät liten 
granithäll av storleken 4 x 3 x 2 dm. På norra sidan om denna 
plats låg en mur av 7 stycken mer än huvudstora kullerstenar. 
På södra sidan om benen låg något lägre än bensamlingen en 
flat gråstenshäll av samma storlek som den benen täckande 
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hällen. Bensamlingen låg 1,5 m. under ytan. Kullerstensmurens 
överkant låg 1 m. under ytan. Överst på bensamlingen låg en 
bronsknapp med ögla, 3 cm. i diameter (fig. 82,o). Den stora 
breda formen på denna knapp är sällsynt. Eljest äro ju mindre 
knappar med ögla funna dels i gravar, dels i depotfynd från 
bronsålderns 5:te period. Till denna tid torde därför den ifråga
varande graven höra. 

Hög 4. Denna bestod av en ytterst låg upphöjning pä mar
ken såsom lämning av en utplöjd hög med en diameter av 
6—8 m. Söder om mitten låg på ett djup av 3 dm. under ytan 
en samling av 15—20 stycken tämligen stora kullerstenar. Mellan 
dem hittades en bränd benbit, del av ett människokranium. Inga 
andra fynd gjordes. 

Hög 5. Det var en utplöjd kulle, l/t m. hög och 13 m. i 
diameter i N—S, 11,6 m. i Ö—V. 1,5 m. söder om mitten med 
någon dragning åt väster stod ett sönderplöjt lerkärl, som var 
fyllt med brända ben, varibland fanns en dubbelknapp av brons 
med ringformade räfflor med söndrig fyrkantig fotplatta (fig. 82,io) 
samt 3 tämligen stora obrända flintskärvor. Gravurnan, som var 
mycket trasig och ofullständig, hade gods med krossad granit. 
Bottnen var i behåll. Den stod på en flat grönstenshäll (största 
diameter 3 dm). Hällens yta låg 25 cm. under jordytan. 10 små 
kullerstenar lågo närmast omkring urnan. Denna har mitt på 
sidorna haft en skrovlig yta. Någon jämn överkant synes kärlet 
ej ha haft, eftersom inga kantskärvor funnos här. Inuti voro väg
garna glättade. Bottnen hade en diameter av 15 cm., var något 
konkav på undersidan (fig. 82,n). 

Denna gravurna har åtföljts av ett annat lerkärl, som för
modligen tjänstgjort som lock till densamma. Det har varit en 
låg skål av finare gods med inblandad sand. Kanten har varit 
profilerad. Upptill har diametern varit 16 — 17 cm. Höjden torde 
varit omkring 5 cm. Endast en del av skålen fanns kvar, men 
dock så mycket, att man kan sluta sig till dess form, fig. 82,i_> 
visar en rekonstruktion av kärlet. En liknande skål är funnen i 
en hög med ett flertal gravar vid Mutan i Rolfstorps socken i 
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Halland.1 På insidan av en av den låga skålens kantskärvor 
finnes ett avtryck enligt bestämning av d:r G. Sarauw trol. av 
en frukt. "Skulle man gissa på någonting läge kanske Tilia eller 
Umbelliferae närmast." 

Bronsknappen bestämmer gravens ålder till 5:te perioden. 
Hög 6 var en liksom de övriga utplöjd kulle, 0,75 m. hög 

och med tvärmått av 13 m. i N—S och 13,5 m. i Ö—V. I högen 
funnos följande två gravar. 

a. Något sydväst om mitten stod 2,5 dm. under grästorvens 
yta lämningar av en sönderplöjd urna med brända ben. Den var 
omgiven av ett ganska stort röse av mindre kullerstenar. Godset 
i urnan hade krossad granit som inblandning. Formen har varit 
dubbelkonisk (fig. 82,13). Ytan är jämnad med handlov och sticka 
på båda sidor. Höjden har varit omkring 2 dm. Bottendiametern 
är 12 cm. Tre små kantskärvor hittades, som dock knappast 
kunnat hava hört till urnan utan snarare till ett lock (fig. 82,14). 

I urnan låg en dubbelknapp av brons, med rund söndrig 
fotskiva (fig. 82,15). Översidan är ornerad med tre grunda räfflor. 

Graven synes tillhöra 5:te per oden. 
b. Snett åt sydost från den förra graven med urnan påträffades 

1 m. djupt under jordytan mellan några kullerstenar en liten 
samling spridda brända ben. Inga andra fynd gjordes. 

Hög 7 utgjordes av en låg, blott 3 dm. hög kulle, även den 
utplöjd. Diametern var i N—S 11 m, i Ö—V 10 m. 

Något sydost om mitten hittades 2 dm. under markytan en 
sönderplöjd urna. Bottnen stod blott 25 cm. under markytan. 
Inga stenar omgåvo kärlet. Detta var av liknande gods som det 
i föregående hög funna. Bottendiametern har varit omkring 12 cm., 
och kantbitar tyda på en diameter upptill av omkring 1 dm. 
Kanten har varit rak, ej utsvängd, och är 3 dm. nedåt förtjockad 
(fig. 82,IG). Åsliknande buk synes möjligen ha förekommit. Kär
lets form kan emellertid på grund av ofullständigheten ej avgöras. 

1 G. SARAUW och J. ALIN, Götaälvsområdets fornminnen, Göteborg 1923, 
sid. 273, fig. 137. 
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I graven fanns tillsammans med övriga lerkärlsrester delar 
av ett lock (fig. 82,17). 

I urnan låg en stor massa brända ben. Av gravgods fanns 
följande: dubbelknapp av brons, ornerad med tre ringformade 

. räfflor; foten, som är söndrig, har varit fyrkantig (fig. 82,is); syl 
av brons, 3,3 cm. lång med fyrkantig tånge (fig. 82,in); ring av 
brons av trind bronsten, 3 mm. tjock; ringens tvärmått 18 mm. 
(fig. 82,2o); 3 stycken obrända flintbitar, en av dem är en bit 
av en kärnliknande knuta. 

Denna hög hör efter fynden att dömma till 5:te perioden. 
Mellan denna och följande hög lågo två smä rundade rosen, 

som undersöktes, utan att minsta fynd gjordes i dem. 
Hög 8. Denna den sista högen mot sydost i det lilla grav

fältet var blott 3 dm. hög och 9 m. i diameter, alltså en av de 
minsta högarna. 

x/2 m. djupt under ytan, sålunda i en nedgrävning i ur
sprungliga markytan, låg ett antal spridda brända ben samt en 
bit av ett lerkärl av samma gods som urnorna i föregående 
två högar. Ett tiotal obrända flintskärvor, som erhöllos vid såll-
ningen, kunna möjligen härröra från fyllningen i den tydligen 
förut genomrotade högen. 

I sammanhang med utgrävningen av detta gravfält under
söktes en hög, som låg närmare Kämpinge by (å Olof Jonssons 
ägor), 500 m. sydost om fiskläget på högsta strandvallen, där en 
markväg från byn löper ut till strandängarna. 

Denna hög var mycket större än de förut beskrivna, näm
ligen 25 m. i diameter och 1,78 m. hög, bestående av jord med 
ett röse i det inre. Högen var avplöjd på två sidor och hade 
förlorat sin form, dels därigenom och dels genom att den en 
gång för mycket länge sedan blivit utkastad från mitten och 
genomrotad. En stor och djup grop fanns i mitten. I högens inre 
var också allt omrört. 
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Av det inre centralröset funnos orörda lämningar kvar i 
högens utkanter. 

I bottnen ungefär i mitten träffades på ett djup av 1,75 m. 
sparsamma lämningar av ett obränt människoskelett, däribland 
en stor skallebit. På sex olika ställen, mest i södra utkanten av 
högen hittades en mängd brända ben, dock ingenstädes i orubbat 
läge. Inga spår av lerkärl eller gravgods kunde hittas. Av un
dersökningen framgick emellertid, att det var en bronsålders
gravhög med en första grav med obränt lik, möjligen i ekkista i 
högens mitt, samt ett antal sekundärgravar med brända lik i södra 
hälften av högen. 

* * 

Till sist meddelas följande översikt över gravformer och 
gravgods i gravfältet vid Gammelgården. 

Period 4 Hög 1. Brända ben i träkista med hartstätning inom rek
tangulär stenkista. Qravgods: syl och pil av brons, 
4 obr. flintbitar. 

„ 4 Hög 2. a. Brända ben i trähölje (?) inom krets av kuller
stenar. Gravgods: såg av brons. 

„ 4 b. Brända ben i trähölje (?). Gravgods: dubbel
knapp av brons, obr. flintbit. 

• 4 c. Brända ben i trähölje (?). Gravgods: pincett, 
rakkniv, syl av brons. 

„ 5? Hög 3. a. Brända ben mellan kullerstenar. Intet gravgods. 
„ 5 b. Brända ben i stenkista (?). Gravgods: brons

knapp med ögla. 
• 5? Hög 4. Brända ben mellan kullerstenar. Intet gravgods. 
i, 5 Hög 5. Brända ben i urna med krets av kullerstenar på 

stenhäll. Gravgods: dubbelknapp av brons, 3 obr. 
fiintbitar. 

„ 5 Hög 6. a. Brända ben i urna inom litet röse. Qravgods: 
dubbelknapp av brons. 

„ 5? b. Brända ben mellan kullerstenar. Intet gravgods. 
„ 5 Hög 7. Brända ben i urna. Qravgods: dubbelknapp, syl, 

ring av brons. 
„ 5? Hög 8. Brända ben i urna. Intet gravgods. Graven rubbad 

före undersökningen. 
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ZUSAMMENFASSUNG: 

Knut Kjellmark. Wohnplatz und Gräber aus der Bronzezei t bei Käm-
.pinge in Skåne. (S. 61). 

1. Sohög, ein Wohnplatz aus der Bronzezeit. 

Sohög ist ein runder Hiigel unweit vom Meeresstrand, 600 m. entfernt 
vom Fischerdorf Kämpinge, im Kirchspiel Rengs, östl. von Falsterbo. Der 
Hiigel ist 1 m. hoch und misst 30 m. im Diameter. 

Im Jahre 1909 bekam das Statens Historiska Museum eine fehlgcgossene 
Tiillenaxt (Hohlcelt) aus Bronze (Per II). Der Verf. vermutete gleich, dass hier 
von einem Wohnplatz und nicht von einem Grabhiigel ein Rade sei. Das er-
wies sich auch bei einer Untersuchung als richtig. 

Der Hiigel bestand aus Sand, darunter ein paar von Kohle und Humus 
schwarz gefärbte Schichten. Hier ist ein Wohnplatz gewesen, der sich iiber 
1,000 • m. ausdehnte. Die gemachten Funde fand man in den schwarz gefärbten 
Sandschichten. Im östl. Teil des siidwestlichen Ausgrabungsgebietes lag 2—3 
dm. tief eine rektanguläre Pflasterung (Fig. 76), an der Grenze der Oberseite 
der schwarzen Sandschicht. Diese war reichlich mit miirbe gebrannten Steinen 
versehen. Möglicherweise ist die Pflasterung der Boden einer Htitte gewesen. 

Ausser der Tiillenaxt (Fig. 77) sind die auf dem Wohnplatz gefundcnen 
Tongefässcherben fiir die Datierung wichlig. 245 solche sind von dem Wohn
plätze attfgesammelt worden. Einige Scherben sind auf Fig. 78 abgebildet. 
Feuerstein war zahlreich vertreten, darunter ein paar Wcrkzeuge und 2 Steine 
zum Feuerschlagen. (Fig. 79). Die Mehrhert bestand aber aus miirbe gebrannten 
Feitersteinstiicken und Abfall. Schliesslich fand man unverbrannte Tierknochen, 
worttnter es Kuhzähne gab. 

Die Tongefässtiicke ähneln zwar den aus der 5. und 6 Periode stam-
menden; da man aber nicht weiss, wie die Tongefässe aus der fruheren Bronze
zeit ausgesehen haben, so könnten sie eben so gut aus der zweiten Periode 
stammen, wie das Bronzebeil. Feuersteinabfälle kommen immer in cinigcr An
zahl auf den Bronzezeit-Wohnplätzen Schwedens und Dänemarks vor. Dies ist 
die erste und grosse in Schweden gefundene ausgedehnte Wohnplatzschicht 
aus der Bronzezeit. Seitdem der niedrige Strandkieshiigel durch die Land-
liebung vom Strande etwas entfernt wurde und seine weiche Flug Sanddecke 
erhalten hatte, siedelte sich der Bronzezeitmensch hier an, und blieb da längere 
Zeit wohnhaft. 

Die Wohnstätten stånden auf dem Hiigel, einfache Hutfen ohne Lehnian-
wttrf öder Grundsteine. 

2. Gräberfeld aus der jiingeren Bronzezeit bei Gammelgården. 

Einen km. siidl. vom Dorfe Kämpinge, lagen auf dem Litorinawall 8 durch 
Pfliigen beinahe ganz verdorbene Grabhiigel, die untersucht worden sind. 
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In Hiigel 1, der einen Diameter von 14—15,5 m. und eine Höhe von 1,5 
m. hatte, traf man in der Nähe der Mitte eine meterlange Steinkiste an (Fig. 
81), im NNO —SSW oricntiert. Ihr Boden lag 2,os m. unter dem höchsten Punkte 
des Hiigels. Die Kiste enthielt verfaulte Holziiberreste, und Stiicke von Harz
dichtung, die zu einer aus zwei Hälften besfehenden Eichenkiste gehörten. 
Sonst fand man verbrannte Knochen, einen Bronzepfriemcn, (Fig. 82, 1), eine 
gestielbe Pfeilspitze aus Bronze, (Fig. 82, 2) schliesslich 4 behauenene Feuer-
steinstiicke. Das Grab gehört der Per. IV an. 

Die tibrigen 7 Hiigel gehörten den Perioden IV und V an. Ihr Inhalt be
stand nebst verbrannten Knochen aus einer Bronzesäge, Doppelknöpfen, Pfriemen 
und Bronzepincette, Bronzeknopf mit Öse, Ring aus demselben Metall und Ke
ramik (Fig. 82). 

F o r n v ä n n e n 1 9 2 5 . 


