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GOTLAND OCH DEN ÄLDSTA JÄRNÅLDERNS 
GRAVSKICK 

AV 

MÅRTEN STENBERGER 

V
id av Grötlands vägslyrclso sommaren 1986 tillfällig! bedri
ven grustäkt i on grusgrop söder om Anlags i Ekeby Boc
ken på Gotland gjordes ungefär samtidigt upptäckten av 
tvenne hällkistor under flat mark i den östra delen av 

grustaget. Omedelbart avlåten rapport till Gotlands fornsal om det 
även för gotländska förhållanden ovanliga fyndet föranledde don 
undersökning, för vars förlopp och resultat redogöres i det föl
jande.1 

Grustaget är upptaget i sluttningen av en markerad, barrskogs-
bevuxen ås omkring 800 meter söder om Ardags gård. Huvudsak
ligen väster men även norr och nordost om grustaget utbreder sig 
ett vidsträckt gravfält med minst hundratalet gravar, väsentligen be
stående av runda och i flera fall med fotkedjor utrustade rosen, 
till det yttre närmast indicerande romersk järnålder. Ehuru grus
gropen nyttjats under lång tid och är av tämligen stor omfattning 
lära inga fynd av vare sig gravar eller fornsaker tidigare ha blivit 
gjorda där. Bifogade skiss (fig. 1) återger grustaget med det i dess 
sydöstra kant belägna, 1935 undersökta området, vilket förutom de två 
ovannämnda hällkistorna ägde 8 andra gravar i form av runda, 
flacka rosen, stenkretsar, cn större stenplan samt brandgropar, 
samtliga ytligt liggande under markytan men på intet vis förrådda 
före grässvålens avlägsnande. 

Blott två av dessa sistnämnda stenläggningar inneslöto gravar i 
form av brandlager. De övriga voro tomma. I den ena av de brand-
lagerförande gravarna, grav 5, en vid grustäkten svårt åvorkacl sten
krets med brandlagret på obetydligt djup under den avlorvade mar-

1 I undersökningen deltog amanuensen, fil. kand. Gunnar Jonsson, till 
vilken jag här framför mitt tack. 
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ken, hittades bland bålresterna en förbränd korsformig bronsfibula 
från sannolikt 300-talet e. Kr., ävensom bitar av ett lerkärl med svart-
gratfiterad yta men utan dekor. Brandgroparna innehöllo brända 
ben samt krukbitar av tämligen litet sägande slag. Det är ej ute
slutet att flertalet av dessa gravar bör hänföras till romersk tid, 
ehuru gravformerna delvis äga anmärkningsvärt ålderdomlig prägel. 

Fig. 1. Fig. 2. 

Av de båda hällkistorna. vilkas påträffande utgör anledningen till 
denna framställning, hade den ena, grav 1, blivit illa åtgången vid 
grustäkten. När grästorven avskalades över den i grustagskanten 
framspringande, halvt förstörda kistan blottades ungefär hälften äv
en stenkrets, vilken låg omedelbart under markytan och utgjorde 
återstoden av en rund stenläggning av till synes likartad beskaffen
het som den ovan omtalade graven med den eldskadade bronsfibulan. 
Den övriga delen av ringen hade försvunnit i grusgropen. Strax 
under denna fragmentariska stenläggning låg hällkistan, ett ur
sprungligen rektangulärt format gravrum av på kant resta grå-
stenshällar samt orienterat närmast norr—söder. Hela östra lång
sidan, bestående av fyra hällar, föreföll bevarad, likaså fanns en 
till gaveln i norr hörande sten kvar på sin plats, medan södra gaveln 
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liksom västra långsidan med undantag av en enda häll rasat ned i 
grusgropen (fig. 2). Kistan hade av allt att döma varit täckt med 
gråstenshällar till hela sin längd, men de flesta av dessa hade följt 
med i raset, över gravkammarens norra anda lågo likväl på c:a 30 
cms djup under den avtorvade marken en större och några smärre 
gråstensflisor, vilka utgjorde rester efter denna täckning. Söder där
om fanns därjämte ett par enstaka ; . . , . ^ , , , ,.. 

J * I * ta 
täckhällar. Kistans längd var 1,7, 
yttre bredden i norr 0,5 m. 

Gravrummet var fyllt med grus och 
sand. På dess botten, belägen 75 cm 
under den avtorvade marken och be
stående av grus i naturligt läge, låg 
ett ofullständigt skelett av människa 
— delar av de nedre extremiteternas 
ben, några av benen tillhörande över
kroppen jämte det illa medfarna kra
niet, vilket befanns ligga tryckt intill 
norra gavelväggen. Intill och under 
lårbenen iakttogos fingerfalanger, vil-
gas lägen gåvo intrycket av att hän
derna vilat under låren. Fötterna fö
reföllo ha varit korslagda. 

Graven innehöll inga fornsaker. Fig. 3. 
Dess tidsställning står emellertid utan tvivel i nära samklang med 
den närliggande andra hällkistans, grav 2, vilken presenterade ett 
fullgott dateringsmaterial och till vilken vi nu vända oss. 

Denna kista låg på omkring 7 ms avstånd åt sydväst från häll
kista 1 och var orienterad i nordost — sydväst, över den låg en sam
ling täckhällar av gråsten i 3—4 lager, talrikast och jämnast för
delade i söder, medan flertalet av de nordligaste hällarna i samband 
med kistans anträffande glidit ned i grusgropen. 

1 likhet med den förut omtalade kistan var även denna byggd av 
gråsten, men stenarnas placering var sådan, att det redan på ett 
tidigt stadium av utgrävningen kunde konstateras att här förelåg en 
högst ovanlig gravform. Kistan var sålunda uppförd av på ändan 
ställda, avlånga gråstenar, av vilka åtminstone ett par härrörde från 
ett och samma block, samt ägde närmast båttorm (fig. 3—5). östra 
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Fig. 4. 

långsidan bildade en vacker och jämn båge. medan västra långsidan 

nu var något intryckt på mitten efter att med till visshet gränsande 

sannolikhet ha varit utåtsvängd på liknande sätt som den östra. 

Södra gaveln var avrundad med en i kistans längdriktning ställd 

mittsten (tig. 5), vilken form troligen varit given även åt den norra 

gaveln, ehuru denna demolerats vid kistans påt räf fande- Något 

tvivel om gravbyggarnas verkliga avsikt att förläna kistan en båt

formig gestalt kan ej föreligga med hänsyn tagen till väggstenarnas 

uppresta ställning i cn klart angiven oval figur samt den på 

Gotland från samma tid som Ardagskis tan konstaterade förekomsten 

av mer eller mindre tydligt synliga skeppsformiga stensättningar 

ovan jord. 

Kis tans längd vid undersökningen var 2,3 m, yttre bredden intill 

2 På planen (fig. 3) äro den norra gavelns stenar avbildade i dot läge, 
som de intogo vid utgrävningens början. Arbetarna i grustaget framböllo 
i' Ilertid att de båda gave Isl enarna stått »i vinkel» mot varandra, när 
kistan kom fram vid grustäkten. Huruvida någon »stavsten» liknande den 
i söder förekommit i norr iir däremot osäkert, ehuru ej uteslutet. 
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Fig. 5. 

0,85 m, djupet 0,75 m. Bottnen bestod av grus i naturligt läge. Tack 

vare den omsorgsfulla täckningen var kistan blott till ungefär halva 

sin höjd fylld med inrasad sand.3 

P å kis tans botten lågo delar av ett människoskelett, bl. a. under

käke och bitar av skalle, de sistnämnda fragmenten vilande på en 

inåt något stupande, huvudgärdsl iknande kalkstensplatta i gravens 

nor ra ända. Till skelettresterna slöto sig tre föremål, alla här rörande 

från den dödes dräkt (fig. fi). Invid och öster om underkäken låg 

en »Kropfnadel» av starkt anträt t jä rn med litet, inrullat huvud samt 

med spetsen riktad åt söder, en annan »Kropfnadel» med likaledes 

inrullat huvud och med spetsen åt öster hade sin plats s t rax öster-

om den förstnämnda, ungefär i höjd med den dödes vänstra skuldra, 

och på gruset mellan de fragmentariska lårbenen framkom slutligen 

det tredje föremålet, en så vitt nu kan iakltagas odekorerad buckla 

3 Donna hällkista har mod Riksantikvarieämbetets tillstånd införlivats 
med Gotlands fornsal, vilken låtit tillsvidare deponera don i Bunge kul
turhistoriska museum för att där uppställas. 
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av brons med bygel på undersidan. Den låg rättvänd med den välvda 

sidan upp. 

Föremålen som sådana öro på intet vis anmärkningsvärda inom 

det gotländska föremålsbeståndet, men deras här påvisade läge i en 

hällkista med skelett är av desto större intresse. Nålarna ha sina 

Éte 

Fig. 6. a/,. 

nära motsvarigheter i de två dräktnå lar av jä rn , vilka jämte ett 

par förbrända bronsplattor och stycken av ett grovt, osmyckat lerkärl 

framgrävdes av G. Gustafson i en rösetäckt urnebrandgrav på Le

karehed i Lärbro socken4 och liksom hos dessa är den ena nålen för

sedd med bred, sköldliknande halsomböjning, medan den andra är av 

mera jämnbred form. Ornering kan ej iakt tagas på någon av Ar-

dagsnålarna. Bucklan har sin like i den från Biinna i Hörsne här rö

rande bucklan, vilken med sin smala rand hittills stått ensam bland 

fynden från Gotland. 

Dessa fynd ge en fullt k lar datering av denna grav till äldsta järn

åldern och komplettera på ett välkommet sätt det visserligen förhål

landevis formskiftande men begränsade föremålsbestånd, som hittills 

kommit i dagen på ön från denna tid. Det kan knappast råda tvivel 

* G. G u s t a f s o n , Grafundorsökningar på Gotland, AT VIII: 4, sid. 
74 ff. 
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om att ej även den andra, bredvidliggande men fyndlösa hällkistan 
förskriver sig från samma skede, detta med hänsyn till dess likartade 
komposition med den gravlagde orienterad i nordlig riktning samt 
med väggar av kantställda gråstenar under ett hölje av gråstensflis. 
Det torde vara förenat med stor grad av sannolikhet att åsen döljer 
ytterligare gravar från samma tid som de nu påträffade, vilket — 
om detta antagande besannas vid den planerade, fortsatta undersök
ningen av fyndplatsen — skulle innebära, att här föreligger elt verk
ligt gravfält under flat mark från den gotländska järnålderns be
gynnelse. Över hällkista 1 vilade, såsom inledningsvis framhål
lits, en fragmentarisk stenring, vilken visserligen ej inneslöt 
någon grav men som ägde alla yttre kännetecken gemensamma 
med den likaledes rudimentära stenring med brandlager, som genom 
det lyckliga fyndet av ett bronsspänne kunnat tidssättas till romersk 
tid, sannolikt det fjärde århundradet, och som gör att samma date
ring i stort sett måhända bör gälla även för den förstnämnda sten-
kretsen. Denna förnyade begravning i så fall på samma plats skulle 
kunna innebära ett tidigare inträffat avbrott i begravningsplatsens 
kontinuerliga nyttjande, med all den innebörd, en sådan hiatns i verk
ligheten kan ha haft, men de gjorda iakttagelserna må tills vidare 
betraktas såsom alltför ofullständiga för att några mera bestämda 
slutsatser skola kunna dragas i berörda avseende. 

Det synes mer och mer framgå som om jordandet långt ifrån varit 
enstakaföreteelser utan snarare utgjort det vanligaste begravnings-
bruket på Gotland under den äldsta järnåldern. Detta påslående vin
ner viss bekräftelse genom de gjorda och väl till stor del från gravar 
härrörande lösfynden, vilka som regel sakna brandpatina eller spår 
av att ha varit i eld. Att från likbålet skonade föremål understundom 
kunna ingå även i den äldsta järnålderns brandgravar är visserligen 
ett välbekant faktum, men med hänsyn till den konstaterade, förhål
landevis stora förekomsten av skelettgravar och till att de i de got
ländska brandgravanm funna föremålen förete eldpåverkan framstår 
det såsom mycket troligt, att åtskilliga av de till museerna under 
hand ingångna föremålen av hithörande slag ytterst härstamma från 
genom odling eller på annat sätt demolerade skelettgravar. 

Redan vid utgivandet av det första häftet av »Die ältere Eisenzeit 
Gotlands» voro de då kända, ehuru osakkunnigt framtagna skelett
gravarna från järnålderns första period ej obetydligt talrikare än 
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brandgravarna eller utgjorde fem, möjligen sex, mot två av det se

nare slaget, och härtill slöto sig sedermera, såsom även framhållits i 

efterskrift till andra delen av nämnda arbete, fyra vetenskapligt un

dersökta skelettgravar i skeppssättningar, samtliga utan tvivel till

hörande järnålderns början, samt den likaledes sakkunnigt utgrävda 

graven vid Bunna i Hörsne.5 Senast ha r Er ik Floderus offentliggjort 

ett fynd av en bronsnål från Nybjärs i Hörsne, verkställt under om

ständigheter, som antyda dess härkomst från en spolierad skelett

grav 0 och l ikadant torde nog förhållandet vara med det skivformade, 

genombrutna bronssmycke med vidhängande kedja av brons, vilket 

jämte en därmed otvivelaktigt sammanhörande skålnål av brons för 

ett antal år sedan inkom till Gotlands fornsal från samma gravfält 

och som av utseendet att döma utgör ett skelettgravsinventarium." 

Även på denna sistnämnda plats synes alltså föreligga ett gravfält 

från den begynnande järnåldern. 

Något tvivel om korrektheten av uppgifterna rörande de osakkun

nigt påvisade skelet tgravarna kan under dessa omständigheter ej 

längre föreligga och det sammanlagda antalet skelettgravar på Got

land från jä rnå lderns begynnelseskede uppgår numera •— om det 

sistnämnda, likväl något mera osäkra Nybjärsfyndet medräknas — till 

minst fjorton, varemot de två brandgravarna alltjämt stå ensamma. 

Något enstaka med brandpatina försett lösfynd tyder likväl på att 

denna nuvarande proportion är i någon mån missvisande. 

Franse t t skeppsgravarna är ej mycket bekant om gravskickets for

mella na tur på Gotland under jä rnålderns äldsta tid. De två brand-

gravarna torde sannolikt såsom Almgren8 påpekat vara att uppfatta 

såsom urnegravar i rosen, de enda kända g ravarna av detta s lag från 

Gotlands järnålder och representerande ett från kontinentalt håll in

spirerat begravningsbruk. Om fynden från flertalet av de icke fack

mässigt upptagna skelet tgravarna uppges det, att de gjorts jämte ske

lettrester direkt i jorden, alltså uppenbarligen f la tmarksgravar utan 

5 O. A l m g r e n och O. A l m g r e n u. B. N e r m a n , Die ältere Eisen
zeit Gotlands, sid. 3 och 144. — H. H a n s s o n , Gotlands bronsålder, sid. 
88 ff. — B. N e r m a n, Några Gotlandsfynd från äldsta järnåldern, Gotlandica 
till Nils Lithberg, sid. 146. 

0 E. F l o d e r u s , Ett gravfält från den äldsta järnåldern vid Nybjärs i 
Hörsne, Fornvännen 1935, sid. 112. 

7 H. H a n s s o n , a. a., sid. 48. 
8 O. A l m g r e n , a. a., sid. 3. 
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någon särskild omramning. Blott om en av dessa gravar — graven 
från Burs i Källunge — anges, att den utgjorde en stenkista i ett 
röse. Även den vetenskapligt framtagna graven vid Bunna i Hörsne 
doldes av ett röse, men där lågo skelettresterna under en packning av 
kalkstensflis i ett slags enkel, kistliknande inramning. 

Till dessa fåtaliga notiser komina nu de två hällkistorna vid Ar-
dags, den ena till formen uppenbarligen en helt vanlig rektangulär 
kista med flistak, den andra en likaledes flistäckt stenkammare, för 
vilken det mest anmärkningsvärda draget är båtformcn — ett under 
jord anlagt litet skepp med stenarna ställda på ända precis som hos 
en riktig skeppssättning. Det måste ha varit samma religiösa före
ställningar, som legat bakom anordningen av denna båtformiga kista 
och de verkliga stenskeppen på Gotland ovan jord, hos vilka senare 
den döde fick sin särskilda viloplats i centrum av det ofta ståtliga 
och för allas blickar synliga minnesmärket, medan här återigen 
själva gravrummet förlänats skeppets eller båtens gestalt samtidigt 
som det med flistaket erhållit en sedvanlig hällkistas funktion. 

Med Ardagsfyndet kommer man närmare in på livet de två tidigare 
på Gotland funna, underjordiskt belägna, utpräglat båtformiga kistor, 
vilka till följd av bristen på fynd ej kunnat på ett tillfredsställande 
sätt dateras. Dessa gravar utgöras dels av den båtformiga kistan vid 
Skrubbs 3 km sydost om Visby0 oeh dels den likformade kistan vid 
Stapelbackens skola i Lärbro på norra Gotland.10 Dessa i utpräglad 
båtform anlagda gravar ägde emellertid avsevärt större dimensioner 
än Ardagskistan. Den förra kistan räknade sålunda 9,25 m i längd 
och en bredd av 2,6 m, den senare var 7 respektive 3,15 m, men idén 
är densamma och kistornas huvudorlentering i norr—söder överens
stämmer desslikes med Ardagskistornas liksom med flertalet av de 
gotländska skeppssättningarna. Kistan vid Skrubbs lär ha legat i en 
låg hög, medan dess parallell vid Stapelbackens skola snarast varit 
belägen under flat mark med sina övre delar på obetydligt djup under 
jordytan. Wennersten tolkade Skrubbskistan såsom en sannolik bo
stadslämning, men det behöver ej sättas i fråga annat än att den 
representerar en grav av ovanlig formgivning, vilken sedermera 
erhållit sin like i den nämnda kistan från Stapelbacken. Dessvärre 

" O. V. W e n n e r s t e n , En båtformig hällkista nära Visby, Månadsblad 
1905, sid. 417. 

10 Grävniugsborättelso av A. Edle i A. T. A. 

11 — Fornvännen 1936. 
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inneslöt ingendera av dessa farkostl iknande kistor föremål eller ben

rester, men det vill förefalla troligt att de utgjort gravställen för en 

eller kanske sna ra re flera obrända individer. 

Det är under ovan anförda omständigheter förenat med stor grad 

av sannolikhet, att de ifrågavarande två båtformiga kis torna ansluta 

sig till Ardagskis tornas och de gotländska stenskeppens tid eller med 

andra ord förskriva sig från övergångsskedet mellan brons- och järn

ålder.11 Vi skulle därmed få en hel liten serie av från denna tid 

hörande gravanordningar med mer eller mindre utpräglad skepps-

eller båtgestalt som den gemensamma formella egenskapen, en grav

sed, sannolikt förknippad med vissa tankegångar av religiös inne

börd, åt vilka här givits ett l ikartat sinnebildligt uttryck. Det märk

liga Lugnaroskeppel från bronsålderns femte period12 får då även 

en av s ina efterlängtade paralleller från i stort sett samma skede.13 

Ett annat, närbesläktat fynd utgör den stenhöljda, båtformiga sten

ram, vilken för ej länge sedan blivit undersökt av F . Hansen i Lilla 

Bedinge socken i södra Skåne1 4 och vilken inneslöt ett flertal skelett 

av människor. Detta ä r en för Skåne alldeles ny gravform. Några 

daterande fynd blevo ej gjorda. Hansen vill hålla för mest sannolikt 

att graven bör hänföras till övergången mellan sten- och bronsålder. 

Detta är möjligt, men långt ifrån uteslutet torde vara, att den tillhör 

11 På Öland, vid Strandtorp i Räpplinge socken på västkusten av ön, 
finnas några, i markytan uppstickande båtformiga gravar (benäget med
delad uppgift av antikvarien K.-A. Gustawsson; karta över gravfältet i 
A. T. A., upprättad av Gustawsson). Ett hjulformigt hänge eller spänne 
av brons, dessvärre nu ej identifierbart, har vid undersökning av H. Hilde
brand påträffats jämte tvenne människoskelett i en grav vid Strandtorp, 
men om denna gravs utseende och närmare belägenhet är ingenting bekant. 
Det finns en viss möjlighet, att fyndet kan härröra från någon av dessa båt
formiga kistor. Beträffande hänget jfr H. A r b m a n , Die älteste Eisen
zeit in Schweden, Acta archasologica, 1934, sid. 34 och 38. 

12 F. H a n s e n , Bronsåldersgraven vid Lugnaro i Hasslövs socken, Hal
land, Svenska lornminnesplatser, Nr 5, Sthlm 1927. 

13 En likartad gravanordning, men förskrivande sig från vikingatid är 
på 1850-talet påvisad vid Turinge i Södermanland. Jämväl i Norge lär 
denna gravform vara belagd från vikingatid. K.-A. G u s t a w s s o n , De 
stora skeppssättningarna vid Anundshög i Badelunda socken, Västman
lands fornminnesförenings årsskrift 1933, sid. 3, not 1. 

" F. H a n s e n, Gravundersökningar i sydligaste Skåne, K. Humanis
tiska VetenskapssamLs i Lund årsberättelse 1933—34, sid. 142. — Jfr även 
O. R y d b e c k , Aktuelle Steinzeitproblerae, ibid., sid. 48. 
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en väsentligt senare tid och bör sättas i relation till de gotländska 
skeppen och gravanordningarna under flat mark från brons- och järn
ålderns kontaktskede. Såväl gravens form som den nära nog totala 
frånvaron av gravgods och förekomsten av flera skelett kunna tyda 
på detta. Såsom framhålles i det följande tyckas åtminstone två indivi
der, jordade i samma grav och ibland motsatt orienterade, vara ett 
vanligt drag hos detta skedes skelettgravar. Det måste emellertid i 
detta sammanhang framhållas, att gravar med två eller flera skelett 
vid flera tillfällen blivit påvisade i Skåne från yngre stenålder,15 

och till äldre bronsålder är ett antal liknande gravfynd med de 
döda intagande motsatt orientering hänförda.10 Understrykas bör 
likväl, att man ej alldeles får bortse från möjligheten av före
komsten i Skåne av fyndlösa eller fyndfattiga skelettgravar från 
den äldsta järnåldern, likartade de gotländska. 

Huruvida jordandet fortlevat på Gotland under de följande år
hundradena veta vi för närvarande ingenting om; under den tredje 
perioden av järnåldern tycks det av hittills gjorda fynd att döma 
ej ha förekommit, ehuru man ej får vara oförberedd på överrask
ningar från detta håll. Det på en sidohäll till den av Sune Lind
qvist utgrävda, rika gravkistan från det tredje århundradet e. Kr. 
vid Smiss i Eke socken17 inristade, tydliga skeppet synes emellertid 
ange att de åskådningar, vilka tidigare tagit sig ett speciellt uttryck 
i de gotländska gravskeppen, alltjämt måste ha varit levande vid 
denna tid och åskilligt talar dessutom för, att den från yngre järn
ålder allmänt belagda fastlandsseden med begravning eller brän
ning i verklig farkost har traditionsfäste i långt avlägsna tidsrum.18 

Det föreligger ej skäl att i den underjordiska, båtformiga gotländska 
gravkistan söka se något slags utveckling ur de överjordiska sten
skeppen, så svagt dokumenterad som denna förstnämnda gravform 
för övrigt ännu är, utan snarare torde väl typen representera en 
modifierad form av den vanliga skeppssättningen, anslutande till en 
föreställningsvärld, som tagit sig i viss mån analoga uttryck i de 
på berghällar anbragta, för allas ögon synliga skeppsfigurerna och 

16 O. R y d b e c k, Markgrafvar från stenåldern i Skåne, Fornvännen 1910. 
16 O. R y d b e c k , Ett graffält under flat mark från sten- och brons

åldern, Fornvännen 1912. 
17 O. A l m g r e n u. B. N e r m a n , a. a., sid. 88. 
18 II. S h e t e 1 i g, Det norske folks liv og historie, Oslo 1930, sid. 276. — 

Jfr även A. N o r d é n, Från Kivik till Eggjum, I, Fornvännen 1934, sid. 39 ff. 
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de understundom förekommande, likartade tecknen på väggen till 
den jorddolda kistan. 

Till konstaterandet av det till synes plötsliga uppblossandet och 
till synes även allmänt omfattade jordandet på Gotland under nu 
avhandlad tid sluter sig det ofta debatterade spörsmålet om den 
egentliga bakgrunden till detta för skedet nya begravningsskick. Så 
länge skelettgravar från den äldsla järnåldern syntes vara huvud
sakligen lokaliserade till Gotland verkade förhållandet åtskilligt 
gåtfullt, men nya fynd och iakttagelser på andra håll ha givit 
problemet en större räckvidd. Till det tidigare kända skelettgrav
fyndet från Skogsby i Torslunda socken på Öland19 har nyligen 
kommit ännu ett, gjort vid Hulterstads by i Hulterstads socken20, 
men dessvärre kunde blott vetenskaplig efterundersökning verk
ställas på fyndplatsn. Graven dateras genom förekomsten av trenne 
halsringar av brons till den äldsta järnåldern. Ett 1885 vid Lilla 
Brunnby i Stenåsa socken gjort fynd av en hällkista, inneslutande 
skelett av tvenne individer, sinsemellan orienterade i motsatt rikt
ning, jämte en halsring av brons med imiterad torsion, delar av 
splralarmband, likaledes av brons, samt en fint arbetad liten ben-
knapp har för kort tid sedan blivit beskrivet av A. Oldeberg21, vilken 
daterar det till den fjärde, eventuellt tredje perioden av bronsåldern 
och med anledning härav räknar med möjligheten, att jordan
det sporadiskt kan ha bibehållit sig hela bronsåldern igenom fram 
till den äldsta järnåldern. Oldeberg stöder sin datering av Lilla 
Brunnbyfyndet, som härmed för första gången blivit närmare behand
lat, framför allt på halsringen, men denna enkla ring torde knappast 
utgöra något mera tillförlitligt dateringsinstrument. Typen ifråga 
kan näppeligen förläggas till någon bestämd tid av bronsåldern. 
Större möjlighet erbjuder den lilla benknappen, vartill en motsva
righet föreligger i Viborgs museum i Danmark, ingående i ett brons
fynd från Gml. Asmild i Asmild Sogn på Jylland från en fram
skriden del av förromersk järnålder tillsammans med bl. a. fragment 
av en järnring samt en bältering som Muller, Ordning I I I : Ifi.22 En 

18 M. S t e n b e r g e r , Öland under äldre järnåldern, sid. 1, Sthlm 1933. 
20 A. O l d e b e r g , Bronsåldorsfynd från Hulterstad socken på Öland, 

Fornvännen 1935, sid. 244. 
21 A. O l d e b e r g , a. a., sid. 217. 
22 Benäget meddelad upplysning av musoumsinspektör dr. phil. H. C. 

Broholm. Köpenhamn. 
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datering av benknappen från Lilla Brunnby till sen bronsålder 
eller äldsta järnålder stödes för övrigt av dess dekorering i form 
av diagonalstreckado fält, vilket motiv ofta återfinnes på bronsföre
mål från denna tid, ehuru det kan framträda tidigare. Redan grav
skickets art med tvenne skelett i en hällkista (jfr det norska fyndet 
från Rekke nedan) gör en datering av Stenåsagraven till bronsålderns 
mellersta del ytterst osannolik. Utan tvivel bör den inpassas i samma 
tidsrum som de övriga, här anförda öländska skelettgravarna. 

Som ett fjärde hithörande ölandsfynd kan med största säkerhet 
räknas den av Hildebrand undersökta graven vid Strandtorp i 
Räpplinge, vilken likaledes innehöll två skelett av människor samt 
ett beklagligtvis nu ej längre identifierbart hjulformigt hänge eller 
spänne av brons.23 

Det är sålunda de båda stora östersjööarna Gotland och Öland, 
som lämnat oss exempel på skeleltgravar från detta skede. Antalet 
kommer med all sannolikhet att efter hand ytterligare ökas. Från 
det övriga Sverige äro inga motsvarande fynd hittills bekanta och 
ej heller Danmark kan presentera några exempel på jordande från 
denna tid. Den tidigare lämnade dateringen av Heiningegravarna 
i Slagelse på Själland, vilka ofta figurerat såsom viktiga vittnes
börd i den fackliga litteraturen, till yngre bronsålder24 har visat 
sig vara en felbedömning. Dessa fattiga gravar tillhöra en väsent
ligt senare tid, nämligen efterromersk järnålder.25 De i den enda 
fyndförande graven vid Heininge påträffade små spiralringarna 
av brons, för små för att vara fingerringar, och vilka väl närmast för
anlett den tidigare lämnade dateringen, ha sina paralleller i grav 29 
på gravfältet vid Lousgaard, Osterlarsker Sogn på Bornholm20 med 
bl. a. ett halsband av romerska pärlor samt två likartade spiralringar 
av bronstråd, vilka uppenbarligen varit vidfästade halsbandet.27 Hei
ningegravarna måste därför tillskrivas samma tid. I och med deras 
utgallrande är följaktligen ej ett enda fall av jordande bekant från 
hela Danmark, inklusive Bornholm, från och med bronsålderns 

23 II. A r b m a n , a. a., sid. 34 och 38. 
24 C. N e e r g a a r d, Jernalderen, Aarbeger 1892, sid. 288. 
25 Kepenh. Mus. B. 3619—20. 
28 Kepenh. Mus. C. 5881—85. — E. Vedel . Efterskrift til Bornholms Old-

tidsraindor og Oldsager, Kbhvn 1897, sid. 147. 
27 För dessa uppgifter står jag i tacksamhetsskuld till dr. phil. H. C. 

Broholm, Köpenhamn. 
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sjunde period och fram till den romerska tidens början, ett faktum av 
betydelse, då det ådagalägger det danska kulturområdets oavhängig
het från de impulser i här berörda avseende, som satt sina pregnanta 
spår på de stora svenska östersjööarna. Brandgravskickets konsekvens 
framstår i så mycket tydligare dager, om man betänker, att omkring 
ett par tusen gravar äro kända i Danmark fr. o. m. den sjunde t. o. m. 
den nionde perioden av bronsåldern. Det kan ej vara från västligt 
eller sydvästligt håll som bruket med jordande nått Östersjöns öar. 

I hög grad överraskande äro de två, av A. Björn nyligen publi
cerade skelettgravfynden från respektive Rekke och Gjorv i Trönde
lagen, vilka med full säkerhet kunna tidsfästos till detta skede.28 

Båda utgjordes av hällkistor i hög eller röse av obetydlig omfatt
ning och om gravkistan från Rekke, orienterad i norr—söder som 
de gotländska, uppgives det att den innehöll två skelett av människor 
med huvudena orienterade åt vart sitt håll. överensstämmelsen med 
hällkistan från Lilla Brunnby i Stenåsa på Öland är intressant med 
dess likaledes i motsatt riktning liggande skelett. Även de gotländska 
skeppssättningarna ha företett exempel på två individer jordade i 
gemensam grav och detsamma angives därjämte ha kännetecknat 
den ovannämnda, av Hildebrand framtagna kistan vid Strandtorp i 
Räpplinge på Öland. Med dessa förhållandevis talrika exempel för 
ögonen kan situationen knappast förstås på annat sätt än som ut
tryck för ett under denna tid existerande speciellt gravbruk, vilket 
gjort sig gällande såväl på de stora svenska öarna som i den norska 
Tröndelagen, och de nu påvisade kistgravarna ge ytterligare accen-
tuering åt gravskickets likartade beskaffenhet inom dessa, geogra
fiskt vitt åtskilda trakter. 

Björn har i sin rikt dokumenterade avhandling rörande bl. a. dessa 
två norska skelettfynd påvisat ett under den begynnande järnåldern 
föreliggande kulturellt samband mellan nämnda norska stråk och 
— via Uppland — kontinenten i sydost. Denna härmed konstate
rade förbindelse från nordnorska trakter med järnålderscivilisatio
nens kontinentala spridningscentra har säkerligen haft Gotland 
som mellanstation, ehuru några föremålsfynd, som kunna sägas 
direkt bekräfta detta, ännu ej äro för handen. Redan tidigare har 
i samband med frågan om det gotländska jordandets upprinnelse 

28 A. B j ö r n , To nordcnfjelsko markfunn fra den eldste jernalder, Det 
Kgl. norske videnskabers selskabs skrifter 1935, nr 37, Trondheim 1935. 
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under järnålderns äldsta tid påtalats vissa inflytelser från öster, 
vilka kunna spåras i det gotländska fornsaksmaterialet.29 Arne har 
hänvisat till det skytiska kulturområdet såsom eventuell inspira
tionskälla till detta för tiden nya begravningsbruk.30 Det framstår 
också alltmera tydligt, att jordandet ingalunda får betraktas som 
någon intern, från äldre tid nedärvd sedvänja utan har sin grund 
i utifrån komna impulser. 

Skelettgravar från motsvarande tid äro kända från flera platser 
i Balticum och östra Mellaneuropa. Ett bestämt undantag utgör 
likväl bl. a. Nordosttyskland, med vilket område Gotland stått i nära 
förbindelse, ty där representera alla hittills funna gravar brandgrav
skicket. Från Jäbara i Liiganuse i Estland äro i en »Hiigelgrab» 
helt tomma eller med få och oansenliga föremål utrustade skelett-
gravar påträffade från den begynnande järnåldern31 och samma 
epok torde med all säkerhet de skelettgravar tillhöra, vilka blivit 
utgrävda av V. Ginters vid Raganukalns nära Jäkapils i Lettland, 
en samling i jorden nedschaktade rektangulära gravrum i fullständig 
avsaknad av fynd.32 Som förklaring till den totala bristen på gravar 
från förromersk järnålder i nordöstra Ostprcussen, oaktat lösfynd 
från denna tid där ej äro ovanliga, räknar Engel med ett liknande 
gravskick som vid Jäkapils, alltså fyndlösa skelettgravar, som ej 
blivit konstaterade eller kunnat dateras.33 över huvud taget är ett 
obetydligt eller alls intet gravgods utmärkande för tidens gravskick 
1 hela Nordeuropa. 

Längre söderut äro skelettgravar kända bl. a. från gravfältet 
vid Iwanowize i Miechöw, Väst-Polen, nära gränsen till tyska 
Schlesien, jämsides med brandgravar och tillhörande tiden yngre 

* T. ,1. A r n e, Den förromerska järnålderns problem i Norden, Rig 1926. 
— Jfr dessutom B. Norman , Die Verbindungen zwischen Skandinavien 
und dem Ostbaltikum in der Bronzezeit und der ältesten Eisenzeit, Acta 
archaiologica IV, sid. 251. 

30 T. J. A r n e, a. a., sid. 28. 
31 M. S c h m i e d e h e l m , Ein Grab der vorrömischen Eisenzeit in Liiga

nuse, Sitzungsber. der Gelehrten Estn. Gesellschaft, Tartu 1925. — B. Ner
man, a. a., sid. 247. 

32 V. G i n t e r s , Beiträge zur vorrömischen Eisenzeit Lettlands, Con-
gressus socundos archteol. baltic, Rigas 1931, sid. 149. 

m C. E n g e 1, Vorgeschichte dor altpreussischcn Stamme, Königsberg Pr. 
1935, sid. 275. 
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bronsålder—äldsta järnålder.3 4 Skeletten intaga utsträckt ryggläge, 

äro i allmänhet omgivna av en oval stenring eller stensättning samt 

äga obetydligt med gravgods. Kostrzewski håller före, att de repre

sentera, ej den inhemska, ursprungl iga befolkningen, utan någon 

invandrad stam, snaras t illyrier. Liknande gravfält med blandat 

gravskick förekomma även på andra håll i denna del av världen, 

på flera ställen i Polen samt bl. a. vid den oberschlesiska byn 

Adamowitz i Gr. Strehlitz35 ej långt från polska gränsen. Detta 

fält hänför sig till yngre Hallstattid och utmärktes genom skelett-

g ravarnas förhärskande. Grava rna voro här anordnade i rader och 

oftast omsatta med stenar, ibland med resta hällar, vilka bildade 

manslånga kistor, täckta med stenflis. I samma krets ligger 

gravfältet vid Tschammer-Ellguth med blandat begravningsskick 

samt ti l lhörande ungefär samma tid, och även på andra platser i 

Schlesien, såsom t. ex. vid Lohmia i Gleiwitz, Lassowitz i Rosenberg, 

äro samtida skelettgravar funna.38 Över huvud taget är detta intet 

ovanligt begravningsskick i Schlesien under denna tid.37 I opposi

tion mot Kostrzewski betraktar Raschke — detta dock säkerligen 

med orätt — de schlesiska skelet tgravarna såsom ett sannolikt från 

östligt håll under tidig järnålder inkommet retarderande brons

åldersgravskick.3 8 Även inom den böhmiska Bylanerkul turen, vil

ken är s tarkt Hallstattfärgad, uppträder vid Hallstattidens slut jor-

dandet med talr ika exempel.39 

Troligen går bruket, såsom även Seger velat göra gällande för 

Adamowitzgravarnas vidkommande,40 ned i den egentliga Hallstatt-

kulturen och på det stora gravfältet vid själva Hallstatt äro ju ske

let tgravarna ungefär lika ta l r ika som brandgravarna . 4 1 Känneteck-

31 J. K o s t r z e w s k i , Iwanowitzer-Typus, Eberts Reallexikon, Bd. 6. 
35 II. S e g e r , Adamowitz, Eberts Reallexikon, Bd 1. — R. V i r c h o v, 

Gräberfolde bei Tschammer-Ellguth und Adamowitz, Kr. Gr. Strehlitz, 
Schlesien, Nachr. iiber deutsche Alterthumstunde 1891, sid. 56. — O. W i 1-
p e r t, Die Ausgrabungen bei Adamowitz, Schles. Vorzeit, Bd., sid. 206. 

36 G. R a s c h k e, Ergebnisse der oberschlosischen Urgeschichtsforscbung, 
Aus Oborschlesiens Urzeit, Ht 8, 1931. 

37 G. R a s c h k e , Das Ende der Lausitzerkultur in Schlesien, Bres-
lau 1932. 

38 Gr. R a s c h k e , o. a., sid. 28. 
3B Art. Böhmen—Mähren, Eberts Reallexikon, § 68. 
40 H. S o g o r, a. a. 
41 E. v o n S ä c k e n , Das Grabfeld von Hallslalt, Wien 1868. • 
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nande för gravarna med obrända lik i Hallstatt är, att de jordade 
i regel intaga utsträckt ryggläge, någon gång vila i bukläge, met, 
här möter också ofta den från nordiskt håll belagda seden med dub
belbegravningar och, vilket är anmärkningsvärt, med de döda under
stundom nedlagda i inbördes motsatta riktningar. Vidare förekomma 
gemensamhetsgravar för flera individer. I dubbel- och massgravarna 
ha de avlidna av alla tecken att döma vanligtvis blivit jordade med 
vissa tidsmellanrum, vilket nog också är att räkna med beträffande de 
skandinaviska dubbelgravarna från äldsta järnåldern för en rätt för
ståelse av dessa. Vid utgrävningarna på Gotland har även kunnat 
konstateras förekomsten av brandgravar i omedelbart samband med 
skelettgravar,42 ett drag, vilket återigen är mycket betecknande för 
gravskicket på Hallstattgravfältet självt. 

Det är följaktligen påfallande överensstämmelser i gravarnas inre 
anordning mellan de här omtalade, tills dato fåtaliga skandinaviska 
skelettgravarna från järnålderns äldsta skede och gravarna vid 
själva Hallstatt. Man kan knappast komma ifrån dessa inbördes lik
heter såsom ett bevis för jämväl ett inbördes samband, med andra 
ord, att det skandinaviska jordandet, när järnåldern börjar sätta in 
här uppe, och vilket av nuvarande iakttagelser att döma framför allt 
gjort sig gällande på de två stora svenska öarna i Östersjön, åter
går på inflytelser från de betydelsefulla kulturcentra, som de centrala 
och östliga Hallstattkretsarna utgjort. 

Att gravskicket hos oss över huvud taget under denna tid under
gått betydelsetulla förändringar under en stark påverkan utifrån 
ådagalägga redan de samtidigt på Gotland och i en del andra syd
svenska landskap uppträdande urnebrandgravarna, vilka avvika från 
bronsålderns brandgravar därigenom, att de brända benen blivit ned
lagda tillsammans med från likbålet härstammande brandrester 
jämte av elden mer eller mindre illa åtgångna föremål. Detta, längre 
fram i tiden mera vidsträckt utbredda gravskick, har säkerligen haft 
sina rötter i den östliga Hallstattkretsen och troligen har det nått 
sydöstra Sverige över Oderområdet.44 Det nya brandgravskicket blir 
traditionsenligt förhärskande på jordandets bekostnad och sätter sin 
prägel på den närmast följande utvecklingen. Den absoluta frånvaron 

" II. H a n s s o n , a. a., sid. 72 ff. 
" Jfr även A. B j ö r n , a. a., sid. 35. 
44 B. M. Vi fot, Tidiga urnebrandgropar i Skåne, K. Human. Voton-

skapssamLs årsberättelse 1932—33, sid. 68. 
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av skelettgravar inom det danska området — märkligt nog även på 
Bornholm — liksom över huvud den geografiska situationen antyda, 
att även det nyantagna skicket med jordande av de döda nått Öster
sjöns sydliga kusttrakter från sydost. Härifrån förefaller det sedan 
via Gotland—Öland på en nordlig transskandinavisk väg ha vidare
befordrats till det nordatlantiska kustområdet i den nuvarande Tron-
delagen. Ä andra sidan har det danska området, såväl öarna som 
Jylland, varit utsatt för påtagliga strömningar från sydöstligt håll 
inom gravskick och begravningsseder men av annat slag — små-
högarna från bronsålderns slut, ansikts- och husumeföreteelserna — 
vilka över de nordeuropeiska urnegravarnas vidsträckta marker nått 
detta märkliga, nordiska kulturcentrum via Hallstatt—Lausitz.45 

På ett liknande sätt, men med avsevärt mera vittomfattande ver
kan expanderar vid tiden för Kr. f. jordandet mot norr från konti
nentalt, troligen markomanniskt håll. En dylik radikal omgestaltning 
av gravskicket kan komma till stånd allenast under påverkan från 
en högtstående kulturvärld, vars betydelse för omgivande länder 
gjort sig starkt gällande i flera avseenden. Det finns med vår nuva
rande kunskap ingenting, som motbevisar möjligheten av att jor
dandet sporadiskt och lokalt kan ha bibehållit sig till den romerska 
tidens början, då det på fullt allvar slår igenom till följd av de för
nyade kontinentala inflytandena. Vissa iakttagelser tyda även på, att 
så kan ha varit fallet, såsom Nosabyfyndet i Skåne46 och det ble
kingska Ysanefyndet.47 Det är ej heller uteslutet, att skelettgravar 
från här behandlade övergångsskede i framtiden skola konstateras 
i nyssnämnda svenska landskap, liksom måhända även annorstädes i 
Östsverige. 

Föreliggande framställning har allenast haft till syfte att i anslut
ning till offentliggörandet av ett nytt, viktigt gravfynd söka i någon 
mån klarlägga den sannolika bakgrunden till skelettgravarnas upp
trädande i Skandinavien under järnålderns gåtfulla begynnelseskede. 
Detta är ett problem, vilket ofta blivit föremål för diskussion och till 
vars lösning åtskilliga förslag framkommit under årens lopp. Något 

48 H. C. B r o h o l m , Studier över den yngre Bronzealder i Danmark, Aar
beger 1933. 

46 O. M o n t e l i u s , Den förhistoriska fornforskningen i Sverige, Sv. 
fornminnesföreningens tidskrift, Bd. 6, sid. 77. 

47 G. Ekholm, Två fynd från den förromerska järnåldern, Fornvännen 
1919, sid. 227. 
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skäl till antagande att det dåtida jordandet utgjort ett tillfälligt upp

blossande av de äldre bronsålderstradi t ionerna föreligger ej och den 

kanske al lmännast omfattade åsikten, att jordandet vid detta tillfälle 

blivit infört till Norden från keltiskt håll kan ej heller — icke minst 

efter Heiningegravarnas bortopererande — betraktas såsom hållbar, 

alldenstund den keltiska kul turvär ldens påverkan på öst- och nord-

germanskt område ej tagit sin början vid den tid, det hä r är frågan 

om. Det ä r efter östliga och sydöstliga vägar utmed det framväxande 

keltervälclets periferi, som den spirande nordiska jä rnå ldern undfått 

sina impulser. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

MÅRTEN STENBERGER: Gotland und die Bestattungsform 
der ältesten Eisenzeit. 
Im Sommer 1935 wurden beim Kiosgraben unweit Ardags im Kirchspiel 

Ekeby auf Gotland zwoi Steinkisten unter flachem Boden angetroffen, 
deren eine sowohl der Form wie dom Inhalt nach sich als in bohem Grade 
interessant erwies. Während die hier als Grab 1 bezeichneto Steinkiste eine 
rechteckigo Kammer aus Feldsteincn bildete und nur die fragmentariscben 
Roste eines Menschenskcletts in nord-siidlicher Orientierung enthielt, hatte 
die Steinkiste 2 den Charakter eines nahezu bootförmigen Grabraums, 
wobei die Steine ungefähr in ähnlichor Weise aufrechtgestellt waren wie 
bei den aus der ältesten Eisenzeit auf Gotland herrilhrenden oberirdischen 
schiffsförmigen Steinsetzungen. Dioso Kiste, die mit flachen Feldsteincn 
bedeckt war, enthielt gleichfalls ein stark verzehrtes Menschenskelett in 
nord-siidlicher Lagerung sowie ausserdem zwei sog. Kropfnadeln aus Eisen 
und eine kleine gewölbte Buckel aus Bronze, die wahrscheinlich zu dem 
Giirtel gehört hatte. Diese Gegenstände weisen das Grab der ältesten Eisen
zeit zu und maclien auch die Datierung der danebenliegenden, aber fundlosen 
Kiste in dieselbe Zeit wahrscheinlich. 

Es zeigt sich immer deutlicher, dass dio Erdbcstattung die gewöbnlicbste 
Bestattungsform auf Gotland während dieser Zeit gewesen ist. Die An/.abl 
der bekannten Gräber ist zwar vorläufig noch äusserst unbedeutend — nur 
16 sind bekannt — von diesen sind aber 14 Körporgräber und nur 2 Brand
gräber. Vereinzolte, mit Brandpatina versehene lose Funde deuten jedoch 
darauf hin, dass diese Proportion in gewissom Grade missweisend ist. 

Die schiffartige Form stellt die Steinkiste von Ardags an die Seite der 
gotländischen Schiffssetzungcn aus derselben Zeit, bei welch letzteren je
doch der Tote seine besondere Ruhestätte im Zentrum des allén sichtbaren 
Denkmals erhielt, während hier dem Grabraum selbst dio Form des Schiftes 
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oder Bootes gegeben worden ist, wobei er mit dem Foldsteindach die Funk
tion einer gewöhnlichen Steinkiste erhalten hat. Die Sitte, auf diese Weise 
dem Grab die Form eines Bootes zu geben, diirfte auf gewisse religiöse 
Vorstellungen zuriickgehen, die während weit auscinanderliegender Zeiten 
an verschiedenen Stcllen im Norden zum Ausdruck gekommen sind. 

Ob die Erdbcstattung aut Gotland fortgelebt hat, ist zurzeif nicht bekannt; 
aus dem nächsttolgcnden Teil der Eisenzeit bis zur Zeit der Geburt Christi 
hin sind nur Brandgräber in Schweden bekannt, obwohl gewisse unsichere 
Fundo darauf hindeuten, dass Körpergräber, obgleich in unbedeutender An
zahl, vorkommen. 

An die Konstatierung dos anscheinend plötzlichon Auftretens der Erd
bcstattung auf Gotland schliesst sich die oft erörterte Frage, welchen Hin-
tergrund diese fiir jene Zeit ganz neue Bestattungsform eigentlich gehabt 
hat. Solange Körpergräber aus der ältesten Eisenzeit bis auf ganz ver
einzolte Ausnabmcn nur ftir Gotland bekannt waren, erschien die Sache 
recht rätselhaft, gewisse Beobachtungen haben aber ergeben, dass Erd
bcstattung auch anderwärts in Skandinavien zu Beginn der Eisenzeit vor-
gekomraen ist. Vier Körpergräber sind so nunmehr aus Öland bekannt, und 
zwei sind neulich von A. Björn aus dem Tröndelagen in Norwegen be-
schrieben worden. Die in der archäologischen Lileratur oft als Beispiele 
fiir das Vorkommen der Erdbcstattung in Dänemark zu Ende der Bronze
zeit erwähnten Körpergräber von Heininge in Slagelse auf Seeland sind da
gegen späteren Datums und gehören in die ältere Völkerwanderungszeit. 

Verf. stellt das Vorkommen der Körpergräber auf Gotland—Öland in 
Zusammenhang mit den Körpergräbern aus der Periode jiingere Bronze
zeit — älteste Eisenzeit, die mehrorts im östlichen Mitteleuropa, so bei 
Iwanowizo in Westpolen, Adamowitz in Schlesien und anderwärts, naeh
gewiesen worden sind, und erinnert ausserdem an die Körpergräber auf dem 
Gräberfelde bei Hallstatt selbst. Es dtirften folglich diese Gegenden, der 
zentrale und östliche Hallstatlkreis, sein, von wo der Brauch ausgegangen 
ist und die Inseln in der Ostsee erreicht hat, nicht aber keltisches Gebiet, 
wie dies frtiher angenommen worden ist. Von den Inseln der Ostsee her 
hat or dann auf einem nördlichen, transskandinaviscbem Wege Nordnorwegen 
erreicht, ein Kulturweg, der durch A. Björns Forschungen wohl belegt 
worden ist. 


