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NÅGRA NYA BRONSÅLDERSGRAVAR 
AV 

HARALD HANSSON 

B
ronsåldersgravar äro knappast vanliga företeelser i gammal
svenska landskap. Om de därtill bjuda på nyheter utöver det 
vanliga schemat, torde de vara värda publicering. Här presen
teras några sådana gravfynd från undersökningar i Tjust, 

d. v. s. norra delen av Kalmar län, gjorda under de senare åren. 

Dessa fynd äro: 

dels två urnegravar under flat mark, 
dels ett fält med blandade gravformer (rosen och stensättningar). 

De förra upptäcktes 1928 under vägarbete invid byn Harg i Lofta 
socken, då skärvor av ett lerkärl jämte två bronsföremål hittades 
bland nedrasat grus efter ett korphugg under arbete i en gammal väg-
bank. Vid besiktningen tillvaratogs brända ben, större och mindre 
rester av en urna, ett enkelt knivblad och en knapp med spröt av 
brons. Vidare kunde genom observation av lagerföljden i vägbankens 
skärning, där såväl den ursprungliga markytan som den för urnan 
grävda gropen tydligt urskildes, konstateras en flatmarksgrav, c:a 
0,5 m under markytan. Knappen, fig. 1, har ändknapp och spiral-
rafflat spröt, nedtill försett med repstavsornerad vulst; den övre, 
välvda plattan är prydd med fyra radiära, dubbla punktlinjer och 
repstav kring kanten. Knappen hör till bronsålderns fjärde period; 
en nära anförvant är avbildad i Fornvännen 1923, häfte 2—3, pl. I : 9, 
som av fyndkombinationen, pl. I: 8, att döma t. o. m. kan vara tidig. 
Urnan, fig. 2, hör ju också väl hemma i per. IV (eller per. V). Kniv
bladet, fig. 3, säger ingenting mer än yngre bronsålder. — Under 
fortsatt bevakat vägarbete påträffades snart, några få meter från den 
förra urnegraven, en andra, som kunde undersökas in situ, fig. 4. 
Täckt och hoptryckt av två små täckhällar fanns här lerkärlet fig. 5, 
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Fig. 1. 
Knapp i urnan fig. 2. 

Fig. 2. 
Urna i flatmarksgrav vid Harg, Lofta sn. 

fyllt av brända ben och b å l m ö r j a . Den si tulatormade urnan , som 

ä r slät på ytan runt halsen och nederkanten men för övrigt rabbig 

och »ornerad» genom fingerstrykning, kan knappast tidsbestämmas 

närmare än till yngre bronsåldern. Typen finns i Danmark , där den 

ä r daterad till Mullers 7—8 tidsgrupp,1 och i Sydsverige under per. 

V—VI.2 Såvitt jag kan finna av den publicerade fyndtillväxten i Sta

tens Histor iska Museum, finnas nor r om Skåne, Hal land och Ble

kinge blott närbesläktade eller degenererade former, såsom Muller, 

Ordning 253 och tunnformiga kär l . 

De båda Tjustfynden äro sällsyntheter som f latmarksgravar från 

yngre bronsåldern i Sverige norr om de sydsvenska landskapen. Det 

av Schnittger år 1919 kända och publicerade materialet från Skåne 

och Blekinge3 har sedan dess ökats betydligt, särskil t beträffande 

1 H. C. B r o h o l m , Studier över den yngre Bronzealder i Dan
mark . Aarböger 1933, sid. 167—168. 

2 F. H a n s e n , De arkeologiska fynden vid Svarte fiskeläge, Forn
vännen 1923, h. 2—3, sid. 128, grav 8; sid. 129, grav 10; sid. 148, grav 2. 
O. R y d b e c k , Undersökningar af bronsåldershögar i Köpinge, Skåne, 
Fornvännen 1912, h. 2, 3, 4, sid. 106, hög 1: 10 — jfr fig. 20—21 på sid. 
162. B. S c h n i t t g e r , Flatmarksgravar från den yngre bronsåldern 1 
Skåne och Blekinge, Rig 1919, nr 2—4, sid. 109 (L:a Köpinge) och sid. 
111 (Augerum). Kungl. Vitt. Hist. och Ant. Akad. årsbok 1926, fig. 1. 

3 Anf. arb. 
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Fig. 3. Fig. 4. 
Kniv i urnan fig. 2. Urna med bålmörja under flat mark, Harg, 

Lofta socken. 

Skåne, och väntade fynd ha också gjorts i Halland.4 Såvitt jag kän

ner, ha r däremot detta gravskick vid denna tid i det övriga Sverige, så 

nä r som på Gotland,5 med säkerhet iakttagits blott ytterst sporadiskt." 

Man har emellertid räknat med att bruket kan ha varit vanligare, än 

fåtalet fynd visar,7 då det ju mycket lätt undgår uppmärksamhet . 

Detta antagande s tyrkes av de två nya fynden, som dels äro gjorda i 

en — åtminstone till synes — periferisk landsända och dels kunna* 

inclicera ett helt gravfält under flat mark. Omständigheterna ha ej 

tillåtit total undersökning av den närmaste omgivningen, men prov-

grävningar ha gjorts, utan att flera gravar upptäckts, vilket ju dock 

ej tvingar till slutsatsen, att de funna g ravarna äro de enda. Jus t 

där man kunde vänta att finna flera gravar , nämligen på sydslutt-

4 I fyndtillväxten till Stat. Hist. Museum, publicerad i Fornvännen, har 
jag funnit 4 säkra och kanske ytterligare 2 markgravar därifrån (inv. 
nr 17870, 18075, 18965 samt 18166 och 18169). 

5 H a r a l d H a n s s o n , Gotlands bronsålder, sid. 57, 59, 60—61 och 91. 
0 I Västergötland känner jag ett fall (Kungl. Vitt. Hist. och Ant. Akad. 

årsbok 1929, sid. xxx, inv. nr 18813); i Östergötland ett fält (A. Norden, 
Östergötlands bronsålder, sid. 34); på Öland två gravar (nämnda årsbok, 
sid. IV, inv. nr 18643 och N. Åberg, Kalmar läns förhistoria, sid. 62 — 
se nedan). Samtliga gravar äro urnegravar. 

7 S c h n i t t g e r , anf. arb. sid. 105; G. E k h o l m , Studier i Upplands 
bebyggelsehistoria II, sid. 73—74; Hansson, anf. arb. sid. 57. 
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ningen mot den höjd, där urnorna stodo, ha odling och grustäkt i sin 
mån bidragit till att minska utsikterna till nya fynd. Vare sig nu de 
gjorda fynden antagas härröra från ett ursprungligt fält eller räknas 
för vad de säkert äro, två flatmarksgravar, behöva de ej visa infly
telser från kontinentens eller närmast Bornholms markgravfält utan 
kunna likaväl eller snarare vara inhemsk tradition,8 måhända upp
friskad utifrån. 

Utländskt inflytande spåras däremot sannolikt i den omständighe
ten, att bålmörjan fått följa benen i den ena urnan, ett uppseende
väckande fall vid denna tid med — såvitt jag känner — blott ett par 
motsvarigheter i vårt land. Jag syftar på dels två gotländska brand
flak, båda funna i skeppssättningar under omständigheter, som säkert 
datera ett till per. V, kanske det andra till per. IV av bronsåldern,9 

dels en öländsk urnebrandgrop, som anses tillhöra per. VI eller järn
ålderns första period.10 Dateringen av Ölandsurnan, en ovanlig form, 
avbildad i Fornvännen 1907, sid. 304, fig. 154, är osäker, då den ej 
innehöll några föremål. Den har så pass mycket gemensamt med 
bronsålderns keramik, att man nog skulle fört den till detta skede 
utan bålmörja, men denna viktiga fyndomständighet har föranlett 
antagandet, att graven »möjligen tillhör» eller »torde tillhöra» järn
ålderns första period.10 Samma orsak kunde göra en benägen att föra 
urnebrandgropen från Harg i Tjust till övergången mellan två skeden 
och gravskick, alltså bronsålderns sjätte period; senare kan lerkärlet 
knappast dateras. Men förekomsten av bålmörja bör väl knappast få 
datera en urna, som själv synes datera om bålmörjans första uppträ
dande; denna urna kan och bör nog hellre dateras med hjälp av en 
närmare till hands liggande omständighet, nämligen den andra urne
graven, belägen i omedelbar närhet och av samma typ. Denna hör 
som ovan sagts till per. IV. Kanske en tredje omständighet, nämligen 
att lersitulan hittills, såvitt jag vet, ej i Sverige daterats tidigare än 
per. V, gör denna tidsbestämning sannolik för Hargsitulan. Graven 
är i varje fall tidigare än andra svenska fastlandsfynd med bålmörja 
hittills. Att Gotland uppvisar tidiga exempel på detta gravskick förvå-

8 S c h n i t t g e r , E k h o l m och B r o h o 1 m, anf. arb. resp. sid. 105 
och 73 samt 59—60, 71, 77. — Jfr T. J. Arno , Don förromerska järnåldern 
i Sverige, Fornvännen 1919, h. 3—4, sid. 216 och 223. 

9 H a n s s o n , anf. arb. sid. 145—146. 
10 Å b e r g , anf. arb. sid. 62 och Medd. fr. Kalmar läns forn.-fören. IX, 

sid. 56, nr 166; Arne och Schnittger, anf. arb. sid. 215 och 112. 
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na r mindre, om man betänker öns läge och dess k lara förbindelser un

der yngre bronsåldern med Bornholm och Nordtyskland,1 1 och det kan 

tänkas, att läget på samma sätt förklarar de båda fallen i Tjust och 

på Öland. Det vore dock ej berättigat att förklara detta enstaka fast

landsfynd blott genom att peka på direkta dylika — om också nä ra 

till hands liggande — lokala förbindelser. Fyndet kan också, liksom 

de av Schnittger in. fl. uppmärksammade f la tmarksgravarna, ge en 

antydan om kommande fynd, som kunna visa tidigare och al lmännare 

bruk i landet, än man hittills antagit.12 Det förtjänar anföras i detta 

sammanhang, att det nya gravskicket med bålmörja redan under 

yngre bronsåldern nå r Danmark. 1 3 E n avvaktande hållning torde 

vara försvarlig med hänsyn till de ännu fåtaliga svenska fynden av 

detta slag. I allmänhet äro gravfynd från bronsåldern så pass spar

samma, att ett nytt fynd kan komma med överraskningar , varom föl

jande grävningsresul tat vittna. 

Dessa ha vunnits vid undersökningar på två fält med blandade 

gravformer, det ena vid Hjortekrog i Törnsfal ls socken och det andra 

vid Vinas i V. Eds socken, Tjust. Det förra råkade i kollision med 

grustäkt och blev därför föremål för undersökning år 1932, det andra 

uppmärksammades av skogvaktare C. Er landsson på Vinas gård och 

anmäldes till Riksantikvarien av markägaren, grosshandlare E. Mil

ton, 1933, varefter undersökning skedde på den senares initiativ 1934 

med arbetshjälp och annat stöd från honom och med anslag från 

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien; avsikten var 

att komplettera resultaten från grävningarna vid Hjortekrog, Pia-

11 H a n s s o n , anf. arb. sid. 41 ff. och 100. 
13 Sedan denna fyndborättelse inlämnats till Fornvännens red. fick jag 

kännedom om H. Arbmans arbete Zur Kenntnis der älteren Eisenzeit in 
Schweden i Acta arch. vol. V, 1934. I detta för kännodomen om övergångs
skedet bronsålder-järnålder viktiga arbete ha Hargfynden insatts i ett 
större sammanhang tillsammans med ett överraskande stort sydsvenskt 
material av liknande slag. Sådana gravfynd ha också publicerats av B. 
M. Vifot under rubriken Tidiga urnebrandgropar i Skåne i Medd. fr. Lunds 
univ. hist. museum 1933, vilken uppsats också öppnat vidare perspektiv 
iin mina kommentarer till Hargfynden och det obetydliga jämförelsema
terial, jag kände, kunnat göra. Mitt manuskript förblir dock i huvudsak 
oförändrat, ehuru dot — på grund av ogynnsamma omständigheter — 
kommer något post festum; det ger i varje fall en något så när fyllig 
grävningsberättelse. 

13 B r o h o 1 m anf. arb. sid. 73—74. 
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Fig. 5. 
Urnan i graven fig. 4. 
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Fig. 7. 

Gravfält vid Vinas, V. Kds 
socken. 

Fig. 6. 
Gravfält vid Hjnrtekrog, 

Törnsfalls socken. 

Fig. 8. 
Fyrsidig, fylld stensättning, Hjortekrng, 

Törnstalls socken. 
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nerna, fig. 6 och 7, visa de båda fältens utseende. De äro av samma 
typ och innehålla följande gravformer: 

stora rosen, 
fyrsidiga, fyllda stensättningar, 
båtformiga, fyllda stensättningar, 
runda, fyllda stensättningar. • 

Rosen och runda stensättningar ha oftast folkedja av större klump-
stenar, vid ett röse lagt i ytterkanten av en terrass kring dess fot. De 
fyrsidiga stensättningarna mäta 3—6 m i längd, c:a 3 m i bredd och 
0,2—0,3 m i höjd, de båtformiga äro 4—8 m långa och lika höga i fyll
ningen som de förra; båda begränsas i kanterna av stora klumpste-
nar eller block. De runda stensättningarna äro mycket låga, de nå 
knappast över markytan. På båda fälten är det största roset, som do
minerar och gör intryck av centralgrav, omgivet av smärre gravar av 
olika former, vilka i ett par fall med sina kantstenar ingå i rosets 
fotkedja. 

Hjortekrogsfältet ligger på västsluttningen av en bred skogsås i en 
dalbygd, som rymmer ett långt stråk av fornläinniiigar, huvudsak
ligen av bronsålderskaraktär, framför allt stora rosen, vidare åtskil
liga älvkvarnsförekomster, fyllda skeppssättningar av Hjortekrogs-
typ och slutligen en hällristning. Uppgifter tyda på att grustäkt för
stört gravar, som tydligen ingått i fältet, och till detta hör nog också 
en samling rosen med angränsande, övervallade runda stensättningar 
i omedelbar närhet av fältet. På detta undersöktes 3 fyrsidiga, 3 båt
formiga och 2 runda stensättningar. 

Av de förstnämnda innehöll en (nr 9 på kartan fig. 6), fot. fig. 8, en 
handfull brända, rena ben och några få krukskärvor av grovt, tjockt 
gods, strödda över en 4X1,4 m stor yta på gränsen till bottengruset, 
c:a 1 dm under markytan. I fyndlagret låg rakkniven fig. 9. I de två 
andra (nr 7 och 8 på kartan fig. 6) hittades också en handfull brända, 
rena ben, här samlade på bottnen av ett litet centralröse och täckta 
av små hällar, 1—1,5 dm under markytan. I en av dessa stensätt
ningar lågo benen inbäddade i svagt kolblandad jord, och vidare träf
fades där några ben strödda över hela gravens yta. 

De tre fyllda skeppssättningarna (nr 6, 10 och 12 på kartan fig. 6), 
av vilka två äro avbildade i fig. 10 och 11, innehöllo liksom den först 
nämnda fyrsidiga stensättningen brända, rena ben, men inte ens en 
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Fig. 9. 
Rakkniv i graven fig. 8. 

Fig. 10. 
Båtformig, fylld stensättning, Hjortekrog, Törnsfalls socken. 

handfull, strödda över så gott som hela gravens yta på bottengruset, 
c:a 1,5 dm under markytan. 

En rund stensättning, 3,5 dm i diam. och 0,15 m hög (nr 11 på kar
tan fig. 6), hade som två ovan nämnda, fyrsidiga stensättningar ett 
litet centralröse, som innehöll brända, rena ben och ett par tiotal 
lerkärlsskärvor av grovt, tjockt gods. Benurnan har stått på botten
gruset med mynningen i rosets yta. I en annan liknande grav, 2,5—3 
m i diam. (nr 2 på kartan fig. 6) stod nära kanten, i en liten kista 
med sido-, botten- och takhällar och i fin sand, en relativt väl bibe
hållen, bikonisk urna, fig. 12 och 13, innehållande brända, rena ben. 
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Utanför kistan och på bottongruset 
fanns ett tunt lager med svagt kolblan-
dad jord och några enstaka benbitar. 

Gravfältet vid Vinas ligger på och in
till sydkanten av topp-platån på en rull
stensås, med en sällsynt vid och vacker 
utsikt över typisk Tjustbygd, nämligen 
en av dess mest bekanta dalar, Uknada-
len. Här undersöktes 2 fyrsidiga, 1 båt
formig och 1 rund stensättning. 

En av de förstnämnda (nr 18 på kar
tan fig. 7), fig. 14, lämnade blott glest 
strödda, brända och rena ben, liggande 
på bottengruset, 2—3 dm under mark
ytan. I den andra (nr 16 på kartan fig. 
7), fig. 15, funnos på två skilda ställen 
anhopningar av brända, rena ben och 
en mängd skärvor av lerkärl. Fyndom-
ständigheterna ange med säkerhet två 
urnor: av den ena träffades hela bott
nen in situ och ett antal mynningsbitar, 
på det andra stället hittades både botten-
och mynningsdelar. Godset är i båda 
kärlen fastare och något tunnare än hos den övriga keramiken på de 
två fälten, mynningen tunn och utsvängd. En större mynnigsskärva 
erinrar om profilen hos Muller, Ordning 261. 

Stensättningen nr 15 på kartan fig. 7 samt fig. 16—17 har ovan be
tecknats som båtformig, sådan den nämligen tedde sig före utgräv
ningen. När torven kommit undan, fick graven ett mera problematiskt 
utseende, och det är kanske sökt att fortfarande kalla den båt eller 
skepp. Formen är emellertid klart spetsoval, en stävsten är markerad 
genom sin storlek, medan den andra stäven är otydlig på grund av 
närvaron av fyra, eventuellt utomstående stenar, som dock kunna 
höra till graven, då don yttersta stenen verkar rest av människo
hand. Emedan vidare två skeppssättningar ingå i det för övrigt påfal
lande lika fältet vid Hjortekrog, må beteckningen vidhållas för graven 
ifråga. Den gömde i mitten en sönderfallen urna med rena, brända 
ben, stående i fin sand på en häll, 4 dm under markytan, kringsatt av 

Fig. 11. 
Båtformig, fylld stensättning, 
Hjortekrog, Törnsfalls socken. 
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Fig. 12. 
Rund, fylld s tensät tning med gravurna i stenkista, 

Hjortekrog, Törnsfalls socken. 

en ring små klumpstenar och delvis täckt av ett par hällar, fig. 18. 
Urnan har grovt och tjockt gods, rabbigt utom längs bottenkanten, 
och har varit cylinder- eller tunnformig. Nere bland benen i urnan 
låg en liten bronsnål med avbruten ögla, alltför fragmentarisk för atl 
tillåta klassificeringsförsök. 

Den fjärde graven (nr 14 på kartan fig. 7) var en i stort sett rund. 
något jordblandad men för övrigt stenfylld stensättning, begränsad 
av stora klumpstenar och c:a 4 ni i diam. Den innehöll, liksom en 
nyss nämnd, fyrsidig stensättning, två tydligt skilda anhopningar av 
brända, rena ben, liggande på boltengruset och på ena stället blanda
de med en mängd skärvor av ett cylinder- eller tunnformigt lerkärl 
med helt rabbigt, tjockt och grovt gods, på det andra stället blandade 
med några hartsrester. Tre underjordiska klnmpstenar beteckna möj
ligen ett primitivt skydd åt denna dubbclgrav med lerkärl och san
nolikt hartstätad träask som bengömma. I anslutning till den sist
nämnda fanns ett tunt lager svagt kolblandad jord, vari hittades 
några få strödda brända ben, alltså samma företeelse, som förut niölt 
i två gravar på Hjortekrogsfällcl. 

Den gravfältstyp, som uppträder i lika exemplar vid Hjortekrog 
och Vinas, är, frånsett dateringen, ingen anmärkningsvärd nyhet, be
träffande sammansättningen av yttre gravformer. Liknande fält ha 
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Jr 

Fig. 13. 
Urnan i graven tig. 12. 

iakttagits på många håll i en enda Upplandssocken,14 jag känner två 
fält med stenfyllda, skeppsformiga, fyrsidiga och runda rosen från 
Misterhults socken och Västerviks stadsmark i norra Kalmar län, 
och inventeringsberättelser i Statens Historiska Museums ant. top. 
arkiv — som jag tyvärr ej haft tillfälle att studera i detta syfte — 
torde ha flera exempel att uppvisa. De olika gravtyperna uppträda 
också i skilda delar av landet, antingen i enhetliga grupper eller 
kombinerade med andra, ej här nämnda former. 

Nyheter äro däremot de nu vunna dateringarna tör två gravtyper, 
nämligen fyrsidiga stensättningar och skeppssättningar samt vidare 
den enhetliga tidsbestämningen för fältet i sin helhet. 

Under sökandet efter jämförelsematerial till den först nämnda 
gravtypen har jag antecknat såväl fyrsidiga, fyllda stensättningar 
som fyrsidiga rosen (eller kummel). Då en skillnad kan påvisas mel
lan dessa båda gravformer, ligger den däri att hos den förra formen 
kantstenarna dominera över fyllningen — som också kunde kallas 
roset —, hos den andra tvärtom. Men gränsen är osäker, ofta fin
ner man båda benämningarna använda för samma sak. Fyrsidiga 

14 O. A l m g r e n , Alunda sockens fornminnen, Uppl. fornm.-tidskr. 28. 

22 — Fornvännen 1936. 
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Fig. 14. 
Fyrsidig, fylld stensättning, Vinas, V. Eds socken. 

rosen, oftast stora, rek tangulära men också mindre, som ej nå 10 m 

i längd, äro vanliga i Västsverige, där de anses tillhöra och även da

terats till bronsåldern.1 5 Rektangulära rosen av samma typ som vid 

Hjortekrog och Vinas, växlande i storlek från 6 X 3 till 16X8 m, upp

t räda flerstädes på Öland och ha där genom flera fynd daterats till 

per. I I I — I V av järnåldern. 1 6 »Kvadrat iska kummel tyckas utgöra 

en för denna del av Östergötland — Hallebytrakten — synnerligen ka

rakterist isk lokalform — — — all sannolikhet talar för att de till

höra bronsåldern och möjligen även den al lra äldsta jä rnå ldern . Det 

ä r en fråga, som med snaraste bör genom undersökningar avgöras», 

säger Almgren i Medd. fr. Östergötl. fornm. fören. 1905, sid. 25. I 

Sveriges fasta fornlämningar, 3 uppl. sid. 57—58 är han dock benä

gen att flytta ned dem helt i äldre järnåldern och dömer då efter de 

jordblandade, kvadrat iska rösena i Uppland. Dessa, vilka liksom rek

tangulära rosen och fyrsidiga stensät tningar av Hjortekrog- och- VI-

nästyp äro vanliga i detta landskap, ha daterats till äldre romersk 

15 G. H a l l s t r ö m , Tanums härads bronsåldersgravar, Göt. och Bohusl. 
fornra.-tidskr. 1917; Antikvarisk tidskrift III, sid, 393 ff.; O. A l m g r e n , 
Sveriges fasta fornlämningar, 3 uppl. sid. 143. 

16 A r n e , anf. arb. sid. 191—196, som ger sammanfattning och litteratur 
hänvisningar. 
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en© 

Fig. 15. 
Fyrsidig, fylld stensättning, Vinas, 

V. Eds socken. 

Fig. 16. 
Båtformig, fylld stensättning med 
gravurna, Vinas, V. Eds socken. 

järnålder . Ett gravfält vid Knista by i Närke innehåller bl. a. ett 

kvadratiskt röse med 5 m sida och hörns tenar samt rektangulära ro

sen, av vilka ett givit vikingatidsfynd.17 Ett fyrsidigt röse i en grupp 

dylika i Ore socken, Dala rne kan synbarl igen dateras till romersk 

järnålder . 1 8 — Nu ha undersökningarna på de två gravfälten i Tjust 

visat, att fyrsidiga, fyllda stensät tningar med fotkedja av stora klump

stenar och fyllning av ojämnt stora stenar, ofta skärvor , samt väx

lande i längd från 3 till 6 m och med en bredd av c:a 3 m, kunna 

tillhöra yngre bronsåldern. E n sådan grav vid Hjortekrog, fig. 8, 

dateras av sin rakkniv, fig. 9 till per. IV—V. Om lerkär ls typerna i 

graven fig. 15 från Vinas vågar jag ej uttala mer än en förmodan, 

att de också äro från denna tid; kanske ett rekonstruktionsförsök 

kunde ge säkra re besked. Det finns emellertid andra skäl för en så

dan datering. Utom rakkniven ha undersökningarna på de båda fäl

ten bragt i dagen tre urnor , som äro s äk ra yngre bronsåldersfynd, 

nämligen den bikoniska fig. 13 från graven fig. 12 vid Hjortekrog, 

och de rabbiga, tunn- eller cylinderformiga kärlen från resp. n r 14 på 

kar tan fig. 7 och fig. 16—18, båda Vinäsgravar . De nu nämnda 

fyra fynden representera samtliga förekommande yttre gravtyper 

17 Fornvännen 1907, h. 5, sid. 297, inv. nr 13308. 
18 Fornvännen 1915, till.-häftet, sid. 36, inv. nr 15279. 
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Fig. 17. 
Stensättningen fig. 16. 

— utom do stora kumlen, som ej undersökts men ändå kunna 
anses samtida, varom mera nedan — och de företräda ock
så båda de inre gravanordningar, som konstaterats på de båda lika 
fälten, nämligen dels strödda, brända ben, dels urna med brända ben. 
Det stora kumlet nr 3 på Hjortekrogskartan (fig. 6) tangeras av den 
runda stensättningen fig. 12 och en fyrsidig d:o samt har lånat en 
kantsten till stävsten åt skeppet nr 6, vilket gör det tämligen säkert, 
att hela gravgruppen är samtidig och hör till yngre bronsåldern, dit 
den runda stensättningen daterats av sin urna. Det finns för övrigt 
flera bronsåldersfynd från stora kummel på Kalmar läns fastland. 
Framlagda skäl tala också bestämt för samma enhetliga datering av 
hela fälten vid Hjortekrog och Vinas, varmed en ny gravfältstyp kan 
antecknas för vår bronsålder och anvisningar ges för vidare under-
sökningsinöjligheter beträffande denna lid. 

Skeppssättningar av olika typer äro förut kända från flera land
skap i Sverige19 och även angränsande länder. Man har urskilt 
många varianter, man har framlagt olika teorier om uppkomsten och 
innebörden av denna fornlämningstyp, och man har också ansett sig 
kunna datera den till skilda tider på olika håll. På det svenska fast
landet ha skeppssättningarna i allmänhet, mera på grund av sitt läge 
i förhållande till omgivande fornlämningar än på grund av vunna 

19 So härom senast K. A. G u s t a w s s o n , De stora skopjis«,:ittiiingariia 
vid Anundsliög i Badelunda socken, Västmanl. fornm.-tidskr. 1933. 
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undersökningsresultat , ansetts höra till jä rnåldern (huvudsakligen 

den yngre) , och do ha också i en del fall säkert daterats så, men så

vitt jag känner endast vid tre fäl tundersökningar, nämligen i Alun

da20 och Länna 2 1 i Uppland (resp. äldre järnålder och sen vikingtid) 

samt på Gotland,22 som säkert ha r en, möjligen flera skeppssättnin-

Fig. 18. 
Gravgömman i stensättningen fig. 16—17, 

gar från jä rnå lderns första period. P å denna ö är dock fornlämnings-

typen en karakter is t isk bronsåldersföreteelse, och det uppträder ock

så samtida stenskepp på andra håll vid Östersjön, nämligen i Kur

land,23 på Bornholm2 4 och på Langeland2 4 samt vid ett tillfälle på det 

svenska fastlandet, det bekanta Lugnaroskeppet i Halland,2 5 vilket 

dock ligger gömt av en hög. Efter denna sistnämnda upptäckt kom

ma ej de nya bronsåldersskeppen på Sveriges fastland alltför över

raskande, och det finns nu anledning att vänta flera. Tämligen säkra 

bronsåldersskepp i samma miljö som Tjustskeppen finnas, som för

ut nämnts, så nä ra som i Västervikstrakten och Misterhults s:n, ock

så i N. Kalmar län. Många av Ölands skeppssättningar äro i vissa av

seenden så lika de gotländska,2 8 att de kunna misstänkas vara sam

tida, kanske resultat av gotländska förbindelser. P å Gotland ä r detta 

gravskick både tidigast daterat och så ofta uppträdande, att det ka

rakter iserar öns bronsålder, varför denna landsända ansetts som 

spridningscentrum.2 7 Kanske då också för Tjust, det närmaste fast-

20 O. A l m g r e n , Sveriges fasta fornlämningar, 3 uppl. sid. 62. 
21 A. S t a v e n o w , i Uppl. fornm.-tidskr. VIII, sid. 226 ff. 
22 H a n s s o n , anf. arb. sid. 75—76, 72—73 och 83. 
23 Senast B. N e r m a n , Die Verb. zw. Skand. u. d. Ostbalt. in d. Br. z. 

u. d. ält. Bis. z. i Acta Arch. 1933, Vol. IV, Fasc. 2—3, sid. 242 ff. 
24 Senast B r o h o l m , anf. arb. sid. 72—73. 
M F. H a n s e n , Bronsåidersgraven vid Lugnaro i Hasslövs socken, 

Svenska fornminnesplatser nr 5. 
26 Enl. benäget meddelande av antikvarien K. A. Gustawsson. 
27 H a n s s o n , anf. arb. sid. 85—88; N e r m a n , anf. arb. och B r o 

h o l m , anf. arb. sid. 72—73 och 78. 
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landet? De funna bronsåldersskeppen från fastlandet kunna dock an

tyda en r ikare förekomst där, som kan komma problemet om brons

ålderns skeppsgravar att växa ut till en fråga, som rör ej blott ett 

begränsat område med Gotland som centrum utan hela Norden. 

De runda s tensät tningarnas huvudroll i sammanhanget är deras 

för fältet daterande keramik, för övrigt föranleder ej gravtypen kom

mentarer. 

Den ringa inblandning av bålrester, som iakttagits i två gravar 

vid Hjortekrog och en vid Vinas, kan ej enligt min uppfattning kal

las bålmörja i egentlig mening och bör alltså ej tillmätas någon 

större betydelse (jfr Arne, anf. arb. sid. 214—215.) Dock föranle

der det ovan sid. 327 anförda fyndet av bålmörja i en urnegrav från 

bronsåldern en hänvisning — även beträffande antydningar om när

varon av bålrester — till några l iknande danska fall, där dylikt 

»brandlager» ansetts tyda på annalkande järnålder.2 8 Denna anty

dan må också stödjas med hänvisning till uppgifter i Fornvännens 

meddelanden om fyndtillväxten till Statens Histor iska Museum, vilka 

berätta om fynd av kol och aska i yngre bronsåldersgravar . 

Samma antydan om en kommande ny tid kan möjligen också före

komsten av dubbelgravar (i två fall) vid Vinas ge, men det kan ligga 

nä rmare till hands — åtminstone i ett fall — att tänka på ett vanligt 

yngre bronså ldersbruk: sekundärgravar . 2 9 

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

H A R A L D H A N S S O N : Einige neue, bronzezei t l iche Gräber . 

Während der letzten Jahre hat Verf. im nordöstlichen Småland, an der 
Ostseekiiste, zwei Gruppen bronzezeitlicher Gräberfelder untersucht, die 
folgende Hauptergebnisse gcliefert haben. 

1) Zwei Urnongräber unter flachem Boden (Abb. 1—5), wahrschein
lich Teile eines unterirdischen Gräberfeldes bei Harg, Gemeinde Lofta. 
Die eine Urne — verbrannte Knochen enthaltencl — ist durch ihre Bei
gaben in Montelius' Per. IV zu datieren; die andere, die der jiingeren 
Bronzezeit, spätestens Per. VI, zugehört, enthielt ausser verbrannten 
Knochen auch B r a n d s c h i i t t u n g . — Erstens ist hier zu bemerken 
das nördlichste Vorkommen bronzezeitlicher Flachgräbcrfelder in Schwe
den, wahrscheinlich jedoch eher ein Zcichon einlieimiscbor Uberlieferung 

28 B r o h o l m , anf. arb. sid. 74. 
29 Jfr B r o b o 1 m, anf. arb. sid. 54—55. 
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als Folge kontinentaler Verbindungen. Zweitens liegt hier ein bronze-
zeitlichcs Beispiel der Brandschiittungsitte vor, die bisher nördlich von 
Siidschweden nur einmal — auf Gotland — aus so frtiher Zeit bekannt 
ist. Sicberlich handelt es sich um einen kontinentalen Vorposten. 

2) Zwei Gräberfelder — bei Hjortckrog, Gemeinde Törnsfall, und Vinas, 
Gemeinde V. Ed — mit gemischten Grabformcn, nämlich grossen runden 
Steinhaufen (»rosen»), ferner kleineren runden, rechtcckigcn und schiffs-
förmigen — mit Stein gefiillton — Steinsetzungen (Abb. 6—18). Die 
Gräber enthielten verbrannte Knochen, in einem Haufen gosammelt odcr 
zorstreut odcr in einer Urne licgend. Die Urnen sind sämtlich jungbronze-
zoitlich, und ein Grab hat ein Rasiermesser (Abb. 9) aus Per. IV—V 
geliefert. — Zu bemerken ist hier teils ein neuer Typus bronzezeitlicher 
Gräberfelder in Schweden, teils ein neues, ganz unerwartetes Auftreten 
des mchrmals diskutiorten Totenschiffes, das aufs neue aktuell wird. 
Diese Grabsitte ist zuvor, bronzezeitlich, nur aus einem engen baltischen 
Gebiet mit der Insel Gotland als Zentrum bekannt. Jetzt scheint aber 
das bronzezcitliclie Totcnschiff — besonders da ein solches auch neulich 
in Westschweden entdeckt worden ist (Lugnaro in Halland) — zu einer 
Frage zu werden, die den ganzen Norden betrifft. Die Steinschiffe dlirfen 
mit den Schiffen der Felsenbildor in Zusammenhang zu setzen sein. 


