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EN MÄRKLIG SKÅNSK BRANDGRAV 
AV 

FOLKE HANSEN 

P
å den landremsa, som skiljer Oppmannasjön ifrån Ivösjön 
inom Villands härad i nordöstra Skåne, ligger, där landet 
är som smalast, Bäckaskogs kungsgård. C:a 300 meter N om 
parken och 300 meter V om landsvägen till Oppmanna hade 

vid markröjning påträffats ett större stenröse. Gott och väl en 
tredjedel av roset hade uppbrutits, varvid anträffats ett skelett och 
jämte detta en liten spjutspets av flinta samt en ring av spiral
vriden bronstråd. Efter skedd anmälan till riksantikvarien under
söktes den kvarstående delen av roset, varvid påträffades ytter
ligare tre gravar. Undersökningen hade anförtrotts åt författaren. 

Min första åtgärd blev att blottlägga roset i hela dess utsträck
ning. Det visade sig vara c:a 6,5 meter långt och 3 meter brett, 
fig. 1—2. Av planritningen fig. 1 framgår, att roset hopbragts av 
tämligen stora kullerstenar. Det var c:a 90 cm djupt och uppfört 
av tre skikt stenar. Till formen var det närmast ovalt med en ore
gelbunden utbyggnad åt V, inom vilken den nämnda skelettgraven 
hade påträffats. Vid den fortsatta undersökningen påträffades som 
nämnts ytterligare tre gravar, en skelettgrav och två brandgravar. 
En kort beskrivning på dessa lämnas här nedan. 

Grav 1. Skelettgrav, påträffad vid stenbrytning, varvid kraniet 
krossats. Ej särdeles kraftigt byggd individ i ryggläge med ar
marna längs kroppen och nedre extremiteterna i utsträckt läge. 
Huvudändan åt V. Skelettdelarna vilade på ett lag kullerstenar. 

Invid kraniet hade tillvaratagits en liten spjutspets av flinta, 
längd 11,7 cm, fig. 3. Spetsen belagd med ett rostliknande ämne, 
vilket synes tyda på att densamma använts jämte ett svavelkis-
stycke som elddon. — I grusen påträffades vidare en liten ring av 
spiralvriden bronstråd, diam. 1,8 cm, och en tutulus av brons, diam. 
2,6 cm, fig. 4. 
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Skelettet företer inga utpräglade kvinn
liga linjer och gravgodset är icke specifikt 
kvinnligt, varför jag betraktar denna grav 
som en mansgrav. 

Grav 2. I ytan av det stora stenröset, 
täckt blott av ett skikt stenar, låg ett illa 
krossat skelett. I ryggläge med högra ar
men krökt uppåt och nedre extremite
terna i utsträckt läge. Huvudet åt ungefär 
NO. — Kraniet synnerligen kraftigt och 
manligt, varför graven torde vara en 
mans. Intet gravgods. — Graven torde be
traktas som sekundär i roset. 

Grav 3—4. Det egentliga stenröset un
dersöktes med början inom norra ändan. 
C:a l/a meter från rosets ytterkant på
träffades några brända benbitar, huvud
sakligen kraniedelar. Dessa benbitar lågo 
mellan andra och tredje (det understa)' 
stenskiktet. Det understa skiktet bestod av 
på ovansidan plana plattor, vilka bildade 

ett slags golv i graven. På detta golv lågo som nämnts de brända 
benbitarna kringströdda, några få inom varje kvdm av golvets yta. 
En mängd skörbrända stenar, de flesta av en knytnäves storlek el
ler något större, påträffades närmast benmassan, som i övrigt var 
täckt av två skikt kraftiga kullerstenar. 

Undersökningen fortsattes därefter bit för bit, tills vi nådde 
fram till en kantställd sten, som tycktes ditsatt för att utmärka 
gravens begränsning i S mot grav 1. Inom ett område av drygt 3 
meters längd och 1,5 meters bredd fortsatte de brända benbitarna 
att påträffas men upphörde vid pass 1/2 meter från nämnda, kant
ställda sten. De brända benbitarna lågo någorlunda jämnt fördelade 
inom hela den nämnda ytan, om också något sparsammare i ut
kanten av området. Någon påtaglig anhopning av ben fanns inte 
inom området. Det nämnda lagret skörbrända stenar fanns likale
des inom hela gravområdet. 

Benmassan var ganska betydande, c:a 5 liter. Vid närmare 
granskning av denna har jag kunnat konstatera, att det finnes 

Fig. l. 
Plan av gravröset. På denna 
äro markerade rosets ur
sprungliga utsträckning åt S 
och V samt gränserna för 

området med brända ben. 
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Fig. 2. 
Gravröset sett från S. Med grav 1. 

rester av två lik. Båda överkäkarna samt större delen av de båda 
underkäkarna ha kunnat identifieras, fig. 5. Käkpartierna äro här 
hopfogade av ett flertal mindre stycken. Ytterligare delar av käk-
partier ha ej kunnat upptäckas, varför ytterligare lik näppeligen 
torde ha funnits. Det har varit fullvuxna individer. Något när
mare om åldern torde man svårligen våga fastslå. 

Inom de centrala områdena för benmassan påträffades vid de å 
planen med a—d utmärkta platserna tre bitar av en skörbränd dolk 
av flinta, en skörbränd såg av flinta, delar av två bennålar samt 
en stridsyxa av grönsten. Alla föremålen lågo på det nämnda sten
golvet, kringpackade av skörbrända stenar. 

a) dolk av ljus flinta med vackert utformat handtag med kvadra
tiskt tvärsnitt. Handtagels kanter ha jämn sicksackhuggning. Bla
det torde varit ganska brett och tunt. Den bevarade delen av dolken 
har en längd av 13,4 cm, fig. 3. 

b) såg av ljus flinta, eggen eldskadad. Längd 7,3 cm, fig. 3. 
c) nål med platt, rundat huvud. Två bitar av nålen äro bevara

de, resp. längder 5 och 5,1 cm, fig. 6. — Två bitar av en andra ben
nål, troligen av samma typ, resp. längder 4 och 2,5 cm, fig. 6. 

d) stridsyxa av grönsten, utan ändknapp, längd 15,5 cm, fig. 7, 
med kupig undersida och närmast plan översida. Något utsvängd 
egg och ansats till smalsidor. 
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M Den ovan beskrivna brandgraven 

v ; - med två lik företer sådana drag, att 
åmk den icke utan vidare kan inrangeras i 

,j8k J< w ^ ^ e n s e v^ e brandgravar vi tidigare 
^ ^ ^ ^ känna. Gravgodset: en dolk, en såg och 

^ É j ^ L stridsyxa sådant, all man antin
gen får antaga, att likbränningen var 
känd redan under slutet av stenåldern, 
eller att nämnda fornsakstyper levat 

W f kvar ända fram i slutet av bronsål
derns andra period eller början av den 
tredje. Den möjligheten, att nämnda 

^ ^ ^ ^ ^ föremål kommit med på bålet av ren 
^ f £ | ^ ^ tillfällighet är nämligen hell utesluten, 
^ ^ • • ^ I ^ ^ I ^ ^ Ä allrahelst som ett fynd av samma ka-

J 0 raktär påträffats i Åars socken, Aal-
Fig. 3. borgs amt på Jylland. 

8 P J U Ä g f Mn8 'J«v 3-4.d" , k Nä™<*a fynd har gjorts på Stenild-
gaard och har beskrivits av Kom

mu tielaerer Vestergaard Nielsen i Åars.1 Graven utgjordes av en 
närmast cirkelrund grop av c:a en meters diameter, kantsatt och 
täckt av en myckenhet kullerstenar. I gropens undre hälft påträffa
des brända ben, vidare en hjärtformig pilspets av flinta, ett sju 
cm långt stycke av en flintdolk, en nio cm hög bägare i form av 
en stympad kon samt delar av ett elva cm högt kärl med S-formig 
profil. Bägaren är oornerad, medan det andra kärlet har en myc
ket slarvig ornering. De båda flintorna voro skörbrända. 

Till belysande av de vetenskapliga frågor, som aktualiserats ge
nom nämnda två fynd av brandgravar med typiska stenåldersföre
mål, skall jag i det följande i all korthet redogöra för en del fynd 
och fyndförhållanden, som tidigare gjorts men ej till fullo beaktats. 

Å nr 15 i V. Hoby undersökte jag 1916 två markgravar från 
stenåldern, båda täckta av ovala stenrösen.2 I den ena graven på
träffades två lerkärl av båtyxkulturens typiska former samt en 

1 S. V e s t e r g a a r d N i e l s e n , En Brsendtbensgrav fra yngre Sten
ålder, Jyske Samlinger, Rsekke 5, Bind I. Ileefte 4. 

2 F. H a n s e n , Några enmansgravar från stenåldern, Fornvännen 1917, 
sid. 79. 
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Fig. 4 
Tutulus och ring av bronstråd från grav 1. 

hålslipad flintyxa. I den andra graven även två dylika lerkärl 
men därjämte brända ben samt en sönderbränd hålslipad flintyxa. 
Då nämnda röse i den sistnämnda graven var delvis uppbrutet 
före den vetenskapliga undersökningen och då därför brandgravens 
karaktär av sekundär icke med bestämdhet kunde avgöras, har jag 
hitintills hållit för troligt, att brandgraven varit sekundär i roset 
och att den hälslipade yxan kommit med på bålet av en tillfällig
het. Men med kännedom om de två senaste brandgravsfynden är 
min uppfattning av Hobygraven en annan. De brända benen, den 
sönderbrända flintyxan och de två lerkärlen tillhöra en och samma 
grav. 

I ett flertal skånska gånggrifter har jag funnit brända benbitar 
under sådana omständigheter, att de näppeligen kunnat härröra 
från en brandgrav av den gängse bronsålderstypen. Detta gäller 
framför allt en gånggrift i Höj.3 Här påträffades brända benbitar 
kringspridda i det understa skiktet såväl utanför ingången som i 
hela gången och kammaren. Förutom föremål från gånggriftstid 
och hällkisttid samt bronsålderns andra period påträffades intet, 
som kunde tyda på ännu yngre begravningar. De nämnda brons
åldersföremålen, två svärd, en knapp samt en fibula påträffades i 
kammaren jämte obrända människoben. De brända benbitarna torde 
sålunda näppeligen härröra från en brandgrav, till vilken de 
nämnda föremålen höra, utan torde vara av ett äldre skede. Jag 
har uppfattat dem som resterna från en under stenåldern offrad 
människa, framför allt som bland benbitarna finnes ett kranie-

3 F. H a n s e n , Gånggriftsundersökningar i Harjagers härad, Histo
risk tidskrift för Skåneland V. 
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stycke med två fina linjer, som kunna tyda på, att ifrågavarande 
människa skalperats, innan hon brändes. Alltså här en offring av 
människa! 

Medan sålunda de två nämnda fynden från V. Hoby och Höj ytter
ligare stödja uppfattningen, att likbränningen, möjligen i dess 
första skede som offerbränning, var känd redan under en tid, som 
näppeligen kan betraktas annat än som ren stenålder, så före
komma i ett skede, som åter måste betraktas som ren bronsålder, 
föremål av ren stenålderskaraktär. Några av dessa skola här fram
dragas. 

I ett icke ringa antal gravar från bronsålderns andra period 
påträffas flintspetsar, vilka i regel torde ha använts till eldslag-
ning. Man uppfattar i regel dessa flintor som föremål, som för
färdigats under den egentliga stenåldern men som kommit till för
nyad användning, som eldslagningsstenar, under bronsålderns 
andra period. Det kan emellertid vara av intresse att här påpeka, 
att dessa flintor i regel äro varandra mycket snarlika,, vilket näp
peligen skulle varit fallet, såvida det varit tillfälligt funna flintor 
från stenåldern. Det är huvudsakligen små, spolformiga och dolk-
liknande flintor. De torde helt visst vara förfärdigade under den 
tid, då de kommo i gravarna, alltså under bronsålderns andra pe
riod. 

På Ruuthsbo gård invid Ystad har T. Mårtensson undersökt den 
s. k. Herrehögen och därvid påträffat tvenne rosen, som i någon 
mån påminna om gravanordningen i Bäckaskog. Vid högens bot
ten fanns en fotkedja och inom denna två rosen, som voro upp
byggda omedelbart invid varandra, så att man vid första påseende 
trodde sig ha ett enda, månformigt stenröse. Mellan rösena stod 
en c:a 1,9 meter hög sten och invid det ena roset ytterligare en sten 
av 1,75 meters höjd. De båda rösena voro så placerade, att det ena 
låg V om den ena resta stenen och det andra S om samma sten. 
I det södra roset kunde man konstatera rester av ett obränt lik. 
Gravgodset utgjordes av en 18,5 cm lång flintdolk och hälften av 
en båtformig yxa. Den senares plats kunde ej exakt angivas, då 
ilen kommit upp med fyllningen. I det västra roset påträffades en 
dolk av brons och en liten rakkniv av brons samt rester av obränt 
lik.4 

4 L. II. M. inv.-nr 20734. Berättelse i A. T. A. 
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Fig. 5. 
Över- och underkäkspar t ierna från grav S—4. 

Då rösena som nämnts voro byggda omedelbart intill varandra 
och endast åtskilda genom en rest sten och då rösena lågo på sam
ma nivå, vid högens botten, så håller jag för troligast, att de båda 
rösena äro ungefär samtidiga, ehuru det ena inneslöt en grav med 
stenföremål, det andra en grav med enbart bronser. Detta skulle 
m. a. o. tyda på,, att man under bronsålderns andra period gravlade 
sina döda med för slutet av stenåldern karakteristiska fornsaks
typer i sten och flinta. 

Stöd för denna uppfattning lämna även fynden från två grav
högar å Steglarps mark i Fuglie socken. Undersökningen verk
ställdes av G. J. Karlin. I ena högen påträffades sålunda ett ske
lett och vid detta en spjutspets av flinta samt en kniv av brons. 
Vid ett andra skelett påträffades en dolk av brons, en tjocknackig 
flintyxa och vid ett tredje en mejsel av brons samt fem, närmast 
hjärtformiga pilspetsar av flinta. — I den andra högen undersöktes 
bl. a. en skelettgrav med bronsnål med runt huvud samt ett flint
spån.5 

6 S. H. M. inv.-nr 8102. Berättelse i A. T. A. 

14 — Fornvännen 1937. 
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Fig. 6. 
Delar av två bennålar från grav 

3-4. 

Fig. 7. 
Stridsyxa från grav 3—4. 

På ett flertal danska boplatser ha också gjorts fynd, som kunna 
belysa de här berörda bronsåldersproblemen. De intressantaste 
boplatserna äro från Abbetved, Troldting, Hasmark och Voldtofte.0 

På samtliga dessa boplatser påträffades förutom massor av flint-
a\ fall, en mängd primitiva redskap såsom skrapor, borr m. m. men 
därjämte en del föremål av ren stenålderskaraktär. Sålunda på-
iiäflailrs i Abbetved en stridsyxa, ett avbrutet dolkblad samt bit 
av mejsel, i Troldting en bit av såg och åtta bitar av dolkar, i Has
mark bit av dolk, eggdelen av tunnackig flintyxa och i Voldtofte 
slutligen en bit av tunnackig flintyxa, del av tjocknackig yxa, två 
bitar av dolkar saml cn liten såg. — På en boplats i Haag har till
varatagits del av stridsyxa, bit av tjocknackig flintyxa, del av 
spjutspets av flinta samt två pilspetsar av flinta.7 

Med anledning av de nämnda boplatsfynden yttrar Sophus 
Miiller följande:8 »liultil videre foreligger, skulde man, naar det 

" S o p h u s MUller , Bopladsfund fra Bronzealderen, Aarb. 1919. 
7 C a r l N e e r g a a r d , Haag-Fundet, Aarb. 1908. 
' S o p h u s M u l l e r , nämnt arbete. 
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dog ikke dreier sig om ret mange Tilfaalde i Forhold til den hele 
Fundmasse, og dette baade for Gravenes og for Bopladsernes Ved-
kommende, ikke vsere tilboielig til at antage, at Stridsexer, Dolk-
og Spydblade, Pilespidser og lignende Säger, der ret egentlig ere 
Udtryk for Stenalderens Kunstfasrdighed og Kultur, ere blevne for-
arbeidede endnu i den fremskredno Bronzealder, endsige indtil Tids
rummets Slutning, hvortil nogle af de her omhandlede Fund naa 
ner.» Han fortsätter senare: »Muligt er det, at der indenfor den 
omhandlede Rsekke Stensager baade findes gamle Stykker, der ere 
tilfseldige Indblandinger i Laget, og andre, som virkelig ere fra 
Bronzealderen.» 

Flera forskare ha tidigare uttalat den uppfattningen, att bronsen 
aldrig såsom flintan och järnet varit den materiella grundvalen för 
kulturen. Bronsen skulle huvudsakligen varit gagnmaterialet för 
vapen och finare föremål, medan flintan och stenen fortfarande an
vänts till arbetsverktyg och andra redskap. Det är framför allt 
Lauritz och Curt Weibull, som gjort sig till tolk för denna mera 
avancerade bronsåldersuppfattning, medan Sophus Muller intager 
en mera avvaktande hållning.9.10 

Även om man i stort sett måste gilla den av Lauritz Weibull 
framförda teorien om stenens och flintans stora betydelse ännu un
der bronsåldern, så torde det dock falla sig svårt att med utgångs
punkt från den gängse uppfattningen om periodsindelningen inom 
yngre stenåldern och äldre bronsåldern inplacera brandgravarna från 
Bäckaskog och Åars, båda med ett fullödigt hällkistinventarium, i 
bronsålderns tredje period, dit de rätteligen böra höra, då avseende 
huvudsakligen fästes vid att liken voro brända. Mellan hällkist
tiden och bronsålderns tredje period ligga bronsålderns första och 
andra perioder, alltså ett betydande tidsskede. 

Man skulle möjligen lättast kunna avfärda de nämnda brand-
gravarna genom att antaga, att de icke äro gravar i egentlig me
ning utan att de brända liken härröra från offringar av människor 
till gudarnas ära. En dylik offring och bålbränning är helt visst 
icke otänkbar under senare delen av stenåldern, såsom fynden av 
brända ben i gånggriften i Höj enligt mitt förmenande tyda på. 

" L a u r i t z W e i b u l l , Det arkeologiska treperiodssystemet. Dess till
komst och giltighet. Hist. tidskrift för Skåneland V, sid. 247. 

10 C u r t W e i b u l l , Sveriges och Danmarks älsta historia. 
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Men den fullt medvetna gravläggningen och den omsorgsfullt gjor
da gravanordningen i såväl Bäckaskog som Åars tala emot ett 
dylikt antagande. 

En viss korrigering av periodsindelningen under slutet av sten
åldern och äldre bronsåldern kan däremot lämna en antagbar för
klaring på de märkliga brandgravarna. Det torde enligt mitt för
menande vara på tiden, att man utrangerar de, jag skulle vilja kalla 
dem imaginära perioder, som närmast tillkommit för att bereda 
från de övriga perioderna överblivna fornsakstyper en fristad, 
perioder, som icke äga något berättigande i den allmänna grav
kronologien eller i serien slutna fynd. Jag åsyftar den spetsovala 
yxans tid samt kopparåldern och bronsålderns första period. 

Detta antagande, att hällkisttiden har en direkt fortsättning i 
bronsålderns andra period, bestyrkes av en mängd fyndförhållan
den, av vilka endast några få här skola framdragas. 

Den egentliga stenålderns slutskede, hällkisttiden, då stenen och 
flintan ännu var det förnämsta gagnmaterialet för vapen och red
skap, är i Skåne väl företrädd av såväl gravar som slutna fynd. 
Här skall blott erinras om större och mindre hällkistor, flatmarks
gravar och bottengravar i de stora gravkullarna, med för hällkist
tiden karakteristiska fornsakstyper,, samt ett betydande antal slut
na fynd, innehållande yxor, dolkar, spjutspetsar, skedformiga 
skrapor, sågar m. fl. De enhetliga fyndkombinationerna motivera 
en egen period. 

Detsamma kan sägas vara fallet med bronsålderns andra period, 
då bronsen var allmänt använd i hela Skåne. Man skulle våga på
stå, att näranog varenda en av Skånes c:a tvåtusen större högar 
innehåller en eller ett flertal gravar från denna period. 

Från den mellanliggande perioden åter, bronsålderns första, äro 
gravar så ytterst sällsynta, att man icke med stöd av dessa vågar 
antaga, att de representera ett särskilt skede. Redan detta skulle 
enligt mitt förmenande tyda på, att hällkisttiden har en direkt fort
sättning i bronsålderns andra period. 

Vidare konstatera vi, att fornlämningarnas stratigrafi tyda på 
samma förhållande. I många skånska hällkistor finner man dels 
gravar med rent hällkistinventarium, dels andra periodsgravar, 
men inga första periods. I ett flertal av mig undersökta högar har 
som bottengrav påträffats en eller annan med typiskt hällkistin-
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ventarium men i högarna i övrigt enbart bronsåldersgravar, därav 
en eller flera från andra perioden men inga från den första.11 De 
ovannämnda två gravarna i Herrehögen å Ruuthsbo, båda belägna 
vid högens botten och i övrigt på sådant sätt, att man skulle vilja 
anse dem som samtidiga, den ena med steninventarium, den andra 
med typiskt andra periods, tala för nämnda antagande, att brons
ålderns andra period nära ansluter sig till hällkisttiden. Ytterli
gare en massa dylika fyndförhållanden skulle kunna framdragas. 
Jag skall nöja mig med att endast erinra om ytterligare ett enda, 
nämligen från den ovannämnda Höjgånggriften. I denna påträffa
des gravar från gånggriftstiden, hällkisttiden och bronsålderns 
andra period. Det torde näppeligen vara nödvändigt att tyda dessa 
fakta så, att gånggriften haft dels ett äldre gravläggningsskede, 
gånggriftstid och hällkisttid, dels ett yngre, bronsålderns andra 
period, åtskilda av ett skede, då gånggriften ej använts som grav
läggningsplats. Troligast är, att gravläggningen varit kontinuer
lig från gånggriftstiden och ända fram i bronsålderns andra period. 

Min uppfattning om ovan berörda problem skulle sålunda vara 
denna. Redan under gånggriftstiden offrade man människor och 
brände dem på bål, varom de brända benen i Höjgånggriften skulle 
vittna. Från hällkisttiden ha vi de äldsta egentliga brandgravarna 
med omsorgsfullt gjord anordning för de brända benen. Gravgodset 
utgöres av för hällkisttiden karakteristiska fornsakstyper, av vilka 
en del varit med på bålet. Bränningen är ännu ganska ofullständig, 
varom de här avbildade käkpartien vittna. Från denna tid härröra 
gravarna i Bäckaskog och i Åars. Ännu under bronsålderns andra 
period, som följer omedelbart på hällkisttiden, uppträder likbrän
ningen endast sporadiskt. Ett dylikt fynd är det allbekanta Egtved-
fyndet, en ekkista med både obränt och bränt lik. Först under brons
ålderns tredje period blir likbränningen så gott som allenarådande. 

De nämnda fynden från Bäckaskog och Åars äro sålunda icke så 
märkliga, som man vid ett första påseende skulle vilja tro. De äro 
visserligen våra äldsta hitintills kända brandgravar från nordiskt 

11 Se t. ex. F. H a n s e n, Gravhögar vid Abbekås fiskläge, hög I, 
K. Hum. Vetenskapssamfundets i Lund årsberättelse 1923—24 och Den 
äldre bronsålderns kronologi belyst genom fynd från två gravhögar vid 
Kvarnby, Nordiska arkeologmötet i Helsingfors 1925, Finska fornminnes
föreningens tidskrift XXXVI: 1. 
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område,, men de l igga dock ej så långt före den egent l iga l ikbrän-

ningst iden, att en kont inui te t icke blott ä r t änkbar u tan högst 

sannolik mellan dessa och de vanl iga b randgrava rna . 

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

FOLKE HANSEN: Ein bemerkenswertes schonisches Brandgrab. 

Auf dem Krongut Bäckaskog hat Vorf. das erste bishor bekannte Brand
grab mit ausgoprägtem Steinkistoninvontar, das in Schweden angetroffen 
worden ist, untersucht. Auf dem Boden einer etwa secbs Motor langen 
Stoinschiittung wurden ausser verbrannten Knochen von zwei erwachse
nen Individuen eine dogenerierte Bootaxt, ein zorbrochonor, miirbe ge-
brannter Feuersteindolch, oine miirbe gebrannte Säge sowie Teile zwoier 
zorbrannter Knochennadoln angetroffen. 

Ein ähnlichcs Grab ist bereits von Stenildgaard auf Jiitland bekannt. 
Dieses Grab enthielt ausser verbrannten Knochen zwei Tongefässe, eine 
herzförmige Pfeilspitze sowie einen zerbrochonon Feuersteindolch. Der 
Feuerstein war auch hier in beiden Fallen miirbe gebrannt. 

Diese Brandgräber sind die ältesten bekannten des Nordens und gehören 
nach des Verf.'s Ansicht der Steinkistenzeit an. Einige andere Funde 
scheinen anzudeuton, dass das Vcrbrcnnen von Menschcn, in seinem ersten 
Stadium als Opferverbrennung, schon fur die Ganggräberzeit naehgewiesen 
wordon känn. — Während dor Steinkistenzeit und der zweiten Periode der 
Bronzezeit, der letzteren als einer dirckten Fortsctzung der Steinkisten
zeit, kommt jedoch eigentliche Leichonverbronnung sporadisch innerhalb 
des ganzen Nordens vor: die obongenannton zwei Brandgräber, der 
Elchensargfund von Egtved u. a. Erst zu Ende dor zweiten Periode der 
Bronzezeit öder zu Anfang der dritton wird dio Leichenverbrennung all
gemein. Die Kontinuität zwischen don ältesten Brandgräbern und unscren 
gowöhnlichon ist somit goschlossen. 


