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Grafkistor af klufna och urhålkade stockar,

Af

Oscar Montelius.

Redan för länge sedan fann man i jutska grafhögar från brons
åldern grafkistor af klufna och urhålkade ekstockar, som voro af 
full manslängd och innehöllo lemningar af obrända lik. Emedan 
beskaffenheten af den jord, som bildade dessa jutska högar, och 
öfriga förhållanden varit ovanligt gynnsamma för bevarandet af 
trä och andra organiska ämnen, lyckades man upptaga flere sådana 
kistor i ett märkvärdigt godt skick, och man trodde i lång tid, att 
grafvar af detta slag, inom Skandinavien, varit en egendomlighet 
för Jylland.

Så är emellertid icke förhållandet. Grafkistor af klufna och 
urhålkade stockar hafva under bronsåldern varit allmänna både i 
östra Danmark och i

I. Sverige.
Ungefär samtidigt med de första af nyssnämnda jutska fynd 

hade nian i vårt land påträffat liknande grafvar, ehuru de icke 
ådrogo sig den uppmärksamhet, som de försenade. Slutligen bör
jade man dock — det var för omkring 14 år sedan — inse, att 
grafvar af nu ifrågavarande slag varit allmänna i Sverige under 
bronsåldern.

Vid den undersökning, som jag år 1880 företog af en stor å 
egorna till Stora Köpinge nära Ystad belägen grafhög från brons
åldern, påträffade jag lemningar af flera ekkistor, och framhöll 
betydelsen af sådana fynd dels i Svenska Fornminnesföreningens
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tidskrift (öde bandet, sid. 17), dels i den franska tidskriften Maté- 
riaux pour Vhistovre de Vhomme, 1881, sid. 5.

Sedan dess har jag knapt undersökt en enda bronsåldershög i 
södra Sverige, hvilken ej visat sig hafva innehållit en eller flera 
ekkistor.

Ungefär vid samma tid, som de nyssnämnda ekkistorna upp
täcktes vid Stora Köpinge, påträffade docenten Söderberg dylika 
grafvar vid Ramlösa. Afven af andra personer hafva liknande fynd 
gjorts, så att antalet nu från Sverige kända grafvar med träkistor 
från bronsåldern är ganska stort.

De flesta af dessa kistor hafva emellertid varit så illa åtgångna 
af tiden, att endast mer eller mindre förmultnade, af den öfver- 
liggande jordmassans tryck ofta starkt sammanpressade lemningar 
af dem återstått. Dessa lemningar äro ofta svarta, så att de vid 
första ögonkastet se ut som örn de voro förkläde. Vid närmare

Pig. 1. Formen af en ekkistas öfre del.

undersökning visar det sig dock, att träet ej varit i eld; under det 
att vissa stycken äro svarta, hafva andra bibehållit mer eller min
dre af ekens ursprungliga färg, nu ofta stötande i rödt. Den likhet 
med kol, som vid ytligt betraktande tyckes förefinnas, är emellertid 
skäl att lägga märke till, emedan man, såsom vi af det följande 
få se, mången gång trott sig hafva funnit kol, då det utan tvifvel 
i sjelfva verket varit svartnade lemningar af en förmultnad ekkista.

Huruvida de nu i fråga varande kistorna varit af ek eller af 
annat träslag, är i allmänhet ganska lätt att se, emedan eken Ilar, 
äfven då den är starkt angripen af tiden, ett mycket egendomligt 
utseende. Om flere af de här nedan omtalade kistorna har det 
också vid närmare undersökning af fackmän bekräftats, att de 
verkligen varit af ek.

Att se, om en kista varit gjord af en klufven och urhålkad 
stock eller hopsatt af bräder, är också i allmänhet lättare, än 
man skulle föreställa sig. Det visar sig nämligen ej sällan att man
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i den omgifvande, ljusare jorden tydligen kan följa konturerna at 
kistan, och att denna — eller den minst förstörda delen af denna 
— haft den form, som fig. 1 visar. Kistan har således varit rund 
och gjord af en stock, ej fyrsidig och gjord af bräder.

Annu lättare är det, i de flesta fall, att utreda denna fråga, 
örn man med nödig uppmärksamhet undersöker lemningarna af 
kistans ändar. I en af en klåfven och urhålkad stock bildad kista 
äro nämligen, såsom fig. 6 visar, ändarna mycket tjocka, och 
träets fibrer ligga naturligtvis i kistans längdriktning, 
under det att fibrerna i det trä, som återstår af gaflarna, ligga 
vinkelrätt mot denna, örn kistan varit hopfogad af bräder. I alla 
här nedan omtalade fall, som jag kunnat observera, — och det är 
ju ganska lätt att se, hvilken riktning fibrerna hafva, — lågo alla 
fibrerna vid ändarna i kistans längdriktning, och det fanns der, 
vanligen på en längd af omkring 1 fot vid hvardera ändan, mycket 
tjockare massor af trälemningar än annorstädes.

Fig. 2. >Bädd» af sten för en ekkista, sedd uppifrån och i genomskärning.

Sedan man en gång fått ögonen öppna för betydelsen af sådana 
trälemningar, som de nu i fråga varande, är det jemförelsevis lätt 
att uppvisa tillvaron af träkistor, der sådana funnits, äfven örn 
endast obetydliga qvarlefvor nu återstå af dem. Härtill fordras då 
endast uppmärksamhet vid undersökningen af den plats, der kistan 
en gång stått. Vanligen ses der ett lågt, aflångt röse, under hvars 
Öfversta stenar trälemningarna finnas. Dessa stenar hafva således 
legat ofvanpå kistan, under det att de öfriga stenarna bildat en 
sådan »bädd» som den fig. 2 afbildade, hvilken tjenat till stöd för 
kistan. .Så snart ett sådant röse, eller annan samling af stenar, 
visar sig i en hög, måste den som leder gräfningen sjelf nied 
största försigtighet undersöka stället, noga granskande allt. Det
samma måste han naturligtvis göra. så snart minsta spår af trä. 
hen, brons eller annat anmärkningsvärdt visar sig i högens jord
fyllning, äfven örn inga skyddande stenar ses.
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De fynd af träkistor, som jag nu känner från Sveriges brons
ålder, äro följande.

Här lemnäs endast en mycket kortfattad beskrifning af dem. 
En utförlig redogörelse för flere bland dem är förut meddelad, så
som hänvisningarna i hvarje täll utvisa. De öfriga torde snart 
blifva fullständigt beskrifna.

1. Skåne.

Inom denna provins bar jag vid mina gräfningar funnit tydliga 
lemningar af sexton ekkistor (Niis 1—16).

1—5) År 1880 vid Stora Köpinge i Köpinge socken nära 
Ystad, i en stor hög. Delilia betäekte 5 på högens botten stälda 
ekkistor, af hvilka 4 inneslutit obrända lik och deli femte brända 
ben. I sistnämnda kista lågo, jemte de brända benen, en brons- 
dolk med lemning af hornfästet, en Abula = Pl. 3 fig. 68 1 oell en 
dubbelknapp med sju-uddig stjerna på öfre skifvan, båda dessa af 
brons, samt bitar af ylletyg. Denna graf förskref sig således från 
den tredje perioden af bronsåldern.

Kistorna med obrända lik innehöllo inga fornsaker (endast ett 
par obetydliga flintskärfvor).

St. H. M.2 6636.
Sv. Forum.-förenis tidskrift. 5:te bandet, sid. 16, 17. — Maté- 

riaux pour Vhistoire de Thomine, 1881. sid. 4.

6) År 1882 vid Löddesborg i Löddeköpinge socken, nära 
Öresund, midt i en flög, som genomgräfdes af docenten Söderberg 
och mig. Här syntes tydliga lemningar af en ekkista, som nu ej 
innehöll något; utan tvifvel bade ett obrändt lik legat bär. Högre 
upp i högen anträffades ett par grafvar från bronsåldern, med 
brända ben.

St. H. M. 7038.
Sv. Forum.-förenis tidskr., 6:te bandet, sid. 58.

1 Hänvisar till mitt arbete Örn tidsbestämning inom bronsåldern, infördt 
i K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens handlingar, 30:tle 
delen (Stockholm 1885).

2 Statens Historiska Museum.
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7—8) År 1885 vid V iarp i Simris socken, nära Simris
hamn, i en stor hög. Denna hög, som på bottnen innehöll ett par 
grafvar från stenåldern, omslöt något högre upp två ekkistor från 
den tredje perioden af bronsåldern. I den ena kistan fann jag 
lemningar af ett obrändt lik samt ett svärd, två knifvar, en liten 
tång och ett spänne, allt af brons (= Pl. 3 tig. 54, 56, 57 o. 68). 
I den andra kistan lågo brända ben samt ett svärd, en knif och 
en liten tång, alla af brons (= Pl. 3 tig. 54, 57). Båda svärden 
hafva bred tånge med nithål och upphöjda ränder längs kadens kanter.

St. H. M. 7731.
Månadsbladet 1889, sid. 193—4.

9) År 1889 vid Bjärlöf i Färlöfs socken, ej långt från Kri
stianstad, i en hög. Midt i högen funnos lemningar af en ekkista, 
hvilken inneslutit brända ben och en bronsdolk med hornfäste, samt 
ylletyg och en ko- eller oxhud.

St. H. M. 8628.
Månadsbladet 1889, sid. 190 o. följ. — Montelius, Ein Bronze- 

alters-Grab in Siid-Schweden i Prähistorische Blätter, herausgege- 
ben von J. Naile, 1890 (Munchen 1890), sid. 81.

10—12) År 1892 vid H ammarlöf i Hammarlöfs socken, 
nära Trelleborg, i en stor hög, »Björnhög». Midt på högens botten 
påträffades en aflång stensättning, som innehöll lemningar af en 
ekkista och ett obrändt lik; inga fornsaker. — N.O. örn högens 
midt och 2.90 m. derifrån samt 2.70 m. under högens topp (löga 
högre än dess botten) stod en ekkista innehållande ett obrändt lik 
samt en dolk med lemningar af hornfäste och träslida, en Abula 
och två tutuli af brons, allt af typer från den andra perioden af 
bronsåldern. — N. om högens midt och 3.50 m. derifrån, samt I.50 
m. under högens topp, stod en tredje ekkista innehållande ett 
obrändt lik, två spiralringar af dubbel, smal guldtråd, burna som 
ör-ringar, samt ett diademliknande halssmycke, en dolk, en knif, 
en syl med träskaft, större och smärre stycken af en ask af björk- 
näfver, m. m. Denna graf, som inneslutit ett obrändt lik, tillhör 
början af den tredje perioden. Den döda, af hvilken endast några 
tänder voro qvar, hade utan tvifvel varit en qvinna, emedan sådana
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prydnader, som de här funna, äro karakteristiska för qvinnografvar;1 
dolkar hafva flera gånger anträffats i sådana grafvar.

St. H. M. 9169.

13—16) År 1892 vid Hammarlöf i samma socken, i en stor 
hög, »Bonhög». På högens botten låg ett ganska platt stenlöse om
slutande en stor stenkista från öfvergångstiden mellan sten- och 
bronsåldern. — På sydöstra delen af detta röse stod en ekkista 
innehållande ett obrändt lik; inga fornsaker. — Omedelbart öfver 
denna kista stod en dylik, i hvilken ett obrändt lik legat jemte 
ett svärd med läderslida (ett ovalt bernstensstycke har varit infäldt 
ofvanpå knappen), två knifvar, en Abula, en liten tång lii. m., allt 
af typer från den andra perioden af bronsåldern. — Högre upp, 
rätt öfver sistnämnda graf, stod ett mindre stenröse, omslutande 
resterna af en liten ekkista, som innehållit brända, rentvättade ben, 
samt en väl arbetad knif af ovanlig form, en syl och en knapp, 
allt af brons och af typer från den femte perioden. — I högen 
fanns dessutom ett stenröse med en liten ekkista, brända ben, samt 
ett kort bronssvärd med en liten guldskålla örn fästet, en knif, en 
syl och en knapp af brons; sylens skaft är af bernsten. De båda 
halfvorna af denna ekkista hade varit fastkittade vid hvarandra 
med harts.

St. H. M. 9169.

17) Amanuensen G. Karlin fann år 1886 i en grafhög vid 
Vestra Grefvie i Mellan-Grefvie socken, ej långt från Malmö, 
de fullt tydliga leraningarna af en ekkista. Denna hade innehållit 
ett obrändt lik samt ett bronssvärd med träslida, en dubbelknapp 
af brons och ben, ylletyg och en djurhud.

St. H. M. 8102.

18) Amanuensen Karlin fann samma år (1886) i en hög vid 
Hököpinge i Hököpinge socken, också i trakten af Malmö, lem- 
ningar af en ekkista, som inneslutit ett obrändt lik. Några forn
saker anträffades ej i grafven, men högre upp i högen hade många 
år förut ett bronssvärd hittats.

1 Kr. Bahnson, Broncealderens månäs- og kvindegrave i Årbiiger for 
nordisk o/dkyndighed, 1886, sid. 285.
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19) Amanuensen Karlin fann äfven, likaledes år 1886, i en 
hög vid Steglarp i Fuglie socken, — allt i samma trakt, — ett 
röse, som innehöll bitar af trä, lemningar af ett obrändt lik, samt 
en dolk och ett spänne (med små spiralskifvor), båda af brons. 
Träbitarna hade sannolikt hört till en kista.

St. H. M. 8102.

20—21) Docenten S. Söderberg undersökte åren 1879—1882 
flere högar vid Ramlösa. En af dessa högar innehöll lemningarna 
af en träkista (af ek), i hvilken ett obrändt lik legat, samt en liten 
harzkaka, 3 tum i diameter, med ett hål nära kanten.

En annan graf i en af dessa högar utgjordes af en blott 4.3 
fot lång och knapt 1 fot bred stenkista, som omslutit en träkista

Fig. 8. Liten ekkista, som innehåller brända ben. Viarp, Skåne.

af samma längd som stenkistan. I träkistan lågo brända ben samt 
två knifvar, en syl, en tång och en nål, alla af brons.

Lunds Museum.
Sv. Forum.-förena tissier., band 5, sid. 19, 20, och 6 sid. 

60, not.

22) Professor Nilsson omtalar i Bronsåldern, sid. 73 not, att 
man i Villands härad funnit lemningar af en ekkista af nu i 
fråga varande slag.

23) I St. H. M. (N:r 8722: 797) förvaras äfven en liten ekkista 
af samma slag som de nu i fråga varande och försedd med lock, 
men endast 43 cm. lång och 18 cm. bred invändigt. Utvändigt är 
den 22 cm. bred och 62 cm. lång, då man i längden inräknar de 
båda breda, af ett stort hål genomborrade utskotten, ett vid hvar
dera ändan; genom dessa hål hafva tydligen trästycken gått, som 
hållit kistans håda halfvor tillsammans (fig. 3). Kistan innehöll,
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när den hittades, en stor mängd brända ben och en liten tång af 
brons, lik dem under bronsålderns femte period vanliga.

Kistan är »funnen af Nils Mårtensson N:r 7 Viarp på 36 fam
nars afstånd från Tomarpså och på ett djup af 3 fot». Mera om 
fyndförhållandena har jag ej kunnat erfara. Viarp ligger i Simris 
socken, nära Simrishamn.

St. H. M. har erhållit detta fynd genom inköp af Inspektor J. 
L. Nilssons fornsakssamling, hvilken förut förvarades på Järrestad- 
torp nära Simrishamn.

Bland äldre fynd, som tydligen innehållit ekkistor, ehuru den 
som gjort undersökningen ej märkt det, upptages här endast föl
jande:

24) Rektor N. G. Bruzelius fann för 40 år sedan i en stor hög 
vid Hindby nära Malmö en graf innehållande ett skelett, samt ett 
svärd och två tutuli af brons, alla af typer från den andra perioden 
af bronsåldern. Grafven, som låg vid norra sidan af högen och på 
dess botten, visas af beskrifningen hafva varit en ekkista, omgifven 
af en för sådana kistor vanlig stensättning. Det som af Bruzelius 
ansågs vara ett fodral för svärdet, är tydligen endast lemningar af 
kistan, hvilka — såsom jag ofta haft tillfälle iakttaga — i när
heten af bronsen, genom ergens inverkan, bibehållit sig bättre än 
annorstädes.

St. H. M. 2110.
Annaler f. nordisk oldkyndighed 1854, sid. 350, pl. II.

2. Halland.

Inom denna provins har jag vid mina gräfningar funnit tydliga 
lemningar af 7 ekkistor (N:is 25—31).

25—26) År 1881 å Eldsberga P restgårds egor, mellan 
Laholm och Halmstad, i en stor hög, som täckte en gånggrift. 
Bredvid grafkammarens takstenar hade man under den äldre brons
åldern stält 2 ekkistor, öfver hvilka ett stort stenröse uppkastades, 
som täcktes af ett tjockt lager jord. I den ena kistan, som tyd
ligen en gång inneslutit liket af en man, låg ett bronssvärd med 
sin slida af läderbeklädt trä. Den andra kistan hade utan tvifvel 
inneslutit liket af en qvinna; här låg nämligen en rund bälte-



GRAFKISTOR AF KLUFNA OCH URHÅLKADE STOCKAR. 85

prydnad af samma slag som pl. 2 fig. 37. Sådana prydnader äro 
karakteristiska för qvinnografvar.1

St. H. M. 7027.
Sv. Forum, förena tidskr., 5:te bandet, sid. 21, 22.

27—28) Ar 1883 å Eldsberga Prestgårds egor. I en hög 
fann jag lemningar af 2 ekkistor, som lili ej innehöll några ben; 
liken hade således varit obrända. Vid den ena kistan låg en 
bronsdolk.

St. H. M. 7387.
Sv. Forum.-förena tidskr., öde bandet, sid. 64.

29—30) År 1887 vid Fladje i Eldsberga socken, i två 
högar. I den ena högen fullnog lemningar af en ekkista; inga 
ben eller fönsåker. Högen visade sig af andra fynd vara från 
bronsåldern. — I den andra högen faun jag en ekkista, som varit 
10.5 fot lång. Inga ben (liket således obrändt). I kistan låg en 
bronsdolk.

St. H. M. 8344.

31) År 1893 vid Böslid i Eldsberga socken. Midt i en hög 
fann jag en ekkista; deri obrända menniskotänder, niell inga forn- 
saker. Närmare högens kant två grafvar nied brända ben och i 
den ena bronssaker från den yngre bronsåldern.

St. H. M. 9446.

32) År 1868 fann den danske fornforskare!! V. Boye i en hög 
vid Dömmestorp i Hasslöfs socken, södra Halland, en af en 3.s 
fot lång stenkista omsluten träkista (fig. 4) innehållande brända 
ben samt en dolk, en knif och en pincette af brons. Kistan, hvil
kens båda hälfter varit fastkittade vid hvarandra med harts, ansågs 
vara af björk, emedan lemningarna af träet voro betäckta med 
björknäfver; men då man just i samma trakt funnit ekkistor om
gifta med näfver, är det möjligt, att så varit fallet äfven med 
denna kista.

St. H. M. 4168.
Hallands Fornminnes-Förenings årsskrift 1869, sid. 102.

1 Kr. Bahnson, Broncealdereits månäs- oy kvinde/jrave i Årböger f. nord.
oldkynd., 1886 sid. 285.
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33—36) De i samma årsskrift sid. 82 (hög 4, a), 86 (hög 7, a) 
93 (hög 8, b) och 105 (hög 17, a) omtalade, likaledes vid Döm
mestorp funna grafvar hafva troligen äfvenledes inneslutit kistor 
af ek [eller björk] med eller utan betäckning af näfver.

3. Vestergötland.

37) Vid Assberg i Orby socken, mellan Varberg och Borås, 
har man funnit en ekkista under bottnen af en bäck, som går till 
Viska-ån. Kistan, som var inbäddad i mergellera, innehöll ett 
skelett och två träskifvor, som utgjort botten och lock till en ask.

St. H. M. 6366.
Månadsbl 1879, sid. 99. — Sv. Forum.-förena tidskr., band 

4, sid. 165.

4. Östergötland.

38) Vid torpet Grytan i Slaka socken, nära Linköping, an
träffades omkr. 1825 vid grustägt en ekkista och ett bronssvärd.

Fig. 4. Träkista innehållande brända ben. Dömmestorp, Halland.

Kistan, hvilken var så väl bibehållen, att den kunde åter ned- 
gräfvas, innehöll »ett fullständigt bibehållet skelett med hårbetäckt 
hufvudskalle».

Två bitar af svärdet förvaras i Ostergötlands Fornminnesför
enings samling.

Östergötlands Fornm.-fören.s tidskr., 1 sid. 4. — Sv. Fornm.- 
fören:s tidskr., 4:de bandet, sid. 165.

Utom dessa grafvar äro många andra, likaledes från brons
åldern, funna i Sverige, hvilka utan tvifvel äfven varit af samma 
slag, ehuru beskrifningarna äro så ofullständiga, att nian ej med
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visshet kan säga det. Så har bl. a. fallet säkerligen varit med 
några af de grafvar, som den för våra fornminnen varmt intres
serade friherre Arvid Kurck år 1875 undersökte i Köpinge socken 
nära Ystad, således samma socken som de under N:s 1—5. Rösenas 
beskaffenhet och fyndförhållandena för öfrigt visa, att dessa grafvar 
varit så lika de grafvar med ekkistor, som anträffats i samma 
landskap, att sådana kistor måste högst sannolikt anses hafva fun
nits äfven här.

De nu anförda fynden visa, att grafkistor af klufna och ur- 
hålkade ekstockar allmänt användts i Sverige under bronsåldern, 
och detta såväl under den äldre bronsåldern, då liken begrofvos 
obrända, som äfven under senare tider, då de döda brändes.

Äfven från en annan synpunkt sedda, äro dessa fynd af stort 
intresse. De bevisa nämligen, att eken redan under den äldre 
bronsåldern växte i södra Sverige, och att redan då tjocka, minst 
ett par hundra år gamla stammar af detta trädslag funnos der. 
De ådagalägga således, i likhet med andra, i senare tid fram
dragna förhållanden, att den åsigt icke är riktig, som man förut 
ganska allmänt omfattat, nämligen att eken först under bronsåldern 
invandrat till södra Skandinavien.

Af de båda under niis 37 och 38 omtalade fynden se vi, att 
eken redan under den äldre bronsåldern, således för 3,000 år sedan, 
växte så högt upp i Sverige som i Vestergötland och i Östergöt
land. Kommande fynd skola kanske låta oss veta, att detta präk
tiga träd redan då växte ännu nordligare.

Någon graf af nu i fråga varande slag har, mig veterligt, icke 
blifvit funnen i Sverige under sådana förhållanden, att den kunde 
anses tillhöra jernåldern.

Under början af medeltiden användes emellertid ännu graf
kistor af klufna och urhålkade ekstockar. Under arbetet med nu 
pågående restaurering af Skara domkyrka påträffades nämligen, 
för några år sedan, flera sådana kistor.1

Vid de arbeten, som år 1888 utfördes för nedläggning af en 
afloppstrumma från domkyrkans norra grundmurar, fann man strax 
innanför kyrkans norra vägg, ungefär i midten af norra sidoskeppet 
och på ett djup under sockeln af I.50 meter, en kista af ek. Genom S.

1 S. Welin, Nyfunna grafvar vid Skara domkyrka i Månadsbladet 1889, 
sid. 121.
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så småningom skeende höjning hade jordytan på denna sida i all
mänhet kommit att ligga 0.60 in. öfver sockeln, men biet' i sam
manhang med restaurationsarbetet på kyrkan sänkt till sin ursprung
liga nivå. Kistan är gjord af en urhålkad stock och eger för 
hufvudet ett 5—6 cm. högt underlag, hvilket uppkommit derigenom, 
att stocken urhålkats mindre på detta ställe. Längden 1.9 6 m.

En aldeles likadan kista låg straxt intill denna, men utanför 
kyrkväggen. Den hade till sin nedre tredjedel blifvit huggen tvärt 
af vid uppbyggandet af mellersta sträfpelaren på norra sidoskeppet.

Utanför midten af norra sidokoret hittades på samina djup en 
tredje träkista. Afven den var åstadkommen genom urhålkning af 
en stock och försedd med gaflar af samma stycke. Kistan var

Fig. 5. Ekkista från medeltiden. Skara domkyrka.

mycket multnad. Intet lock syntes till vid denna kista, liksom ej 
heller vid de båda föregående. Längden ungefär som föregående 
(1.94 m.).

Utanför norra sidans östligaste sträfpelare låg en fjerde kista, 
äfven den på samma djup som de föregående. Den utgöres af en 
väl bibehållen ekbräda, som i hvardera ändan har en tapp, på 
hvilken de af upprättstående virke förfärdigade och med fyrkantiga 
hål försedda gafvelstyckena äro fästade. Pinnar, som äro slagna 
tvärs igenom det öfverskjutande stycket af tappen, fasthålla gaf- 
larna. Gafvelstyckena, som upptill äro mycket förruttnade, lia ej 
märken efter flere hål än för bottenbrädan. Inga lemningar efter 
andra bräder syntes heller till. Längd 1.82 m. I kistan låg en 
groft arbetad kortare käpp af en.

Emellan de båda sista kistorna hittade man en femte ekkista 
(fig. 5). Denna är i motsats mot de föregående synnerligen väl



bibehållen, men biet' vid upptagningen något skadad. Man kan 
nästan se hvarje märke, som slöjd verktyget lemnat efter sig. Kistan 
är gjord genom urhålkning och består af tvänne stycken, kista 
och lock, hvilka vid fyndet sihto sig mycket väl intill hvarandra 
och bildade, som det törst tycktes, en enda hel stock. De båda 
hallorna sammanhöllos af en trädymling, som i hvardera ändan 
gick tvärs igenom gafvelstyckena. Kistan är l.gs m. lång till det 
yttre och 1.7 6 m. till det inre. Den är 27 cm. bred vid gaflarna 
och har sin största bredd, 49 cm., öfver bröstläget. Skelettet var 
ytterst väl bibehållet, och blott några de minsta finger- och tåbenen 
voro förmultnade. Vid upptagningen voro benen ebenholtssvarta 
och äro äfven efter torkningen mycket mörka. Vid skelettets högra 
sida låg en smal björkkäpp, blott afqvistad och med barken qvar- 
sittande. Den låg med storändan ned och var fullt så lång som 
skelettet eller snarare längre. Vid kistans rubbande föll den i 
småbitar.

På samma djup lågo flere kistor af ekbräder, som blifvit skrädda 
med yxa och sedan hoppinnade.
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II. Danmark.

Såsom vi redan hafva sett, hafva många af klufna och ur- 
hålkade ekstockar gjorda grafkistor från bronsåldern anträffats i 
Jylland, både i det ännu danska Nörre-Jylland och i Slesvig. De 
hafva på grund af ovanligt gynnsamma förhållanden bibehållit sig 
märkvärdigt väl, och man har i dem upprepade gånger funnit 
kläder och andra föremål af organiskt ursprung, hvilka eljest 
nästan aldrig kunnat bevaras från så aflägsna tider, meli hvilka 
nu räddats bland annat genom inverkan af ekens garfsyra. Märk
värdigt nog träffas deremot i dessa kistor vanligen endast föga af 
de dödas kroppar; äfven skeletten hafva i flera fäll blifvit alldeles 
upplösta.1 * 7

Madsen, Afbildninger aj danske oldsager og minde smaerker. Bronoe- 
alderen. Samlede fund (Kjöbenhavn 1876), pl. 3 — 6 (Treenhöi),
7 — 8 (Kongshöi), 9—10 (Borum—Esliöi). — Worsaae, Um Slesvigs 
eller Sönderjyllands oldtidsminder (Kjöbenhavn 1865), sid. 31. — 
Årböger f. nord. oldkynd. 1886, sid. 253; 1891, sid. 194. —Emedan 
den danske fornforskare!! V. Boye sedan flera år förberedt ett större
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Ett af de märkligaste hit hörande fynd är det som år 1861 
gjordes i Treenhöi,1 en grafhög på Havdrup mark iVamdrup 
socken, nära Kolding. I denna hög anträffades en grafkista, bildad 
af en 3 meter lång, klufven och urhålkad ekstam; kistans längd 
var invändigt 2.io meter. Lyckligtvis biet’ denna graf nied största 
möjliga omsorg undersökt af sakkunniga — fornforskarne Worsaae 
och Herbst, anatomen Ibsen, åtföljda af tecknaren Kornerup — 
hvilka på konung Frederik Viks särskilda befallning skyndade 
dit, sedan konungen erhållit underrättelse om kistans påträffande.

Vid lockets aftagande såg man lemningar af en hud, troligen 
af en kohud, hvilken tydligen en gång omslutit allt som varit ned
lagdt i kistan (fig. 6). Under huden var utbredd en vid, i många 
veck liggande kappa af grof ylleväfnad.2 Den bildas af ett stycke, 
med en liten utskärning för halsen; på insidan finns en mängd

Fig. 6. Ekkista, funnen i Treenhöi vid Hafdrup, Jylland.

nedhängande ulltrådar. Vid kappans ena ända stod en större rund 
ask af trä med lock; vid den andra syntes öfre delen af en ylle
mössa och bakom denna ett sammanrulladt yllestycke.

Sedan man försigtigt upptagit kappan, visade sig lemningarna 
af ett obrändt manslik. Den döde var klädd i en yllekjortel, 
örn lifvet sammanhållen af ett yllebälte, som gick två gånger om

arbete öfver de danska fynden af ekkistor från bronsåldern, kumla vi 
hoppas att snart få en sammanfattande och utförlig beskrifning af 
dessa vigtiga fynd.

1 Namnet skrifves äfven Treenhöi eller Trindhöi.
2 Denna kappa äfvensom öfriga i Treenhöi och den här nedan omtalade 

Borum-Eshöi funna kläder äro afbildade dels i Madsens anf. arb., dels 
i den illustrerade Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar, 
1 sid. 125 och 126.
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midjan, var hopknutet framtill och slutade i långa hängande ändar, 
hvilka voro prydda med fransar. På hufvudet, — hvaraf märk
värdigt nog endast håret och hjernan funnos qvar, under det att 
hufvudskålen var förtärd, — satt den nyss nämnda mössan af tjockt 
väfdt ylle, hvars utsida var betäckt med framstående ulltrådar, alla 
slutande i knutar. Både genom sin form och sin egendomliga väf
nad eger den en i ögonen fallande likhet med mössor, som ännu i 
dag begagnas af allmogen i Ungern och angränsande trakter af 
Österrike.

En annan yllemössa af enklare väfnad och något afvikande 
form, låg jemte en hornkam och en bronsknif i en liten träask, 
hvilken stod vid likets fötter uti den redan omnämnda större asken. 
Knifven, som till formen liknar våra rakknifvar, har möjligen varit 
använd till samma ändamål som dessa. Det vid hufvudet nedlagda 
yllestycket visade sig sedermera vara den ena hälften af en med 
fransar prydd sjal eller plaid, hvars andra hälft låg vid fotterna, 
der nian dessutom upptog ett par smala yllestycken, som troligen 
betäckt benen, och några obetydliga lemningar af läder, hvilka 
möjligen en gång utgjort fotbeklädnaden.

Vid skelettets venstra sida låg ett bronssvärd i en med skinn 
fodrad träslida.

Värdet af detta dyrbara fynd ökades betydligt genom det fynd 
af en fullständig qvinnodrägt från ungefär samma tid, som man 
tio år senare, år 1871, anträffade i en annan jutsk grafhög, Borum- 
Eshöi på Höjballegårds mark i Borum socken, nära Åhus. 
Afven här var den döda begifven i en kista, bildad af en kl ufven 
och urhålkad ekstam. Kistans botten var betäckt med en ogarfvad 
hud, troligen af en ko, hvilken hud sannolikt, liksom den i Treen- 
höi, en gång omslutit allt det i kistan nedlagda. På denna hud 
låg en stor kappa, väld af grof ull med inblandade nöthår. Insvept 
i kappan, hvaraf endast bitar funnos qvar, låg liket af en qvinna, 
hvilkens skelett blifvit svartfärgadt af det vatten, som inträngt i ek
kistan, i förbindelse med garfsyran från ekträet. Liket, hvars kön 
tydligen utvisas af det väl bibehållna skelettet, hade mycket långt 
hår, som förmodligen varit uppfäst eller sammanhållet med en ännu 
ganska väl bevarad hornkam. På hufvudet hade den döda ett nät 
eller en mössa af ullgarn. Äfven af ett annat gröfre nät funnos 
lemningar; man vet dock icke, örn det suttit innanför det finare 
nätet, eller örn det legat löst i kistan. För öfrigt var den döda
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iklädd en hel drägt af väfdt ylletyg, nämligen en kort tröja nied 
ärmar och en lång kjortel. Väfnaden är alldeles densamma som å 
det förut beskrifna tyget från Treenhöi.

Tröjan är hopsydd under ärmarna och på ryggen, der det ned
till finnes en smal tillsats af gröfre tyg, fastsydd nied ulltråd. 
Framtill, der tröjan är öppen, har den möjligen varit samman
hållen med en snodd eller ett litet i kistan funnet bronsspänne, så 
vida detta icke suttit på kappan. Den grofva sömmen på tröjans 
rygg antyder, att det var meningen, att tröjan skulle vara betäckt 
af kappan, liksom också den grofva tillsatsen nedtill synes visa, 
att denna del af tröjan skulle gå in i kjorteln, hvilken kring lifvet 
sammanhölls med två ylleband eller bälten, ett gröfre och ett finare. 
Det senare är slaget eller väfdt med inblandade nöthår i tre ränder, 
af hvilka den mellersta synes hafva haft en annan färg än de på

Fig. 7. Ekkista, funnen i Dragshöi vid I/öiruj), Sönder jylland.

sidonia. Det slutar i tjocka, med stor omsorg flätade, prydliga 
tofsar.

Kläderna voro så väl bevarade, att, ehuru de af de arbetare, 
som stött på kistan, vårdslöst utkastades på marken och Ängö 
ligga så öfver natten, äro de ännu i ganska godt stånd.

Bredvid liket stod ett lerkärl, och af bronsprydnader upptogos 
ur kistan, utom det redan nämnda spännet, en spiralfingerring, två 
armband, en större vriden halsring, en stor rund, spiralprydd plåt 
och två smärre, runda plåtar, liksom den stora burna som bälte
prydnad, samt en liten tång. Märkvärdigt nog låg vid det qvinligt 
likets sida äfven en bronsdolk med hornfäste.

Afven andra liknande fynd hafva gjorts i Jylland. Märkligast 
bland dem torde de två ekkistor vara, hvilka anträffades i samma 
hög, Borum-Eshöi, som den nyss omtalade kistan med qvinno-



drägten. Båda de förstnämnda ekkistorna innehöllo manliga skelett 
oell yllekläder af samma slag som de från Treenhöi. I den ena 
träffades äfven lemningar af sandaler eller annan skobeklädnad af 
läder; formen kunde ej närmare bestämmas. 1

De i Jylland funna ekkistorna äro stundom förvånande väl 
bevarade. En ur Treenhöi upptagen sådan kista, en annan än den 
här ofvan omtalade, var i så godt stånd, att den länge kunde an
vändas till vattenbo i jordegaren* gård.

De äro bearbetade med yxa, under det spår af sågens använd
ning ej lära ses på någon af dem.

Då locket ligger på sin plats, har kistan det utseende som tig. 
7 visar. Gaflarna äro vanligen mycket tjocka och hafva samma 
form som i den tig. (5 afbildade kistan. Någon gång äro de tun
nare och stälda ej vid ytterkanterna, utan innanför dessa, såsom i
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Fig. 8. Ekkista, funnen i Kongshöi vid Havdrup, Jylland.

den fig. 8 afbildade från Kongshöi på Havdrup mark, således 
på samma bys egor som Treenhöi. Kistan från Kongshöi var om- 
gifven af en yttre, mindre omsorgsfullt arbetad ekkista, och inne
höll lemningarna af ett obrändt manslik, klädt i yllekläder. Ehuru 
dessa voro mycket förtärda, såg man dock, att den döda varit in
svept i en stor kappa, sammanhållen med tre smala tränålar, och 
att lian på hufvudet hade haft en tjock mössa af ylletyg, hvars 
nederkant var böjd kring en smal spånring. Vid fotterna stod en 
större träskål och inuti denna en mindre skål. likaledes af trä. 
Vid den dödes venstra sida låg ett bronssvärd i träslida, som var

1 Engelhardt i Illustreret Ti elende, 1876 N:o 890, och Lee cercueils 
en chaie de Borum-Alshia i Mémoirts de la Société Royale des Anti- 
quaires du Nord, 1877 sid. 3C1.
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prydd med skurna liniesirater; under svärdet låg en spiralprydd 
bronshake — pl. 2 fig. 28.

I senare tid har man också på de danska öarna funnit lem- 
ningar af ekkistor, som varit lika de jutska.

På bottnen af en stor, af direktör Henry Petersen för omkring 
14 år sedan undersökt hög vid Vejleby i Ferslev socken, Frede- 
riksborg arnt på Sjalland, låg ett stort sten röse, — 1672 fot långt, 
11'/.2 fot bredt och 5 fot högt, — som täckte en ekkista, hvilken 
delvis var temligen bevarad. Kistan innehöll ett manligt skelett 
jemte en yxa (skaftcelt = pl. 2 fig. 17), en bältehake med spiral- 
prydd plåt (= pl. 2 fig. 28), ett stort sågblad, en smal mejsel, en 
syl, en liten tång m. m., allt af brons, samt en spjutspets af flinta. 
Yxan låg vid den venstra skuldran, med eggen vänd rätt ut till 
sidan; skaftet synes hafva varit böjdt i en rät vinkel och legat 
utmed venstra armen.1

Ungefär samtidigt (år 1880) gjorde direktör Sophus Muller ett 
liknande fynd i en annan sjsellandsk hög, belägen vid Olby i 
Höj el se socken, Kjöbenhavns arnt. Här var det dock en qvinno- 
graf, som påträffades. Midt i högen stötte man på en af tidens 
tand illa medfaren ekkista, som innehållit ett obrändt lik; utefter 
hela grafvens längd, såväl öfver som under skelettet, funnos tyd
liga lemningar af träet med barken qvarsittande på utsidan och 
med rester af skinn och tyg på insidan. Nedtill var träet half- 
rundt, och den fasta jord, som täckt kistan, bildade ett hvalf öfver 
grafven i hela dennas längd; kistan hade således varit bildad af 
en klufven och urhålkad ekstock. Den döda hade varit klädd i 
ylletyg och insvept i skinn, hvaraf qvarlefvor, såsom vi sett, ännu 
funnos qvar. På halsen låg ett sådant diademliknande smycke 
som pl. 2 fig. 34, och på den plats, der bältet suttit, låg en stor, 
rund, spiralprydd bronsplåt = pl. 2 fig. 37 och fyra »tutuli» (= pl. 
2 fig. 38—40). Nedanför den stora plåten och till en del öfver den, 
på hvar sida om liket, funnos 125 tunna bronscylindrar (= Svenska 
färnsåker, fig. 129) i två svagt böjda rader, hvilka delvis lågo i 
dubbla hvarf; de nedersta täckte höftens ledparti. Cylindrarna, lågo 
blott öfver, icke under skelettet och synas således hafva varit an- 
bragta på 4 rader fransar, af hvilka enstaka trådar ännu sutto i

1 Kjöbenhavhs Museum, B. 2128. — Årböger f. nord. oldkynd. 1886,
sid. 262; 1891, sid. 196.
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Tören. Vid venstra sidan låg hälften af en svärdsklinga, hvilkens 
Öfversta del har varit omvecklad med tyg eller läder som faste, så 
att den kunnat användas som dolk; nedre delen var omgifven af 
en träslida. Högre lipp vid venstra sidan, på öfverarmens plats, 
upptogos en mörkblå glasperla, två bernstensperlor och rester af 
bronsspiraler. 1

I en hög vid Stenlöse i Stenlöse socken, Frederiksborg arnt, 
bär man i ett aflångt stenröse funnit en 3 fot lång, »nedtill half
rund» träkista, som innehöll brända ben, en bronsdolk med lem- 
ningar af skinnslida, ett spänne och en knapp, båda af brons.2 
Grafven förskrifver sig från den äldre delen af bronsålderns tredje 
period.

Ett liknande fynd gjordes vid den undersökning, som den 
danske fornforskare!! Zinck för omkring 25 år sedan företog i en 
stor grafhög, »Samsingerbanken» kallad, nära Kallundborg. En 
del af högen hade af egaren bortförts, och i en efter detta arbete 
qvarstående jordvägg anträffades fyndet. »Efter att hafva blifvit 
uppmärksamma», heter det i beskrifningen, »på en mörk, cirkel
rund ring, som bestämt aftecknade sig på den lodräta, gulaktiga 
lerväggen, omkring en ahl öfver den ursprungliga jordytan, upp
täckte vi, genom att undersöka saken närmare, att jordegaren folk 
hade, vid nedskärandet af jorden, skurit midt öfver en träkista. 
Den mörka kretsen var återstoden af en rund trästock, mycket för
tärd af tidens tand, så att ett tumstjockt lager af sönderfallande, 
ruttnadt trä var allt, som fanns qvar af den. Den var fyld med 
jord och innehöll dessutom en mängd brända ben, bland hvilka vi 
påträffade flera bronsbitar i starkt upplöst tillstånd.» En tvifvels
utan till denna graf hörande svärdskapp af brons visar, att äfven 
denna kista förskrifver sig från bronsålderns tredje period.3

Dessutom har man emellertid på de danska öarna funnit flera 
andra grafvar med lemningar af träkistor från bronsåldern, dels 
sådana som varit ganska tydliga,4 dels andra, hvilkas rätta natur

1 Kjöbenhavns Museum, B. 2200. — Arböger f. nord. oldkynd. 1886, 
sid. 286; 1891, sid. 200.

2 Kjöbenhavns Museum, B. 2015. -— Årböger f. nord. oldkynd., 1886, 
sid. 264, not, och 1891 sid. 206 (jfr sid. 196).

3 Zinck, Broncefolkets qravhöie i Årböger f. nord. oldkynd. 1871, sid. 
38; se äfven sid. 23.

4 Årböger f. nord. oldkynd. 1886, sid. 263 not.
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man ej lika lätt insett. Att de senare hört till nu i fråga varande 
slag, visas dels af stenläggningens form, — en bädd, ofta med 
rundad botten, lik tig. 2, — dels deraf att spår af trä omtalas så
som funna i grafven, ehuru man ej kommit att närmare iakttaga, 
huru långt dessa trärester sträckt sig, och ehuru man, förledd af 
färgen, tagit dem för kol, såsom redan är nämndt.

Flera sådana, bronsåldersgrafvar äro funna på Fyen, i närheten 
af Broholm. 1

I en der belägen hög påträffade man en 2.6o m. lång graf, 
delvis omgifven af kullerstenar. Nära den ena ändan lågo några 
tänder af ett obrändt lik; något ofvanför och till höger om det 
ställe, der hufvudet haft sin plats, upptogs ett bronsspänne; samt 
på ömse sidor örn hufvudet en örring af brons. Vid hakan låg 
ett diademliknande halssmycke, samt vid midjan en stor, rund, 
spiralprydd bronsplåt (= pl. 2 tig. 37) och fyra tutuli (= pl. 2 
fig. 38—40), hvilka, jemte den stora plåten, tydligen varit prydnader 
på bältet. Invid den stora bronsplåten, öfver venstra höften, hade 
en bronsdolk i sin slida blifvit lagd. I jemnhöjd med dolkens 
fäste träffades två armringar, den ena liggande så, att den tyd
ligen suttit om den högra och den andra om den venstra under
armen ; hvardera handens fingrar hade varit prydda med två ringar 
af spirallagd bronstråd. »Under fornsakerna spårades», heter det 
vidare i berättelsen, »så långt som liket kunde antagas hafva legat, 
ett tunnt, svart lag, delvis tydligt som tunna fibrer, hvilket syntes 
vara upplöst trä eller skinn». Att fibrerna varit af trä, och att 
således en träkista en gång funnits här, synes mig vara otvifvel- 
aktigt; andra fynd hafva visat, att det i kistan nedlagda liket 
vanligen varit ytterst svept i skinn.2

Midt uti samma hög som sistnämnda graf påträffades en annan, 
hvilken tydligen varit den, öfver hvilken högen ursprungligen upp
kastats. Det var en af kullersten bildad, aflång bädd, med rundad 
botten, 2.80 m. lång och O.95 m. bred utvändigt; invändigt, i den 
långsgående rundningen, var bredden upptill endast O.40 m. For

1 Sehested, Fortidsminder og oldsager fra egnen om Broholm (Kjöben
havn 1878), sid. 83, 89, 103, 106, m. fl.; samt Archceologiske under- 
sögelser 1878—1881 (Kjöbenhavn 1884), sid. 48 (pl. II), 49 (pl. Il), 
53 (pl. VI), 54 (pl. VI), 55 (pl. VIII), 57 (pl. VIII), 59 (pl. IX), 
60 (pl. IX), m. fl.

2 Sehested, Archceologiske undersögelser, sid. 50, pl. IV och V.
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meli af bädden, hvilken är bär återgifven tig. 2, gör det otvifvel- 
aktigt, att en trind kista af en klåfven och urhålkad stock en gång 
haft sin plats der. Det omtalas också, dels att »ett tunnt, svart lag 
af ett upplöst, organiskt ämne spårades nedtill på stenarna», dels 
att nian ur grafven upptog »några små stycken kol». Att det är 
mer än ovisst, huruvida detta verkligen varit kol, och att det sna
rare varit lemningar af obrändt trä, hafva vi skäl att antaga, på 
grund af erfarenheten från andra liknande grafvar. Men särskild 
uppmärksamhet förtjenar det, att dessa »kolstycken» vid under
sökning visat sig vara af furu. Ur denna graf upptogos, jemte 
lemningar af ett obrändt lik, en armring oell en örring af brons.1

Örn andra, för några årtionden sedan undersökta danska graf
var från bronsåldern uppgifves det, att de antingen varit helt och 
hållet bildade af ekplankor, eller också att de på sidorna varit 
satta af sten och blott täckta nied ekplankor.2 Huruvida dessa 
uppgifter äro riktiga, eller örn, — hvilket väl åtminstone i de flesta 
fall är sannolikare, — man missförstått träleinningarnas rätta be
tydelse och äfven här kistor af klufna och urhålkade ekstockar 
förelegat, kan numera svårligen afgöras.

lil. Tyskland.
Grafvar af nu i fråga varande slag hafva användts flerestädes 

i Tyskland.
Örn den till Tyskland nu hörande delen af Jutska kalfön hafva 

vi redan talat.
Äfven i det angränsande Meklenburg hafva flera kistor af 

klufna och urhålkade ekstockar från bronsåldern anträffats.
Redan för iner än sjutio år sedan upptäckte man der en sådan 

graf, nämligen i en grafhög, som fursten af Schaumburg-Lippe lät 
undersöka åren 1820 oell 1821, och som var belägen vid Rachow, 
nära vägen mellan Sternberg oell Gtlstrow. Ungefär midt i denna 
hög, hvilken var en af de största i landet, stötte man på ett aflångt 
röse af ungefär 14 fots längd och i detta en urhålkad, 12 fot lång 
ekkista. Denna var visserligen till största delen förstörd, men ännu 
fullt tydlig till hela sin längd; stora stycken af den kunde till och 
med upptagas. Kistan innehöll lemningarna af ett obrändt mans-

1 Sehested, sist atif. arti., sid. 49, pl. IV, Y.
2 Worsaae, Örn Slesvigs eller Sunderjyllands oldtidsminder, sid. 35.
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lik samt vid dettas venstra sida ett svärd och vid dess högra sida 
en knif, båda af brons. Vid hvardera handen låg en fingerring af 
dubbel, i spiral lagd guldtråd; dessutom upptogs ett bronsspänne 
och andra smärre bronsföremål ur kistan. Vid fotterna af liket 
stodo två lerkärl, svarta och af mycket finare massa än de i nor
diska bronsåldersgrafvar vanligen funna kärlen. Äfven ett hästben 
anträffades i grafven. 1

Såsom exempel på andra liknande fynd från bronsåldern kail 
jag anföra dem, som 1881 gjordes i ett par högar vid Friedrichs- 
rulie, mellan Criviz och Parchim. På bottnen af den ena af dessa 
högar, »der Kannensberg» kallad, upptäcktes flera grafvar. Ett par 
af dem hafva utan tvifvel varit af nu i fråga varande slag. Vid 
några ur en graf upptagna bronsprydnader visade sig trälemningar, 
hvilka högst sannolikt härröra från en kista; vi hafva nämligen 
sett, att träet ofta bibehållit sig endast i närheten af bronsföremål, 
skyddadt af de från dem utlösta kopparföreningarna.2 En annan 
graf i samma hög var tydligare. Här voro »stora stycken af trä
kistan (Todtenbaum) bibehållna»; i kistan hade ett obrändt lik 
livilat, som varit klädt i ylletyg — hvaraf lemningar funnos — 
och som varit prydt med ett spänne samt hals-, arm- och finger
ringar; äfven vid fotterna lågo ringar, hvilka väl således varit 
burna örn fotlederna. Alla dessa prydnader äro af brons. Vid 
fotterna hade dessutom ett lerkärl sin plats.3

Örn en annan hög vid Friedrichsruhe heter det, att »i hela 
grafven anträffades trälemningar, hvilka synas härröra från trä
kistan (Todtenbaum)». Grafven innehöll lemniugarna af ett obrändt 
manslik samt ett bronssvärd, ett lerkärl m. m. 4

En i Meklenburg för många år sedan anträffad graf af detta 
slag har, om fyndberättelsen är riktig, troligen tillhört stenåldern, 
således varit äldre än de hittills beskrifna. Det uppgifves näm
ligen, att man i en »Hunengrab» vid Schwansee, nära Dassow och

1 Lisell, Kegelgrab zu Ruchow i Jahresbericht des Vertins för meklen- 
burgische Geschichte und Alterthumskunde, 5 (Schwerin 1840), sid. 30.

2 Beltz i Jahrbucher des Vertins för meklenburgiseke Geschichte und 
Alterthumskunde, 47 (Schwerin 1882), sid. 264; se äfven sid. 261 
och Verhandlungen der Berliner Gesellschaft för Anthropologie, Eth- 
nologie und Urgeschichte, 1885 sid. 505 (»Sargbestattung unter Stein- 
setzung auf der Erdoberfläche» med skelett, vid Briickentin-See).

3 Beltz, anf. st., sid. 267.
4 Beltz, anf. st., sid. 280.
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Östersjön, funnit »en urhålka*! ekstock», i hvilken ett menskligt 
skelett låg, jemte »en slipad kil, en icke slipad kil och en genom
borrad stridsyxa», således af sten. 1

I Tyskland begagnades emellertid grafkistor af klufna och 
urhålkade stockar icke endast under de aflägsna tider, som nu 
varit i fråga, utan äfven långt senare.

På de till folkvandringstiden hörande, germanska graffälten 
vid Oberflacht i Schwaben uppgräfdes år 1846 flera träkistor. De 
flesta af dem, heter det i berättelsen om detta märkliga fynd,2 
»voro så kallade 'Todtenbäume’ af ek-, några få af päronträ. De 
senare voro mest förstörda. Vi funno dem i allmänhet af 9 fots 
längd; qvinnornas och barnens voro kortare. De äro naturliga trä- 
stammar, längsefter klufna, invändigt urhålkade till tråg och båda

Fig. 9. Ekkista, funnen vid Oberflacht, Schivaben.

hälfterna åter lagda på hvarandra, så att den ena bildar locket. 
Alla äro de bearbetade med yxa; af såg finnes intet spår, hvarför 
också klyfningen ofta är oregelbunden. De flesta äro runda och 
endast af barkade; blott på några äro flata ytor huggna. På locken 
af de flesta kistor, som innehöllo män, äro två djurbilder anbragta 
i upphöjdt arbete på sådant sätt, att deras kroppar löpa samman 
midt på locket, men deras hufvud sticka ut vid dess båda ändar 
och tjena som handtag (fig. 9). På de bättre bibehållna djur-

1 fisch i ant. Jahrbucher, 30 (Schwerin 1871), sid. 132.
2 Menzel och v. Durrich, Die Heidengräber arn Lvpfen bei Oberflacht 

och i Jahreshefte des Wurtembergischen Alt erthums-Ver eiris, 3:tes Hett 
(Stuttgart 1840). — Se äfven Wylie, Ilie graves of the Alemanni at 
Oberflacht in Svalna i Archccologia XXXVI (London 1855), sid. 129; 
— och Lindensclunit, Handbuch der deutschen Alterthumsjunde, lier 
Theil (Braunschweig 1880), sid. 122.
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hufy litlena finnas fram i gapet, på dess båda sidor, två tänder, och 
ofvanpå hufvudenas bredaste del äro två horn (?) eller öron an- 
bragta; der de sistnämnda fela, se de tomma hålen ut som ögon.»1 2

På de kistor, i hvilka qvinnor lågo, felade dessa djur fullstän
digt, med ett enda undantag. Utom de af kl utha och urhålkade 
stockar bildade kistorna funnos andra, som voro hopfogade af flere 
trästycken. -

Många kistor lågo fritt i jorden och voro derför samtliga illa 
skadade. Andra voro skyddade genom en betäckning af långs- och 
tvärgående bräden; de senare lågo stundom dubbla, så att de öfre 
täckte fogarna mellan de undre. De bästa kistorna voro på alla 
sidor inneslutna af ekbräden, såsom i en yttre kista (tig. 9).

Lindenschmit fäster uppmärksamheten på, att den i tide år
hundradet lefvande frankiske historieskrifvaren, biskop Gregorius 
af Toars har följande egendomliga berättelse om träkistor af nu

Fig. 10. Ekkista, funnen vid Borghorst, Westfalen.

i fråga varande slag.3 En hertig hade bland sina trälar en man 
och en flicka, som mot hans önskan gift sig med hvararandra och 
sedan tagit sin tillflykt till en kyrka. Hertigen återfordrade dem 
af presten, men utverkade deras utlemnande först efter en högtid
lig ed, att båda skulle förblifva ostraffade och deras förbindelse ej 
upplösas. Strax efter deras återkomst lät han dock fälla ett träd, 
aftaga dess qvista!-, klyfva stammen genom kilar inslagna i än
darna och urhålka den; derefter lät han gräfva en 3—4 fot djup 
grop i jorden och deri nedsätta kistan. Mannen och flickan Indes

1 Man har antagit, att dessa djurbilder skulle föreställa ormar; men 
Lindenschmit tänker snarare på vildsvin. »Inskärningarna på djurens 
ryggar», säger han (alif. arb., sid. 124), »synas snarare motsvara vild
svinets borst än ormens fjell.»

2 De påminna i konstruktionens hufvuddrag, ehuru ej i form och de
taljer, örn sådana under medeltiden och äfven i senare tid i Sverige 
ofta förekommande bänkar och stolar som fig. 48 i 2:dra delen af 
H. Hildebrands Sveriges medeltid.

3 Gregorius, Historia Franeoram, V, 3.
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nu ned i denna, som om de varit döda, locket biet tillslutet och 
gropen åter fyld med jord, så att de visserligen enligt hans ed ej 
blefvo skilda åt, men lefvande begrafna. Presten skyndar till, men 
förmår knapt med all sin ifver genomdrifva, att de åter uppgifvas. 
Mannen lefde ännu, men flickan var qväfd.

Vid Seppenrade, Borghorst och andra ställen i Westfalen liq
vid kyrkorna funnits en stor mängd ekkistor af klufna och urhäl- 
kade stockar. 1 De hafva träffats på de gamla kyrkogårdarna dels 
invid kyrkorna, så att de stundom med sina ändar legat under

--------------- 1-------------- 1--------------- 1--------------- ■---------—1---------------160 OM.

Fig. 11. Stenkista, funnen vid Dalby, Skåne.

kyrkomoen, och således varit äldre än byggnaden. På ett par 
ställen har man påträffat tre lager sådana kistor öfver hvarandra.

Stockarna äro antingen klufna midt itu, eller ock så att den undre 
delen, den egentliga kistan, utgjort två tredjedelar och den öfre 
delen, locket, en tredjedel af stammens tjocklek. Vid Seppenrade 
voro de större kistorna ombundna med jernkedjor, två kedjor om
kring hvarje.

Vid Borghorst hade flera kistor en sådan smalare urhålkning 
för hufvudet, som ses fig. 10. Liknande utskärningar ses ej sällan

1 »Landow och Vörman!), Westfälische Todttnhåume lind Bmnnsanjmen- 
schen i Archie fur Anthropologie, XVII (Brannschweig 1888), sid. 339.



102 OSCAR MONTELIUS.

i grafkistor från den äldre medeltiden, såsom i den tig. 11 af bil
dade, på Dalby kyrkogård i Skåne, nära Lund, funna stenkistan 
för ett barnlik. 1

Kistorna inneliöllo lemningar af obrända lik, men inga vapen, 
prydnader eller dylika i hedniska grafvar vanliga föremål. De 
böra derför, och af andra skäl, utan tvifvel hänföras till kristen 
tid. Troligen förskrifva de sig från äldre delen af medeltiden.

Från midten af 1100-talet har man en begrafning uti dylik 
ekkista omtalad i norra Tyskland. »År 1151», heter det i en gam
mal anteckning2, »dog Burckhart, den siste grefven af Luchaw 
(Luchow i Hannover) och befalde före sin ändalykt, att han, lik
som hans förfäder, skulle läggas i en urhålkad ekstam och på det 
sättet begrafvas.»-

IV. Frankrike.

Äfven i detta land begagnade man under folkvandringstiden 
grafkistor af klufna och urhålkade stockar. Såsom exempel härpå 
kan följande anföras.

Abbé Cochet berättar,3 att han på det franiska graffältet vid 
Londiniéres i Normandie rundtomkring skeletten ofta funnit en 
svart, kolliknande massa, som vid undersökning visat sig icke vara 
kol »utan lemningar af de träkistor, i hvilka de döda varit begrafna.» 
Ehuru kistornas form ej blifvit närmare iakttagen, är det på grund 
af den tjocklek, som trälemningarna synas hafva haft, och emedan 
inga jernspikar omtalas,4 sannolikt, att åtminstone många bland 
dessa kistor varit af nu i fråga varande slag.

Vid Vätan i departementet Indre fann man år 1876 »träkistor 
alldeles lika de skandinaviska», hvilket här vill säga, att de voro 
af klufna och urholkade stockar. De innehöllo skelett. I en sådan

1 Wibling, Tomine medeltidsgrafoar i Lunds domkyrka i Månadsbladet 
1890, sid. 117, tig. 35; jfr. fig. 34.

2 Jahrbucher des Vereins får meklenburgiscbe Geschichte und Alterthunis- 
kunde, 27 (Schwerin 1862) sid. 183.

3 Cochet, La Normandie souterraine (Rouel! 1854), sid 197; jfr. 
sid. 304.

4 Sådana omtalas deremot i de romerska grafvar i Normandie, som inne
hållit träkistor. Cochet, anf arb., s. 117.



kista låg ett Constantinskt mynt, hvilket visar, att grafven förskrif- 
ver sig från folkvandringstiden.1

V. England och Skotland.

I England äro flera kistor af klufna och urhålkade stockar 
funna, hvilka förskrifva sig från tiden före jernålderns början.

Det mest bekanta af dessa fynd är det, som år 1834 gjordes 
i en grafhög vid Gristhorpe i Yorkshire, mellan Scarborough och 
Filey.2 På 6 fots djup under högens yta stötte spadarna mot nå
got hårdt, som visade sig vara en mängd ekgrenar, lagda löst på 
hvarandra. Sedan de blifvit borttagna blef en stor, i N.—S, stå
ende ekstock synlig, som var öfver 7 fot lång och 3 fot bred (fig. 
12). Vid den ena smalare ändan af stocken var en figur groft in
huggen, som man först, ehuru utan skäl, trodde skola föreställa ett 
människoansikte. Då man följande morgon försökte att föra bort 
denna stock, såg det ut som örn den blifvit sönderbruten genom 
den kraft man måste använda vid arbetet; men sedan den lös- 
brutna delen lyftats upp, upptäckte man att den utgjorde locket 
till en kista, hvars nedre del ännu stod qvar i leran och innehöll 
en mängd vatten, hvari en skalle var synlig. Man öste ut vattnet, 
och fann att kistan innehöll ett helt menniskoskelett.

Kistan visade sig vara gjord af en ekstock, groft huggen 
vid ändarna och klufven med kilar. »Den hade», heter det i en 
nästan samtidig beskrifning,3 »urhålkats med flintmejslar af om
kring 2 tums bredd, men måste hafva blifvit fäld med något 
mycket bredare verktyg, emedan märkena efter huggen äro 3 
tum långa. Barken satt qvar, och på denna syntes ännu några 
af de lafvar, som växt på trädet, medan det lefde. Utvändigt var
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1 Rame d' Antliropologie, 1882 sid. 508.
2 W. Williamson, Deskription of ike Tumulus, lately opened at Gris

thorpe, near Scarborouqh, illustrated with engravings of the Goffin, 
Wenpons, etc., 2:nd edition (Scarborough 1836); — 3:rd edition, 
revised and re-written (Scarborough 1872). — Sammenlignende nnder- 
sögelse om nogle oldsager fra hedenold, fundele ved Gristhorpe i York
shire og ved Bjölderup noer Haderslev i Nordisk tidsskrift för old- 
kyndighed, 3 (Kjöbenhavn 1836), sid. 279. — Worsaae, The Primeval 
Antiquities of Denmark, translated by W. J. Thoms (London 1849), 
Preface by the Editor of the english edition, sid. XII.

3 Thoms’ företal till Worsaaes nyss anf. arb., sid. XIII.
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kistan 2,35 lii. lång och dess största bredd 0,98; invändigt vardén 
1,63 m. lång och dess största bredd 0,so ni. I bottnen, nära mid
ten, var ett atlångt hål hugget, 7,5 cm. långt och 2,5 cm. bredt. 
Det är särskildt anmärkt, att locket ej var fästadt med harts eller 
något dylikt; detta har deremot varit fället med andra dylika 
kistor.

Emedan skelettet visade sig hafva hållit 1,88 m. i längd och 
således icke kunnat få rum utsträckt i kistan, måste den döde hafva 
blifvit begrafveu med böjda ben, hvilket förklarar den oordning, 
hvari de nedre extremiteternas ben lågo. I England, liksom annor
städes, begrofvos de döda ofta i en sådan ställning under stenåldern 
och början af bronsåldern. Liket, som legat på högra sidan med 
hufvudet åt söder och ansigtet således vändt mot den uppgående

Fig. 12. Ekkista, funnen vid Gristliorpe, England.

solen, »hade tydligen varit insvept i något djurskinn, hvars hår 
voro mjuka och tina, liknande dem på ett får eller kanske snarare 
på en get, men ej fullt så långa, och detta skinn hade ursprung
ligen varit hopfästadt på bröstet med en nål af horn eller ben.»

Vid sidan af skelettet lågo i kistan några flintspånor, en brons- 
dolk, lemningar af en rund träask, m. m.1 Dolken, hvars fäste 
var förstördt, utom den af horn eller ben gjorda knappen, är äfen 
form karakteristisk för bronsålderns början, från hvilken tid graf
ven således förskrifver sig.

1 Ur kistan upptogos också flera växtlemuingar, hvilka först ausågos 
vara af mistel (Yiscum album), men detta torde hafva berott på nå
got misstag (Williamson, 3:rd edition, sid. 15).
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Trettio år senare än den nu beskrifna grafven upptäcktes en 
annan dylik i Yorkshire. År 1864 fann nämligen den engelske 
arkeologen Greenwell en ekkista i en grafhög vid Scale House, 
nära Rylston.1 Högen, som blifvit skadad vid en föregående gräf
ning, bestod af lera. Omedelbart under högens yta, vid dess midt, 
fanns ett lager af data stenar, som höll 6 fot i diameter och var 
omsorgsfullt lagdt. Under dessa stenar var leran hårdt packad 
och hvilade på en tunn bädd af mörktargad jord, som var starkt 
uppblandad med träkol. Härunder träffade man åter på ett lager 
dnare lera, och under denna, samt inbäddad i den, var ekkistan 
lagd på lera och delvis hvilande på några stenar; det hela befann 
sig i en grund grop under ytan af den naturliga marken. Kistan 
var gjord af en klufven och urhålkad ekstock, afhuggen och af- 
rundad vid båda ändar; för öfrigt var den i sitt naturliga skick. 
Utvändigt var kistan 2,20 m. lång och 0,58 m. bred; invändigt 
höll den 1,93 m. i längd och 0,31 i bredd, med rätvinkliga ändar. 
Den var groft urhålkad och visade ännu spår af det dervid använda 
verktyget. Visserligen var det ej möjligt att med säkerhet se, hvad 
slags verktyg det varit, men sannolikt hade man användt något 
»smaleggadt verktyg af metall.»

Afven denna kista stod i N.—S., med den bredare ändan, der 
den dödes hufvud tvifvelsutan haft sin plats, i söder. Liket, hvil
ket var alldeles upplöst, hade varit klädt i ylletyg, hvaraf till
räckligt fanns qvar för att visa, att det räckt från hufvudet till 
fotterna. Intet annat aumärkuingsvärdt iakttogs i denna graf, 
hvilken utan tvifvel liksom den förra förskrifver sig från en tidig 
del af bronsåldern.

Afven på andra ställen i Yorkshire hafva dylika ekkistor an
träffats i högar från ungefär samma tid.2 Eli af dessa kistor, 
funnen år 1864 i en grafhög kallad »Centre Hill» vid West Tanfield, 
nära leipon, innehöll qvarlefvorna af ett obrändt lik samt ett ler
kärl och ett verktyg af flinta.

I andra delar af England hafva också liknande fynd gjorts.3
Vid Hove, nära Brighton, i Sussex, öppnades för många år 

sedan en grafhög, i hvilken en ekkista stod, som jemte ett skelett

1 Greenwell, Britisk Barrows (Oxford 1877), sid. 375.
2 Greenwell, alif. arb., sid. 377. not.
3 Greenwell, ant. arb., sid. 376, not, oell 377, not.
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innehöll en dubbeleggad stenhammare, en bronsdolk, ett bryne och 
ett kärl af bernsten, liknande en kopp med ett öra.1

I en grafhög, kallad »King Barrow», vid Stowborough nära 
Wareham i Dorsetshire, hvilken öppnades år 1767, upptäcktes en 
10 fot lång och 4 fot bred kista af en urhålkad ekstock. Kistan 
innehöll lemningarna af ett obrändt lik, som var insvept i hopsydda 
hjortskinn; de gingo tydligen flera hvarf kring kroppen. På denna 
skinnklädnad satt ett 4 tum långt stycke af en guldprydnad. Vid 
ena ändan af kistan stod ett litet kärl af trä eller dylikt.2

Tre grafhögar i Wiltshire, som undersöktes af Sir R. Colt 
Hoare, innehöllo hvar sin kista af en urhålkad trästock. 1 hvarje 
kista lågo lemningarna af ett obrändt lik och ett föremål af brons. 
En fjerde graf af samma slag har man också funnit i Wiltshire.3

En i England anträffad kista af detta slag var ej af ek, utan 
af alm. 4

Många andra träkistor af samma slag som de nu beskrifna 
hafva i England blifvit funna uti jorden, utan att vara betäckta 
af någon hög.5 Sådana grafvar äro anträffade i Yorkshire, vid 
Selby och nära Beverley. I andra delar af England hafva dylika 
fynd flera gånger gjorts.

De flesta af dessa ej i grafhögar funna träkistor torde höra 
till tiden långt efter Kristi födelse och således förskrifva sig från 
en mycket senare tid än de som varit betäckta af högar.

Afven från Skotland äro flera träkistor af nu i fråga varande 
slag kända.

1 Greenwell, anf. arb., sid. 377, not. — Evans, The ancient Stone 
Implements, Weapons, and Ornaments of Great Britain (London 1872), 
sid. 165, 402; bernsteuskärlet är afbildadt der fig. 367 och sten
hammaren fig. 119. — Evans, The ancient Brome Implements, Wea
pons, and Ornaments of Great Britain and Ireland (London 1881), 
sid. 243.

2 Greenwell, anf arb., sid. 377, not. — Williamson, anf. arb., 3:rd edi
tion, sid. 17.

3 Greenwell, anf. arb., sid. 377, not. — En i Westmoreland funnen 
kista olika de nu beskrifna hörde tydligen till en senare tid. Samma 
arb., sid. 384.

4 Thurnam, On Ancient Britisk Barrows i Archceologia 43, sid. 315.
s Greenwell, anf. arb., sid. 377.
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Då raan för många år sedan borttog en grafhög vid Cairngall
1 Aberdeenshire, påträffade man två ekkistor, som beskrifvas på 
följande sätt.1 »Den ena var hel, den andra icke. De hade blif
vit urhålkade ur trästockar och mätte hvardera 7 fot i längd och
2 fot i bredd. Sidorna voro parallela och ändarna afrundade, med 
två utsprång tor att underlätta bärandet. Barken satt ännu qvar 
på sin plats och var fullkomligt bevarad. Intet spår af ben märktes 
i någondera. De hade blifvit betäckta med trästycken och lågo i 
riktningen O.—V.»

En annan grafkista, som dock synes hafva varit något af- 
vikande, upptäcktes år 1812 i Culsalmonds socken, likaledes i 
Aberdeenshire. Följande berättelse om fyndet torde förtjena med
delas. 2 »Under plöjning på ett ställe, hvarifrån man omkring 30 
år förut hade borttagit ett stort röse af stenar och mossa, stötte 
plogen mot ett föremål, som hindrade den från att gå fram. Vid 
undersökning visade det sig vara en träkista af ovanlig storlek och 
råast tänkbara arbete. Den var bildad af stammen af en väldig 
ek, delad i tre delar af olika längd; hvarje del hade blifvit klof
ven midt itu med kilar och stenyxor eller kanske med tillhjelp af 
eld och något stenverktyg, emedan insidan af de olika styckena 
hade ett visst utseende af att hafva blifvit kolad. Hela kistan be
stod af sex stycken: två långsidor, två gaflar, en botten och ett 
lock. Af locket fanns dock endast en liten del qvar, emedan större 
delen af detsamma hade förstörts af plogen. Kistan låg i O.—V., 
med den för hufvudet afsedda ändan åt öster. Sidorna voro ned
sänkta i marken, 131 tum under bottenstycket. Midt på dem voro 
illa huggna rännor af samma längd som bottnen. De utskjutande 
delarna af sidorna hvilade på en hård med aska blandad massa, 
hvilken varit utsatt för en ganska häftig eld, och på hvilken del 
af grafven bålet tydligen hade stätt.3 I ena hörnet af kistan fanns 
ett lerkärl, som gick sönder vid upptagandet. Det hade varit bildadt 
af en blandning af lera och sand; det var smalast vid bottnen och 
ganska vidt i mynningen, samt omkring 10—11 tum högt. Sedan 
de olika delarna (af kistan) fått sin rätta plats i grafven, synas de 
hafva blifvit omgifna med en dubbel rad af ohuggna stenar.»

1 Wilson, The Archceology and Prehistoric Annais of Scotland, lia uppl.
(Edinburgh 1851), sid. 462.

2 Wilson, anf. arb., sid. 462.
3 Denna del af beskrifningen beror måhända på något missförstånd.



*

I sjelfva Edinburgh gjordes år 1850 ett intressant fynd af ek
kistor under följande förhållanden.1 Under arbetena lör uppföran
det på Castlehill i Edinburgh af en stor reservoir för att förse sta
den nied vatten gräfde man sig ned 25 fot2 på denna punkt, som 
är den högsta i den gamla staden och belägen midt i densamma. 
Sedan man borttagit några byggnader från det 17:de århundradet 
och ett jordlager af flera fots tjocklek, i hvilket lågo åtskilliga 
mynt af Karlarna och Jakob VI, upptäcktes ett betydligt stycke 
af en tjock stenmur, som utan tvifvel utgjort en del af den befäst
ning, hvilken Jakob II jemt 400 år förut, år 1450, låtit uppföra 
till stadens skydd. Längre ned, helt och hållet under grundvalarna 
af denna gamla stadsmur, stötte arbetarne på ett lerlager och un
der detta på ett tjockt lager af torf eller dekomponerade djur- och 
växt-ämnen, i hvilket man hittade ett mynt af kejsar Constantin. 
Omedelbart derunder lågo två kistor, hvardera bildad af en klof
ven ekstock och mätande omkring 6 fot i längd. Utsidan var 
obearbetad, men innantill voro de urhålkade med mycken omsorg, 
i det en rund utskärning var gjord för hufvudet oell särskildt ut
rymme lemnadt för armarna. De voro således i detta afseende, 
anmärkes det i beskikningen, mycket lika stenkistorna från 12:te 
och 13:de århundradena. De lågo i Ö.—V., med hufvudena åt 
vester. Den ena kistan innehöll ett manligt och den andra ett 
qvinligt skelett, men inga vapen eller andra saker. Mellan kistorna 
låg hufvudet med hornen af en mycket stor hjort och längs med 
dem ett stycke af ett annat horn, skuret af menniskohand och 
»sannolikt spetsen af det spjut, hvarmed den gamle jägaren be
väpnat sig för jagten».

VI. Andra länder.

Grafkistor af klufna oell urhålkade stockar hafva också an- 
vändts i andra länder än de nu omtalade. Jag kan dock ej här 
ingå på en utförlig redogörelse härför, liksom ej heller den nu 
meddelade beskrifningen på sådana fynd afsetts att vara fullständig.

’ Wilson, anf. arb., sid. 463. —- Jfr sid. 176 (ekkistor, funna vid det 
gamla 1’arliainent Bouse i Edinburgh).

2 Gräfningen fortsattes till ett djup af fulla 33 fot under den högsta 
delen af den plats, som inneslutes af reservoiren, men på det ställö, 
som omtalas i texten, var det största lodräta djupet omkring 25 fot.
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Mili mening har endast varit att visa, huru allmänt kistor af detta 
slag begagnats, och det ej endast i mycket gammal tid, utan äfven 
jemförelsevis sent.

Bland de trakter, från hvilka träkistor af lin i fråga varande 
form omtalas såsom i forna tider använda, kunna här emellertid 
nämnas Böhmen 1 och KauhasusJ rind erna. 2

Annu i senaste tid hafva för öfrigt sådana träkistor begagnats. 
Så är förhållandet på Madagaskar, der en begrafning skildras på 
följande sätt.3 Deli döde klädes i sina finaste kläder och smyckas 
nied ringar, kedjor och dyl. Sedan fälles ett trä och urhålkas till 
en kista. Denna bestänkes nied blodet af en slagtad oxe eller ko, 
inviges med böner, bäres, sedan liket blifvit lagdt deruti, af sex 
slägtingar till den aflidna, samt nedsättes utanför deli inhägnad 
som omgifver familjens begrafningsplats. En eld tändes vid hvarje 
hörn af denna plats, rökelse kastas på glöden och familjens huf
vudman, som stält sig vid ingången, kallar högt hvar och en af 
förfäderna vid namn, anropande dem att väl mottaga den nykomna. 
Derefter gräfves en graf och den döde jordas utan vidare ceremonier. 
Under femton dagars tid offrar man och lägger födoämnen nära 
grafven, samt fäster hufvudena af offrell på pålar rundt omkring 
denna.

Sådana berättelser äro icke endast af intresse i och för sig 
sjelfva. De äro af vigt äfven derför, att man genom ett jemförande 
studium af de skildringar, som man bär af seder och bruk vid be- 
grafningarna hos nutida folk på ungefär samma bildningsgrad som 
våra förfäders linder forntiden, kan få en föreställning örn, huru 
det förr i verlden gick till här.

Det är möjligt, att man äfven i Sverige under bronsåldern 
nied offerdjurens blod vigde ekkistan, innan den stäldes på den 
plats, der dess lemningar nu anträffats. Detta är så mycket mindre 
osannolikt, som vi veta, att man i de nordiska templen under

1 Wörsnae, Sletsvigs oldtidsminder, sid. 36.
- MaxepiajiH no apxeojiorin KaBKa3a, II (Moskwa 1889), sid. 99. 

Vid sidan af en kista, i hvilken ett skelett ligger, sos benen af 
en häst.

3 Worsaae, The Primér al Antiquitics of Denmark, Prefaee of tile english 
Editor (W. J. Thoms), sid. XX; efter Encyclopadia Metropol Hana, 
art. Madagascar.
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vikingatiden använde offerblodet på samma sätt, som man i de 
katolska kyrkorna använder vigvattnet.

Det är möjligt, ja sannolikt, att man äfven här liksom i så 
många andra länder gaf födoämnen åt de döda, som hvilade i ek
kistorna. Att man ännu långt efter den tid, från hvilken dessa 
grafvar förskrifva sig, bibehöll denna sed här i landet, veta vi med 
visshet.


