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ETT ORNERAT BRONSKÄRL AV HEMMOORTYP 
FRÅN GOTLAND 

Av Inga Lindeberg 

Av romerska och provinsialromcrska importföremål, som har 
nått vårt land, är bronskärlen de vanligast förekommande. Got
land har i hög grad berörts av denna import, som omfattar hela 
den romerska järnåldern, och till dess gravfynd från yngre ro
mersk tid hör ett ej tidigare beaktat fynd från Högbro i Hälla 
socken, vilket innehåller icke mindre än fyra bronskärl, varibland 
ett Hemmoorkärl. 

Graven —• en brandgrav i kista under flat mark — låg i en 
åker, belägen NO om järnvägens skärning med landsvägen Roma 
station—Sjonhem och den undersöktes 1929 av T. J. Arne. Av 
kistan återstod endast gavelhällen i söder och en sidohäll i öster. 
Innehållet, som var omrört, sållades igenom, varvid framkom 
fragment av flera bronskärl, ett remändebeslag av brons, två 
smala bronstenar, skärvor till ett ornerat lerkärl, en vildsvins
bete och brända ben. Fyndet erhöll i Statens Historiska Museum 
inv.nr 19161: l1. Visserligen har graven varit utsatt för skade
görelse men inventariet — om än ytterligt fragmentariskt — till
drar sig vårt intresse genom sin rika uppsättning av bronskärl. 

Fyndbeskrivning: 
Remändebeslag (fig. 1), brons, i två delar, genombrutet och 

profilerat. L. 3,7 cm (den lätt böjda överdelen) och 4,4 cm. Mitt-
rundelns diam. 2 cm. Tji. 0,5—0,3 cm. Beslaget består av en ut
svängd överdel, en genombruten rundel och en avsmalnande ne-

1 Samtidigt undersöktes ytterligare en skadad grav, nr 2, belägen 20 m 
ö om grav 1 och endast innehållande några oornerade skärvor och brända 
ben. 

103 



I N G A L I N D E B E R G 

Fig. 1. Remändebeslag från Högbro, 
Hälla sn, Gotland. Skala 111. Teck
ning au Bengt Handel. — Riemen-
endbeschlug aus Högbro, Kirchsp. 
Hälla, Gotland. 

derdel med nedanför rundeln två genombrutna utvidgningar och 
strax ovanför spetsen en mindre genombruten rundel. Det är 
rikt ornerat med motställda halvcirklar, bildande våglinjer, halv
cirklar med cirkelavslutning, cirklar och punktlinjer. 

Hemmoorkärl (fig. 2), brons. Av kärlet återstår endast ett få
tal, delvis rätt eldskadade fragment, 2 ornerade mynningsfrag
ment, 1. 4,9 och 3,1 cm, med kraftigt förtjockad kant av 0,8 cm:s 
bredd, 3 små ornerade bleck, av vilka del största är 2,5X0,9 cm 
och 3 fragment av hank, 1. 4,1—2,6 cm. 

Orneringen på kantfragmenten utgöres av ett förenklat tand 
snitt, begränsat upptill och nedtill av pärlränder och där nedan 
för en rad regelbundna bågar med fördjupade konturer. Innanför 
båglinjema är ytan täckt av korta streck, vilka radvis följer 
bågarnas konturer. I mönstret är punkter infogade. De tre mindre 
blecken har likaså båglinjer, streckfyllda fält och punkter, ett av 
dem har dessutom ett vinklat band med spetsen mot punkten, 
vilken tycks ha en krans av mindre punkter och ett annat frag
ment utgör nederdelen av frisen. Det har ett ytterst litet utfyllt 
fält och nedanför detta två parallella räta linjer, en våglinje och 
ytterligare en rät linje. Hankfragmenten har rund genomskärning, 
som mot änden blir fyrsidig och avsmalnande; de är ornerade 
med grupper av dubbla, omlöpande vulster. 

3 mynningsfragment till ett bronskarl ined obetydligt förtjoc
kad, utböjd kant. L. 4,3—1,3 cm. 
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Fig. 2. De ornerade fragmenten au Hemmoorkärlet frän Högbro, Hälla sn, 
Gotland. Skala 1/1. Teckning au Bengt Handel. — Die uerzierten Fragmente 

des Hemmoorcimers aus Högbro, Kirchsp. Hälla, Gotland. 

Smalt mynningsfragment till ett bronskärl med ensidigt för-
tjockad, 0,3 cm bred kant. L. 2,8 cm. 

2 fragment till ett bronskärl med rak kant och ornerat nedan
för kanten med ett centimeterbrett band av vertikala, smala räff
lor. Mynningsfragmenlels 1. 7,2 cm, tji. 0,1 cm. 

Hank, brons, 2 facetterade fragment med 8-sidig genomskär

ning. L. 1,9 cm. 
Bronsfragment, plant, med rundad kant. Tji. 0,3 cm. Diam. 

18—20 cm. 
Ca 45 bronsbleck, varav flertalet är mycket små och eldskadade. 

Av det mindre antalet bättre bevarade är det största 5,1X2,4 cm. 
Bronsten med rund genomskärning, 1. 1,2 cm, vidd 0,4 cm. 
Bronsten med rund genomskärning, möjligen av en nål, 1. 1,9 

cm, vidd 0,2 cm. 
7 skärvor till ett ornerat lerkärl (fig. 3) av välbränt, ljusbrunt 

gods, tji. 0,4 cm. Kärlet har haft rak mynningskant, tämligen hög 
hals och kraftig bukknick. Förmodligen har det varit försett 
med handtag, visserligen finns ingen del av denna bevarad men 
den ornerade skärvan med bukkanten bör av formen att döma 
suttit i närheten av en sådan och den är dessutom avflagrad just 
diir handlaget bör ha varit fastsatt. Orneringen består dels av 
olika slag av instämplade cirklar dels av skrafferade geometriska 

105 



I N G A L I N D E B E R G 

Fig. 3. Lerkärl frän Högbro, Hälla sn, Gotland. Skala 2/5. Lavering av Bengt 
Handel. — Tongefäss aus Högbro, Klrchsp. Hälla, Gotland. 

figurer, romber och kryss med trianglar, linjer och snedintryck 
och är lagd i horisontella bårder på halsen och nedanför bukknic-
ken. 

Vildsvinsbete, kluven. 
Brända ben. 

Hemmoorkärlen är mycket ingående behandlade i litteraturen, 
främst av Willers2 men även av Hahne3, Werner4 och Fkholm3, 

2 II. Willers, Die Römischen Bronzeeimcr von Hemmoor, Hannover und 
Leipzig 1901, och Neue Untersuchungen iiber die römische Bronzeindustrie 
von Capua und von Niedergermanien, Hannover und Leipzig 1907. 
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I korthet kan sägas att de är gjutna ä cire perdue, har en ägg-
koppsliknande eller cylindrisk form, en kraftigt förtjockad myn
ningskant, hankfästen gjutna i ett med kärlet och är försedda 
med en fot, som antingen är pålödd eller driven. Nedanför myn
ningskanten förekommer en ornering, som vanligen består av 
horisontella linjer, men dessutom finns en mindre grupp med 
djur- eller flätbandsfriser. De är tillverkade i Gressenich och be
står av en zinkhaltig legering, som kan betecknas som mässing. 
Ekholm och i någon mån Hahne har försökt att skapa ett ut-
vecklingsschema och det som härvidlag har varit utslagsgivande, 
i mycket beroende på kärlens ofta fragmentariska skick, har 
varit utformningen av foten. I de fall Hemmoorkärlen kan date
ras genom sin fyndmiljö tillhör de 200- och 300-talen e. Kr.6 

Fragmenten till Högbrokärlet är givetvis alltför få för att man 
skall kunna säga något om dess form. Det är bara mynningsfrag-
menten med den karakteristiska, breddade kanten, som kan Idra 
dem till denna typ av kärl liksom den där nedanför löpande frisen. 
Ingenting av foten återstår och kantfragmenten är för smala för 
all ge profilen. Förtjockningen av kanten går dock inte enbart 
inåt utan det finns en antydan om en svag böjning utåt. Enligt 
Ekholm har alla kärl med driven fot en endast inåt förtjockad 
kant, medan kanten hos dem med pålödd fot varierar. De tidi
gare kärlen har en ntböjd kant men senare under påverkan av 
dem med driven fot uppträder kärl med dubbelsidigt förtjockad 
kanl7. Men det som framför allt är av intresse på detta kärl är dess 
ornamentala fris. 

Sammanställer man de olika fragmenten får man en ornering, 
som består av cn övre bård av tandsnitt mellan pärlränder, en 
undre med våglinje mellan räta linjer och däremellan den egent-

3 // , Hahne, Das Brandgräberfeld von Barnstorf, Kr. Diepholz, Jahrbuch 
des Provinzial-Museiims zu Hannover, 1909/1910. 

4 J. Werner, Zur Herkunft und Zeitstellung der Hemmoorer Eimer und 
der Eimer mil gewellten Kanneluren, Bonner Jahrbiicher 140/141, 1930. 

5 G. Ekholm, Romerska vinskopor och kärl av Hcmmoorlyp i skandinaviska 
fynd, Upplands Fornminnesförening» tidskrift XLV, 1934, Bronskärlen av 
l lemmoorlyp. Bergens Museums Arbok 1941, och Die Hemmoorer Eimer Skan
dinaviens. Acta Archaeologica 19(11. 

8 Om diskussionen angående dateringen se siirskilt Werner och Ekholm. 
7 Ekholm, 1961, a.a. 
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liga frisen, som bör vara en typ av flätbandsbård. De regelbundet 
återkommande bågarna kan knappast vara något annat än ett 
flätband, men av hur många band denna fläta bestått är svårare 
att bedöma. 

Flätbandet som motiv förekommer på flera kärl. Tvåbands
fläta möter man ofta men endast som underordnad bård tillsam
mans med djurfriser. Som huvudmotiv förekommer flätbands-
frisen endast i två fall, på kärl från Avaldsnes, Norge och från 
Barnstorf 6, Hannover, vilka båda dock skiljer sig väsentligt från 
Högbrokärlet. Kitteln från Avaldsnes har en bred ornamental 
fris, vars mittparti utgöres av en silverbelagd flerbandsfläta med 
tre rader små knoppar av koppar och avbrutet med jämna mel
lanrum av ovala fält, ursprungligen med halvklotformade silver
knappar. De sekundära bårderna utgöres av likaså silverbelagda 
enkla bandflätningar och rader av runda fält, ursprungligen med 
silverknappar.8 Barnstorfkittel har en liknande ornering. Den har 
tre släta band belagda med silverbleck, av vilka det bredare i 
mitten består av en trebandsfläta med infogade punkter och med 
jämna mellanrum rosetter av koppar och de två smalare på ömse 
sidor av tvåbandsfläta.9 Båda dessa kärl har en liknande utform
ning av hankfästena och vridna hankar. Hahne daterar Barns-
lorl gravfältel i stort till 300-talet, medan Werner anser det till
höra 200-tal. Avaldsncskärlet dateras genom sin fyndmiljö till 
300-talet. 

Då flätbården på Högbrokärlet är det primära dekorations
elementet, är det väl sannolikt att den bestått av fler än två 
band, liksom fallet är på kärlen från Avaldsnes och Barnstorf. 
Därför talar också det lilla fragmentet med vinklat band, som svår
ligen passar in i en enkel bandflätning men däremot kan kom
ma in i en mer komplicerad. I en flerbandsfläta av typ Avaldsnes 
kan punkten på detta fragment vara en av dem som ingår i 
mittraden eller, vilket kanske är troligare, fragmentet hör sam
man med nägot ornament som avbryter flätbandet. Fragmenten 
är tyvärr för få och för små för att man med säkerhet skall kunna 
rekonstruera frisen (fig. 4). 

8 H. Shetelig, Vestlandske gräver fra jernalderen, Bergen 1912. 
9 Hahne, a.a. 
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Fig. A. Färslag till rekonstruktion av den ornamentala frisen på Hcmmoor-
kärlet från Högbro. Skala III . Teckning av Bengt Handel. — Bekonstruktions-

vortchlag fiir den verzierten Frie» des Hemmooreimers von Högbro. 

De sekundära bårderna, tandsnittet och våglinjen, möter man 
på andra kärl av Hemmoortyp men i utförandet av flätbandet är 
Högbrokärlet ensamstående. Jämfört med Avaldsnes och Barns
torf synes det vara en betydligt enklare variant. 

Flätbandsmönstret är i och för sig ingen ovanlig företeelse 
under romersk tid. Förutom i andra sammanhang som t. ex. i 
mosaiker förekommer det på andra typer av brons- och silverkärl 
och det redan på kärl funna i Pompeji och Herculaneum. över
huvudtaget är det orneringen på hellenistiska och romerska kärl 
som ger förutsättningarna för dessa friser med djur, flätband, 
landsnitt, äggstav o. s. v., vilka förekommer på Hemmoorkärlen. 

I det tekniska utförandet står Högbrokärlet närmare dem med 
djurfriser. Dessa är utförda antingen i låg relief eller med för
djupade konturer, och i synnerhet på de senare är djurfällar och 
vissa landskapsdetaljer emellanåt markerade med små inpunsade 
streck. Vissa partier av friserna har dessutom varit belagda med 
silver eller emalj.10 

10 Willers, 1901, a.a. 
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Fig. 5. Mynning»fragment av tre bronskärl och hankfragment från Högbro, 
Hälla sn, Gotland. Skala M5. Foto Nils Lagergren. — Mundungsfragmcnle von 
drei Bronzegefässen und Henkdfnigmcnte au» Högbro, Kirchsp. Hälla, Gotland. 

Det är metoden med fördjupade konturer, som förekommer på 
det gotländska kärlet. Av friser i denna teknik är i synnerhet tre 
värda att framhållas, nämligen friserna på kärl från Himlingoje 
i Danmark, Grabow i Mecklenburg och Barnstorf 7 i Hannover. 
Alla tre har samma typ av sekundära bårder, upptill tandsnitt 
av samma enkla utförande som på Högbrokärlet och nedtill en 
våglinje. Himlingojckärlet har dock ej en heldragen våglinje ulan 
en prickad, och i bården ingår även smä prickcirklar. 

Utbredningen av Hemmoorkärlen är ju på kontinenten rent 
västlig; endast ett mindre antal är funna inom ostgermanskt om
råde. Men de rikare ornerade kärlen faller inom det västger
manska området: de är funna i Hannover, Bhenområdet, Meck
lenburg och Danmark, och därtill kommer kitteln från Avaldsnes. 

De övriga bronskärlen är det svårare att yttra sig om. I fynd-
kombinationer där Hemmoorkärl är funna tillsammans med 
andra bronskärl, visar det sig, att dessa senare i de flesta fall är 
elt bäcken och skopa med sil av sen, flatbottnad typ. I Danmark 
förekommer ofta även en östlandskittel. Det fragmentariska till
ståndet hos inventariet i Högbrograven gör det omöjligt att be-
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stämma de återstående kärltyperna. Det smala mynningsfragmen
tet (fig. 5) med ensidigt förtjockad kant är dock av samma 
form som på skopor och silar, varför det möjligen kan ha tillhört 
ett sådant kärl. Det finns bland fragmenten dessutom en del 
mindre, nägot kraftigare bleck, som kan ha tillhört ett skaft. 
De typer av bäcken, som förekommer, omfattar ett tiotal, och 
bland de vanligaste är Eggers rakväggade, sena bäcken med ut-
böjd kant. Materialet är emellertid alldeles för sparsamt för atl 
man ens ska försöka sig på ett antagande. 

Någon motsvarighet till de rafflade fragmenten har jag inte 
kunnat finna. De uppvisar en mycket grund räffling, som endasl 
framträder på den ena sidan, och räfflornas bredd uppgår endasl 
lill ca 1,5 mm. De kan alltså inte jämställas med de samtida kan-
nelerade kärlen med deras djupare och bredare räffling. 

Även om man inte kan avgöra, till vilka typer av kärl de olika 
fragmenten hört, visar de ändå att Högbrograven utom ett Hem-
moorkärl innehållit ytterligare tre bronskärl, ett med utböjd kant, 
ett med rak kant och ornerat med ett rafflat band och ett som 
möjligen kan ha varit en skopa eller en sil. Visserligen har Got
land under denna tid gravar med ett rikt inventarium, omfat
tande bl. a. romerska bronskärl, men antalet kärl är inte så stort. 
I regel förekommer endast ett Hemmoorkärl eller ett kannelerat 
kärl med skopa och sil eller en östlandskillel med eller utan 
skopa och sil. 

För att närmare kunna dalera graven från Högbro får man 
vända sig till remändebeslaget och lerkärlet. 

Bemändebeslaget motsvarar till sin form de genombrutna be
slag, som av Nerman11 föres till period V: 1 och som han anser 
vara gotländska lokalformer. Formen förekommer visserligen 
inom hela det germanska området, talrikt i Weichselområdet, där 
de dateras till 200-talet12 och även i de danska mossfynden från 
Thorsbjerg och Vimose.13 Högbrobeslaget står väl närmast de rikt 
genombrutna beslag, som hör till typens senare utvecklingssta-

11 O. Almgren och B. Nerman, Die ältere Eisenzeit Gotlands, Stockholm 
1923. 

12 E. Blume, Die germanischen Slämme und die Kulturen zwischen Oder 
und Passarge zur römischen Kaiserzeit, Wiirzburg 1912. 

13 Almgren—Nerman, a.a. 
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dium. Ornamentiken är ovanligt rik, och av de olika motiven 
möter man halvcirkeln med cirkelavslutning på de rikt ornerade 
lerkärlen liksom elt liknande vågband av halvcirklar på en kam 
från Smiss i Eke socken, Gotland, daterad genom sin fyndmiljö 
till fullt utbildad perlod V: 1. 

På de gotländska lerkärlen under period V:l förekommer dels 
en linjeornering med bl. a. sick-sack-band, skrafferade motiv och 
snedintryck, dels en stämpelornering, som under periodens senare 
del blir helt övervägande. Motiven är lagda i horisontella bårder, 
åtskilda av enkla eller flerdubbla linjer, och från det ornerade 
handlaget går girlander ned pä buken. Vanligen begränsas orne
ringen till halsen men går ibland även nedanför bukknickcn. Det 
är denna form av ornering vi möter på Högbrokärlet. 

Stämpelorneringen spelar ännu inte någon större roll; den 
förekommer endast i form av enkla eller koncentriska cirklar. 
Somliga cirklar är omgivna av en krans av snedintryck, vilket 
liksom girlanderna med cirklar hör till de motiv som enligt Ner
man kommer med den rikt ornerade ornamentiken. 

Ett osäkert moment i rekonstruktionen är orneringen nedan
för bukknicken. De korta linjerna med snedintryck, som utgår 
frän girlanden, tyder på en fortsättning av något slag, men det 
mönster de bildar är ovisst och rekonstruktionen ger endast ett 
förslag. Ett lerkärl med liknande ornering av bårder med skraf
ferade motiv och enklare stämpelornering samt girlander nedan
för handtaget ingår i ett gravfynd från Tänglings i Etelhem soc
ken, Gotland. Detta kärl dateras genom ett par armringar av 
typ ÄEG 113 till fullt utbildad period V: 1. 

Daleringen av graven kan alltså genom lerkärlet och remände-
beslaget sättas till tiden omkring 300, vilket väl passar in även 
med Hemmoorkärlet. 

Vid en närmare granskning av gravinventariet frapperas man 
av dess avsiktligt sönderhuggna men endast delvis eldskadade 
tillstånd. Bronsfragmenten är alla små och ger intryck av sönder
brutna stycken, hankfragmenten består av korta bitar men är 
i övrigt rätt väl bibehållna. En grav från Störlinge, Gärdslösa 
socken, Öland, har ett liknande sönderhugget inventarium, in
nehållande bl. a. Hemmoorkärl och skopa med sil. Graven har 
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behandlats av Olsén14 och av honom sammanställts med en grupp 
gravar i Lausitz. Dessa är brandgravar med bl. a. Hemmoorkärl, 
vilka liksom andra bronskärl uppträder i mycket fragmentariskt 
skick. Eggers15 har utskilt tre områden allt efter gravskicket. 
I Danmark, Mecklenburg och mellersta Tyskland förekommer 
skelettgravar med Hemmoorkärl som gravgåva, i nordvästra 
Tyskland tjänstgör kärlet som benbehållare, och dessutom finns 
ett litet brandgropsomräde i Lausitz med "rituellt sönderslagna" 
kärl, vilka är nedlagda som gravgåvor. Olsén framhäver även de 
bornholmska brandgravarna från yngre romersk järnålder. Brons
kärlen i dessa gravar, vanligen skopa med sil av sen form, är 
alltid illa medfarna och utgöres av mindre fragment.18 I motsats 
till de starkt eldskadade brons- och glaskärlen är lerkärlen vis
serligen i skärvor men varken deformerade eller missfärgade av 
elden.17 Det är alltså samma förhållande som man möter i den 
öländska och gotländska graven. På Bornholm rör det sig för
modligen om ett allmänt utbrett brandgravsskick med sönder
hugget och starkt förbränt inventarium. Förbindelser mellan de 
tre östcrsjö-öarna har med all säkerhet förekommit under denna 
tid. Huruvida Lausitzområdet har spelat någon roll i detta sam
manhang, är det svårt att bedöma. 

Hitintills har sex Hemmoorkärl varit kända i Sverige, och alla 
kommer de från landets östra område, vilket tyder på direkta för
bindelser västerut mot Danmark och Nordtyskland. På Gotland 
finns tidigare (va kärl — frän Bjärs i Hejnum socken och från 
Sandegårda i Sanda socken. I båda fallen rör det sig om fragment 
av kärl, ornerade med linjer nedanför mynningskanten och här
stammande från brandgravar, daterade till 200-talet. Samma 
lineära ornering förekommer på övriga på fastlandet funna kärl. 
De två från Tuna, Badelunda socken, Västmanland, kommer från 
cn skelettgrav, daterad genom sin fyndmiljö till ca 300,18 det från 
Gödåker, Tensta socken, Uppland, från en brandgrav, diir det 

14 P. Olsén, Ett öländskt Hemmoorkärl, Tor 1959. 
15 H. J. Eggers, Der römische Import im freien Germanien, Hamburg 1951. 
18 A'. Larsen, Bornholm i aeldre jernalder, Aarböger for nordisk oldkyndig

hed og historie 1949. 
17 O. Klindt-Jensen, Bornholm i Folkevandringstiden, Köpenhamn 1957. 
is M. Stenberger, Tuna in Badelunda, Ada Archaeologica 1950. 

113 



I N G A L I N D E B E R G 

använts till benbehållare, och fragmenten från Störlinge, Gärds
lösa socken, Öland, likaså från en brandgrav. De två senare date
ras till ca 300 med vid marginal.19 Härtill kommer så Högbro
kärlet, vilket liksom de övriga härstammar från östra Sverige 
men vilket dock intar en särställning genom sin ornamentala fris. 

Hela graven med sin rika uppsättning av provinsialromerska 
bronskärl ger ytterligare ett belägg för Gotlands framträdande 
ställning under den romerska järnåldern. 

i» P. Olsén, a.a. 

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

/. Lindeberg: Ein verzierter Bronzeeimer vom Hemmoortyp aus 
Gotland. 

Im Jahre 1929 wurde ein der Beschädigung ausgesetztes Klslcn-Brandgrab 
in Ilögbro, Kirchspiel Hälla, auf Gotland untersucht. Das stark fragmenta-
rische Inventar bestånd aus einer Riemenzunge aus Bronze (Fig. 1), Frag
menten von vier Bronzegefässen (Fig. 2 und 5), einigen kleineren Bronzefrag-
menten und Scherben eines verzierten Tongefässes (Fig. 3). 

Von den Bronzegefässen känn nur eines auf seinen Typ hin bestimmt werden, 
nämlich ein Hemmooreimer (Fig. 2). Was diesem Eimer ein besonderes In
teresse verliilil isl, dass er an Stelle der gewölinlichen horizoiilalen Linien un-
terhalli des Miindiingsrandes mil einem ornamentelen Fries vcrziert ist, der aus 
einer Flechtbandborte besteht. Man känn ihn als eine einfachcrc Variante der 
mil Silber belegten Flechtbandborten verzierten (iclässe von Avaldsnes. Nor
wegen, und Barnstorf 0 (Fig. 4), Hannover, ansehen. In der technischen Aus
fiihrung steht der Högbroeimer den mit in verlieflcn Konturen ausgefiihrten 
Tierfricsen verzierten Gefässen näher. Unter diesen können Gefässe von Him-
lingoje, Dänemark, Grabow, Mecklenburg und Barnstorf 7, Hannover genannt 
werden, die zudem den gleichen Typ von sekundären Borlen zeigen — den 
vereinfachlen Zahnschnitt und Wellenlinien 

Die Iibrigen Bronzegefässe können nach ihren Typen nicht beslimmt wer
den; eines von ihnen hal geraden Rand und ist mit einem Band von senk-
rechten, kleinen Riefeln verziert. Durch die Riemenzunge und das Tongefäss 
känn das Grab in die Zeit um 300 n. Chr. datiert werden. 

Durch den Högbroeimer hat sich die Zahl der in Schweden gefundenen 
Hemmooreimer auf sicben crhöht, die sämtlich aus den östlichen Ländes-
teilen herstammen. Ausser zwei schon fruher aus Gotland bekannten slum
men zwei aus Väslmanland, und jeweils einer von Uppland und Öland. Alle 
diese haben jedoch die gewöhnlichere Verzierung von horizoiilalen Linien 
unter dem Miindungsrand. 
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