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lingshistoria. Flera dunkla punkter kanske än kunna lösas, då 
noggranna mätningar av byggnaden gjorts, andra kan- man 
hoppas att restaureringsarbeten skola lägga i dagen. Förelig
gande studie har endast sökt att uppdraga de viktigaste kon
turerna av den mäktiga byggnadens äldsta historia. Den roll 
de olika skedena spelade i byggnadskonstens utveckling för 
omgivande trakter, främst stiftet och västra Uppland, hoppas 
jag bli i tillfälle att påvisa i ett annat sammanhang. 

Den senare förromerska järnåldern i Soerige. 

AT 

T. J. ARNE. 

| ed senare förromersk järnålder menas här den tid
rymd, som av O. Montelius fått namnet järnålderns 
Undra och tredje period1. I Sverige gjorde sig då 

starka inflytelser från laténekulturen gällande, och perioden 
namnes därför här lika ofta laténetiden. 

Redan 1872 påpekade H. Hildebrand, att vissa spännen 
av laténetyp hittats även i Sverige2. Han trodde dock, att de 
förskrevo sig från århundradena närmast efter Kr. f. I. Undset8 

höll 1881 för troligt, att man åtminstone på Gotland kunde 
urskilja en särskild förromersk järnålder, som han tillskrev de 
båda århundradena före och efter Kr. f. Slutligen utsöndrade 
O. Montelius 1885 för nordgermanskt område en period av 

1 O. Montelius, Den nordiska järnålderns kronologi {Sv. Fmfs Tid
skrift IX). 

2 H. Hildebrand, Studier i jämförande fornforskning I, Bidrag till 
spännets historia, sid. 138 {Antikv. Tidskr. f. Sverige IV). 

3 I. Undset, Jernalderens begyndelse i Nord-Europa, 1881. 
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laténeinflytelser, som tar sin början i fjärde årh. före Kr. f.', 
en tidsbestämning, som han för Sveriges vidkommande senare 
preciserat till c:a 300 före Kr. f. 

En ingående behandling av det denna period tillhörande, 
först under de två senaste decennierna mera ymnigt inflytande 
fornsaksmaterialet, som numera huvudsakligen förskriver sig 
frän systematiskt undersökta gravar, har hittills blott kommit 
Gotland till del2. I det följande kommer också väsentligen 
fastlandet och Öland att behandlas. Gotlands fornlämningar 
och fynd komma huvudsakligen i jämförande syfte att indra
gas inom området för dessa studier. 

I. 

Gravskicket. 

Under de 2 sista perioderna av den förromerska järnål
dern härskade i Sverige, såvitt vi nu veta, likbränningen oin
skränkt. Man har antagit, att ett fynd, bestående av ett tve
eggat järnsvärd, 2 spjutspetsar av järn samt 8 bitar av ett 
grovt lerkärl, funnet vid Nosaby Nr 14 i närheten av Kristian
stad i Skåne, skulle härröra ur en grav med obränt lik3, enär 
inga brända ben eller kol iakttogos, men intet avgörande be
vis finnes för detta antagande. Ännu tvivelaktigare är upp
giften, att en lång laténe-II-fibula av järn, från Stora Dalby i 
Kastlösa socken på Öland, skulle förskriva sig från en mans-
lång kista av kalkstenshällar, liggande i en rund hög med 
mycken jord ytterst och kullerstenar närmast kistan samt en 
mer än meterhög bautasten på toppen. I kistan uppges ett 
skelett ha legat med huvudet mot söder. Vid dess högra arm 
låg spännet, vid högra sidan ett svärd, och dessutom hittades 

1 O. Montelius, Om tidsbestämning inom bronsåldern, 1885, sid. 197. 
2 O. Almgren, Die ältere Eisenzeit Gotlands, 1914. 
3 O. Montelius, Den förhistoriska fornforskningen i Sverige 1882-84 

{Sv. Fmfs Tidskr. VI). 
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en lerkruka. Dessa hittarens uppgifter förefalla något tvivel
aktiga. Under den äldre romerska järnåldern, då stenkistor 
med skelett blevo vanliga, brukade svärdet ligga vid vänstra 
sidan och skelettet hade oftast huvudet riktat mot norr. Fi
bulan — och det är avgörande — bär glödpatina och har så
ledes tydligen varit med på bålet. Möjligen kunde man tänka 
sig, att då hällkistan anlades, en äldre brandgrav skadats och 
fibulan råkat följa med från denna. Dock är att märka, att 
hittaren förklarade, det kistan varit fri från grus! 

Brandgravarna kunna delas i sådana, som äro täckta av 
en synlig hög, ett röse eller en stenplan, och sådana, som 
befinna sig under flat mark. Bland de senare, som genom
gående synas vara gropar (med eller utan benbehållare och 
bålmörja) ej brandflak, måste man skilja på sådana, i vilka 
gravinnehållet saknar ett skyddande övre stenhölje, och sådana, 
som äga ett sådant. Man torde kunna antaga, att de senare 
bilda ett slags övergångsform mellan den rös- eller stenplan-
täckta graven och den enkla gropen med eller utan bålmörja. 

Gravar, täckta av rosen eller stenplaner, känna vi från 
Östergötland, Öland, troligen Värmland och Västergötland och 
möjligen Halland och Blekinge, låga högar av jord och sten 
från Öland, Gotland, Östergötland och Nerike. 

Vid Halleby i Skärkind påträffades ett verkligt stenröse 
med tämligen ringa jordblandning av 8 ms diameter och Va 
ms höjd; detta täckte en liten brandgrav, som var anbragt 
25 cm. djupt i gruset under roset; den mätte 50 cm. i diam. 
upptill och 20 cm. i djup samt innehöll förutom en del forn
saker en klump av vita brända ben, omgiven nedtill av en 
hartsring av 15 cms vidd1. Över benklumpen låg en flat sten; 
ovanför denna och delvis under syntes kolsvart jord med en
staka kol- och benbitar. På samma gravfält funnos även smärre 
rosen eller stensamlingar, stenplaner, något synliga i jordytan; 
de täckte i allmänhet kittelformiga brandgropar med lerurnor 

1 O. Almgren, Ett gravfält från den äldre järnåldern vid Halleby l 
Skärkinds socken (Medd. fr. Österg. Fornminnesf. 1905, sid. 13 ff.). 
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eller hartstätningar jämte brända ben. En cirkelrund stenplan 
med 11 ms diameter har av docenten B. Sehnittger undersökts 
vid Ljunga i Skönberga socken1. I dess mitt anträffades ome
delbart under stenlagret en brandgrop med brända ben, kol 
och en bennål. Ännu en stenplan är undersökt vid Skälf i Ö. 
Husby socken. Båda synas tillhöra tiden omkring Kr. f., möj
ligen romersk tid. (?) Sommaren 1919 har docenten Sehnittger 
vid Gestilren i Västergötland trott sig kunna konstatera lik
nande stenplaner. En undersökt plan lämnade dock inga tids
bestämmande fynd (St. H. M. 12490, 13639, 13825). 

O. Almgren jämför gravarna vid Halleby med de små, 
tämligen flata kullar av jord och sten med 2—5 ms genom
skärning, som förekomma på Gotland2. Dessa senare täcka 
emellertid vanligen ett litet, tämligen cirkelrunt brandflak i st. f. 
en brandgrop. Ofta omges de av en fotring av något större 
stenar. Detta är även fallet på Hallebygravfältet. De brända 
benen ligga vanligen kringströdda i brandflaket i de gotländska 
högarna, men anbragtes måhända delvis i de lerkärl, som stun
dom anträffas förutom andra fornsaker. Bränningen har i varje 
fall ej skett på gravplatsen. 

Besläktade gravformer äro även kända från Öland. Två 
gravfält från laténetiden ha där undersökts, nämligen vid Övre 
Ålebäck på gränsen mellan Norra Möckleby och Gårdby sock
nar3 samt vid Ryd i Glömminge socken. Vid Övre Ålebäck 
utgöras gravarna av låga, jordblandade rosen, de flesta av rek
tangelform; några få ha en höjd av 50 cm. men de flesta äro 
lägre. Nästan alla tyckas hava haft randkedjor. Rösenas översta 
del bestod av jord och småsten, s. k. klapper, varunder lågo 
större kullerstenar av granit, här och var blandade med smärre 
flisor, i synnerhet s. k. butstenar. 

De rektangelformade rösenas storlek växlar mellan 6 x 3 m. 

1 B. Sehnittger, Gruvfältet vid Ljunga i Skönberga socken II {Medd. 
fr. Österg. Fmf. 1909). 

2 O. Almgren, Die ältere Eisenzeit Gotlands, sid. 12—14. 
3 F. Baehrendtz, Gravfältct vid Övre Ålebäck (M. Bl. 1896). 

Fornvännen 1919. 13 
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Fig. 3. Röse nr 13 vid Ryd i Glömmingc. 

Fig. 4. Röse nr 25 vid Ryd i Glömmingc. 
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och 16x8 m. Längdriktningen går från norr till söder. Nägra 
innehöllo hällkistor med skelett. I ett fall (grav 13) synes häll
kistan ha anbragts i ett röse med tidigare brandgrav. Häll-
kistorna innehöllo i regeln jämte skelettet blott ett lerkärl och 
en järnkniv, under det att brandgravarna voro rikare utrustade. 
De förra synas tillhöra romersk tid, om också dess äldsta del, 
de senare slutet av den förromerska tiden. Den i det största 
gravröset (nr 2) påträffade kitteln av brons och järn stod på 
en mindre flisa och omgavs av 9 omsorgsfullt ställda but-
stenar av mer än 50 cms höjd. Denna kista täcktes av en 
mindre flisa, och ovanpå låg en stor klumpsten, som höjde sig 
25 cm. över rosets yta. I kitteln funnos brända ben, aska och 
sand samt diverse vapen av järn. Ännu två andra rikare utstyrda 
gravar (nr 6 och 10) ägde små kammarliknande stensättningar, 
i vilka föremålen lågo förvarade. Vanligen fanns i rösena på 
bottnen en kolbädd av 2—3 ms diameter och 2—3 cms tjocklek. 
De brända benen hittades ibland i kolbädden, mest samlade i en 
hög, eller ock i ett kärl, som ej nödvändigtvis stod i direkt be
röring med kolbädden (St. H. M. 9362 A, 9754, 10302). 

Gravfältet vid Ryd i Glömmingc socken räknar omkring 
80 rosen dels rektangulära, dels — och till övervägande antal — 
runda (fig. 1). I motsats till de rektangulära laténetidsrösena 
vid Ö. Ålebäck äro de vid Ryd orienterade i Ö—V med un
dantag av ett enda, vars längdriktning befinner sig i N—S. 
Det största rektangulära roset (nr 13 på planen) mätte 14,5x8 
m. (fig. 2). Det kantades av 'stora block, mer än 1 m. långa 
och Va—3U m. höga (fig. 3). Rosets höjd steg till +52 cm. 
I dess mitt fanns ett stort stenblock, som höjde sig till +85 cm. 
Under detta fanns en liten kammare av 2 flata täckhällar, 1 
bottenhäll och 5 sidostenar (delvis hällar). Denna inneslöt ett 
kärl av brons och järn, på vars botten lågo brända ben och 
ett järnspänne. Strax norr om mittblocket hittades djurben. 
Nordväst om mittblocket fanns pä +20 cms djup en c:a 5 kvm. 
vid yta med svart, kolblandad jord och därunder starkt bränt 
grus till ± 0 cm. Övriga rektangulära rosen voro byggda un-
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gefär på samma sätt, ehuru skyddet för ben och gravinventa
rium ibland var sämre. De brända ben, som hittades i be
hållare, voro ej blandade med kol. Jordblandningen i rösena 
spelade ingen större roll. 

I de runda stenrösena, av vilka ett undersökt (nr 25 å 
planen) nådde 62 cm. i höjd och 8,20 i diameter (fig. 4) fanns 
i ett fall en kolbädd i norra och nordvästra delen och i ett 
annat ett större block i mitten. Ett runt röse (fig. 5) 10x0,70 
m. hade i mitten ungefär på marknivån en flisa och snett un
der denna, täckt av en annan flisa, en med lera smetad grop 
(15 cm. djup, 30 cm. vid) som var fylld med kalkvita, brända 
ben och aska men utan kol (fig. 6 och 7). 

Slutligen undersöktes här några runda stenläggningar eller 
stenplaner, besläktade med de östgötska. En var helt fylld, 
mätte 7,5 m. i diameter och 15 cm. i höjd och hade i mitten 
en klumpsten, 50 cm. hög samt 75x80 cm. i diameter. Vid 
undersökningen hittades några brända ben och en bronsnål 
(grav nr 4 å planen; St. H. M. 12274, 14145). 

En annan stensättning (nr 38 på planen) var cirkelrund men 
utgjordes blott av en kantring med 4 (5? 6?) stenradier liksom ek
rarna i ett hjul. 1 mittpunkten låg ett stort granitblock 55 x 60 x 90 
cm. Under mittblocket hittades intet. Graven erinrar om en 
stensättning vid Grums i Värmland, som nedan skall omtalas. 

Intet av de 13 undersökta rösena och stenplanerna på 
gravfältet vid Ryd kan tillskrivas en yngre tid än förromersk 
järnålder. Från närmast följande period härrör ett 11 m. brett 
och 83 cm. högt gravröse, beläget c:a 1h km. sydväst om 
Ryds by. I detta fanns en i N—S orienterad hällkista, nu
mera rubbad. Kistan omslöt delar av ett skelett, som anbragts 
omedelbart på ett —23 cm. djupt liggande kollager. Länd-
kotorna voro svedda, vilket tyder på, att liket lagts omedel
bart på glöd. Kan detta måhända betraktas som en över
gångsform mellan likbränning och jordande? De åtföljande 
fornsakerna utgjordes av ett tveeggat järnsvärd, en spjutspets 
med svagt ryggat blad, en lansspets med en hulling och ryg-
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Fig. 5. Röse nr 11 vid Ryd i Glömmingc. 

gat blad, en konisk sköldbuckla med utdragen spets samt ett 
remändbeslag, allt av järn (St. H. M. 12274 B). Graven torde 
tillhöra 2:a århundradet efter Kr. f.1. 

På Karums Alvar i Högsrums socken och vid Runsberga 
i Gärdslösa socken finnas även fyrsidiga stensättningar tillhö
rande laténetiden (jfr St. H. M. 5153 b och 1304, 116—118). 
På Karums Alvar hittades i en låg skadad stensättning, vars 
ursprungliga form ej kunde bestämmas, en samling brända 
ben och halva spiralen till en laténefibula inom ett skydd av 
smärre hällar. (St. H. M. 12321). 

Vid Ysane nr 11 i Ysane socken, Blekinge, gjordes ett 
laténefynd vid bortförandet av ett 10 m. brett stenröse. Inga 
ben omtalas. De under en flat sten på l/« ms djup liggande 
föremålen utgjordes av en halsring, en liten bronsring med 
knoppar, hängen, ringar och spiraler av brons (Karlskrona 
museum). Från bottnen av ett bortfört stenröse uppges en vid 

1 Jfr t. ex. rcmändbeslaget fig. 326 i O. Almgren, Die ältere Eisenzeit 
Gotlands. 
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Fig. 6. Röse nr 11 vid Ryd i Glömmingc. 

Nackhälle nr 2 i Spannarps socken, Halland, funnen halsring 
härstamma (St. H. M. 2208). 

Vid Fjugesta i Knista socken, Nerike, undersöktes av doc. 
S. Lindqvist ett gravfält med låga, runda högar. En av dessa 
mätte 3,5 m. i genomskärning. Helt nära ytan påträffades en 
liten triangulär häll, varunder fanns en samling brända ben 
inom en 24 cm. vid hartsring, allt stående i en stensatt grop. 
På 20 cms djup under denna grops botten fanns en i ur-
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sprungliga marken nedgrävd, ej stensatt brandgrop med brända 
ben och kol samt en skära, en pryl och en synål, allt av järn. 
Föremålen i den undre gropen synas härstamma från slutet 
av den förromerska eller möjligen början av den romerska 
tiden (St. H. M. 13201). 

I flera andra små högar af 3,5—5 ms diameter funnos 
hartstätningar, brända ben, ibland något kol, i en grav ett 

Fig. 7. Bensamling ur röse nr 11 vid Ryd i Glömminge. 

krossat lerkärl med kol och en bränd benbit, i en annan utom 
harts och ben en kniv och en fyrkantig ram av järn samt slut
ligen i en ett par eldskadade spiralarmringar av brons (St. H. M. 
13308 C). 

I fråga om dessa gravar föreligger möjligheten, att flera 
tillhöra romersk järnålder. 

Vid Knista by i Knista socken, Nerike, fanns i mitten av 
en stenring av 8 ms diameter en 60 cm. vid brandgrop med 
vita brända ben på bottnen i kompakt samling jämte en järn
nål med öga. Högre upp funnos kolsmulor och enstaka ben-
bitar. De omtalade stenarna i ringen mätte 70 till 90 cm. i 
längd och höjde sig 20 till 40 cm. över marken. Graven kan 
möjligen tillhöra romersk tid (St. H. M. 13308 A). 
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De 5 låga kullar med flackt brandskikt, som undersökts 
av doc. B. Sehnittger vid Skälv i Ö. Husby socken, tyckas även 
tillhöra den yngre förromerska järnåldern. De innehöllo harts
tätningar eller lerkärl jämte brända ben. I en grav fanns dess
utom en bältering (St. H. M. 13825, 15008, 15425). 

På gravfältet Högabacken vid Rimforsa i Tjärstads socken 
hittades i en 40—60 cm. djup brandgrop, som tycktes ha varit 
täckt av en hög av fin sand, jämte brända ben i svart kol
mylla en ring med rembeslag av järn samt remändbeslag av 
samma metall, tillsammans bildande ett bälteknäppe (St. H. M. 
11941)1. 

På gravfältet vid Granhagen i Grums socken, Värmland, 
låg ett litet stenröse av 5,50 ms diameter och 40 cms höjd, 
innehållande brända ben och hartstätning. Här funnos också 
flera kvadratiska sättningar av låga stenar med två diagonala 
stenrader och en flat större häll i mitten. En sådan under
söktes utan att likväl något fynd gjordes. Efter all sannolik
het förskriva sig dessa gravar liksom övriga brandgravar på 
platsen från laténetiden (St. H. M. 13315)2. 

På övergången mellan gravrösena och stenplanerna å den 
ena sidan samt brandgravarna under flat mark å den andra 
sidan stå de brandgravar, som under flata marken täckas av 
ett röse. Dylika äro kända från flera platser i Uppland, näm
ligen Enköping 350 m. väster om järnvägsstationen (St. H. M. 
12339), Finsta i Skederids socken3, och Valsbrunna i Tors
tuna socken (inv. 12239, 12451 och 13336). De äro likaledes 
bekanta från Grums järnvägsstation i Grums socken, Värm
land, och från Alvastra i V.-Tollstad socken, Östergötland. På 
sistnämnda plats funnos rentav sammanhängande underjor
diska stenplaner, under vilka lågo flera brandgravar. 

Gravarna under flat mark ha troligen ursprungligen varit 
1 O. Almgren, Högabacken vid Rimforsa {Medd. fr. Österg. Fmf. 1903). 
2 T. J. Arne, Bidrag till Värmlands förhistoria {Fornvännen 1917). 
3 Schlirer von Waldheim, Fornlemningar utmed Länna—Norrtelge-

banan {Månadsbladet 1884). 
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utmärkta ovan jord av en träpåle eller dylikt. Det synes också, 
som om bautastenar började resas vid laténetidens slut. Dy
lika av växlande storlek äro kända från Alvastra och från Hal
leby i Skärkind, Östergötland, från Järnsyssla nära Skara i 
Västergötland och från Åsby i Edsbro socken, Uppland. In
vid dem hittas brandgropar med sitt innehåll av brända ben, 
hartstätning o. d. Dock bör erinras om, att även på ett grav
fält under flat mark vid Mörrum i Blekinge från yngre brons
ålder stå bautastenar, som dock kunna vara senare resta. 

Ganska vanligt är det, att brandgropen samtidigt skyddas 
och utmärkes genom ett i jordbrynet uppskjutande stenblock, 
som kan sägas vara en föregångare till bautastenen. Stun
dom sticka dessa block upp ända till 20 cm. ovan jord och 
vi få då ett sista genomgångsstadium till den verkliga graven 
under flat mark. Vi känna dylika gravar från Halleby i Skär
kind och Nybble i Vikingstads socken1, Östergötland, Järn
syssla i Skara landsförsamling och Badenetorp i Kvänums 
socken, Västergötland, Norby i Grums socken, Värmland, Sko-
gome i Tuve socken på Hisingen, Bohuslän och från Lustig
krog vid Sörby, Edsbergs socken, Nerike. 

Brandgravarna med och utan benhölje förekomma blan
dade på gravfälten från laténetiden. Det vanliga är, att ett 
större antal gravar anträffas tillsammans, men ofta ha mera 
tillfälliga fynd från gravfält gjorts, som ej följts av en omfat
tande vetenskaplig undersökning. Inalles torde omkring 600 
å 700 gravar från laténetiden hittills vara kända på Öland och 
Sveriges fastland och till större delen undersökta. Gravfält 
med ett flertal gravar under flat mark äro bekanta från föl
jande platser: 

I Uppland. Åsby i Edsbro socken. Flertalet gravar hän
föra sig till romersk tid (St. H. M. 10743, 14610); 

Valsbrunna i Tortuna socken (St. H. M. 11239, 12451, 
13336); Enköpings järnvägsstation (St. H. M. 12339). 

1 W. de Geer och Bror Sehnittger, Ett nyupptäckt gravfält vid Nybble 
i Vikingstads socken {Medd. fr. österg. Fmf. 1912). 
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I Nerike. Vid Lustigkrog på Sörby ägor i Edsbergs socken 
undersöktes några brandgropar av doc. S. Lindqvist. De voro 
belägna å en rullstensås, där de markerats av i jordbrynet syn
liga, mestadels uppbrutna stenar. 

Nr 1 var en 40—50 cm. djupt liggande brandgrop, inne
hållande brända ben och järnfragment inom en hartstätning. 
Täckblocket var bortbrutet. 

Nr 2 utgjordes av en 40—50 cm. djupt liggande brand-
grop med brända ben och en hartsring, pryl och nål med öga 
av järn samt diverse järnfragment. 

Nr 3 en brandgrop med en tät bensamling, hartsring, järn-
fragment samt kol utanför bensamlingen. 

Nr 4 en brandgrop omkring 50 cm. djupt under en nu 
bortbruten sten; en liten stenkrets av 40 cms vidd omslöt en 
anhopning av brända ben samt en 10 cm. lång kolbrand 
kanten. 

Nr 5 en brandgrav med harts, brända ben och järnklum 
par, hade ursprungligen varit täckt av en klumpsten (St. H. M 
13308 F). 

I Värmland. Norby-Oranhagen i Grums socken. Här un 
dersöktes 23 brandgropar, i 19 fall täckta av klumpstenar. I 
9 gravar hittades de brända benen i lerkärl, i 10 hade de legat 
i en träask, såsom framgick av hartstätningen. I 16 gravar 
voro benen blandade med bålmörja, i 4 lågo de rena och vita1. 
(St. H. M. 13315)'. 

I Bohuslän. Skogome i Säve socken, Hisingen. Av 23 
undersökta gravar innehöllo 16 lerkärl och 5 hartstätningar 
jämte brända ben. Ett par brandgropar täcktes av klumpiga 
stenblock, ett par av nägra smärre kullerstenar; en brandgrop 
omgavs av smärre rullstenar, och i en täcktes benen av en flat 
häll (St. H. M. 13014). Efter allt att döma härstamma ett ler
kärl och en fibula från Tågeröd i Tanums socken (Lunds Mu
seum 8409) ur en urnebrandgrop liksom en tälgstensurna med 

1 T. J. Arne, Bidrag till Värmlands förhistoria {Fornv. 1917). 
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brända ben och diverse föremål från Saxeröd i Jörlanda soc
ken (St. H. M. 12083). Ett brandgravsfält under flat mark har 
också upptäckts vid Sjöhåla i Torsby socken. I ett gruslager 
på berget hittades 1918, 3 dm. djupt, en urna, som varit täckt 
av en flat häll l,oox0,75x0,1 mtr. I lerkärlet funnos brända 
ben. För omkring 30 år sedan upptäcktes på samma plats 
ytterligare ett par urnor, varav en täckt med en fyrkantig sten-
platta (St. H. M. 16210). 
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Fig. 8. Gravfältct vid Järnsyssla. VG. 

I Västergötland. Järnsyssla i Skara landsförsamling. Skå
nings härad. Här ha 150 gravar blivit undersökta, med några 
undantag belägna under flat mark (fig. 8, plankarta). Av dessa 
innehöllo 18 blott brända ben, 25 hartstätning med brända ben 
och 86 lerkärl, vanligen med brända ben. Oftast fanns bål
mörja i graven, men ej alltid. 16 gravar utgjordes av brand-
gropar, i vilka inga ben hittades. Av samtliga gravar täcktes 
62 med klumpstenar (fig. 9) (14 brandgropar med ben och 4 
utan ben, 11 hartstätnings- och 33 lerkärlsgravar). I ett fall 
omgavs lerkärlet av en liten kista av gnejsflisor, i ett par fall 
kantades gropen av smärre stenar. Brandgroparna anträffades 
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i regeln på ett djup av 30 till 50 cm. 8 gravar innehöllo bi
kärl. Också i bikärlet kunde finnas brända ben. Ibland täcktes 
kärlet av en liten stenhäll (St. H. M. 12322 och 13314). (Fig. 
10 med gravarna 109—112) \ 

Badenetorp, Kvänums socken, Skånings härad. I ett grus
tag konstaterades av rektor F. Nordin 5 brandgropar med 
brända ben. Fyra synas ha haft lerkärl. I en av dessa gra
var täcktes kärlet av en kullersten, 70x50x35 cm. (St. H. M. 
13036). 

Vållängen, Kvänums 
socken, Skånings härad. I 
en liten grusås undersök
tes inalles 46 brandgravar 
med brända ben, varjämte 
hittades 6 brandlager utan 
ben. Av de 46 gravarna 
innehöllo 28 lerkärl och 8 
hartstätningar till träkärl. 
110 gravar lågo benen utan 
skydd, dock anträffades i 3 
av dessa några spridda krukskärvor. Kol hittades i åtskilliga 
gravar. Gravarna undersöktes av dr J. Sandström (St. H. M. 
12840 och 13321). 

Saleby Rasagården i Saleby socken, Skånings härad. Här 
ha anträffats en del brandgravar med brända ben, lerkärl och 
hartstätning förutom diverse föremål av brons och järn (St. H.M. 
13010, 13178, 14415). 

Saleby by i Saleby socken. Här har visserligen anträffats 
blott en halsring av brons och ett remändbeslag av järn i en 
brandgrop, men troligen ha flera gravar funnits i härvarande 
grustag (St. H. M. 14526). 

Leksberget, Stubbagården och Bäcken, N. Vånga socken, 
Skånings härad. Här äro i grus och sandtag funna några 

Fig. 9. Grav med klumpsten frän Järn
syssla. VG. 

1 T. J. Arne, Ett urnegraffält i Västergötland, {Sv. Fmfs Tidskr. 1905). 
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brandgravar med lerkärl (St. H. M. 12401 och 12645 A). 1 en 
brandgrav (nr 10) fanns rikligt med brända ben utan kolbland
ning, liggande på två små tunna hällar, och bland benen hit
tades en lerkruksbit, en fibula av brons samt krumkniv, skära 
och synål av järn. 

Kleva-Oumsegärden, Kleva socken, Klnne härad. Här 
funnos 6 brandgropar med bålmörja, av vilka en jämte andra 

X "**' 

• 
4B 

• 

Fig 10. Gravarna 109—112 vid .larnsyssla. VG. 

föremål innehöll ett lerkärl och brända "tvättade ben" (St. H. 
M. 10860)'. Också i en annan brandgrop funnos bitar av ett 
lerkärl jämte bikärl. 

Heltiden, Lundsbrunn, Ledsjö socken, Kinne härad. Rektor 
F. Nordin tillvaratog här innehållet i 7 på en ås belägna, ska
dade brandgropar, av vilka 4 utom brända ben innehöllo ler
kärl (St. H. M. 13036). 

Förmodligen till samma tid hör ett gravfält vid Arta Skat
tegården i Fristads socken, Vedens härad, där ett hälft dussin 

1 O. Almgren, Nyfunna brandgropar frän laténetiden i Västergöt
land (Sv. Fmfs Tidskr. 1900). 
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brandgropar undersökts, vilka innehöllo brända ben, hartstät
ning till träaskar och lerkärl. En rektangulär stenram iakttogs 
kring en brandgrop (St. H. M. 14032). 

Liknande gravfält synas även förekomma i Skallmeja soc
ken i Skånings härad, och vid Håjum i Trollhätte socken, 
Väne härad (St. H. M. 12246, 13036). 

Fig. 11. Dyrehögen i Järpäs. VG. 

Ett par brandgropar med urnor och hartstätning samt di
verse järnföremål, däribland vapen, hittades 1919 i den s. k. 
Dyrehögen vid Järpäs kyrka. Högen synes emellertid vara 
senare uppkastad (fig. 11) (St. H. M. 16307). Vid Källeråsen 
i Järpäs socken tyckas liknande gravar förekomma (St. H. M. 
12403, 12419). 

Urnegravfält av samma slag torde också ha funnits vid 
Skattegärden Åsen i Ryda socken (St. H. M. 12045), där en 
halsringsändknopp funnits i en urna, och vid Stommen i Kö-
laby socken (St. H. M. 11396), där en urna hittades innehål
lande en Iaténe-11-fibula, skära, sågblad, pincett, pryl och sy-
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nålar av järn samt skifferbryne. De gravhögar, som här fun
nos, tillhörde vikingatiden. 

I Östergötland. Vid Alvastra järnvägsstation, V. Tollstads 
socken, finnes å en därvarande grusås ett mycket stort grav
fält från första århundradet före och de två första århundra
dena efter Kr. f. Gravarna äro dels brand-, dels skeleltgravar, 
vartill komma en mängd smärre stensättningar och kolbäddar, 
alla liksom gravarna belägna under flat mark. Detta gravfält 
har varit föremål för utgrävningar alltsedan år 1900 och är 
ännu ej uttömt1. Flertalet brandgravar befunno sig i grus
åsens högsta del; somliga hade förstörts av de senare till
komna skelettgravarna, vilka intaga ett betydligt vidsträcktare 
område. Antalet kända brandgravar uppgår hittills till 109, 
skelettgravarna till 176, alltså inalles 285. Åtskilliga gravar ha 
förstörts genom grustäkt. De brandgravar, som kunnat tids
bestämmas, tillhöra laténetiden, skelettgravarna romersk järn
ålder. I minst 35 brandgravar finnas förutom brända ben ler
kärl, i minst 19 hartstätning till lerkärl. Lerkärl och harts
tätning hittas stundom tillsammans. Eljes förekomma brand
gropar med eller utan några kringsatta stenar. Ibland täckes 
gravens innehåll av en kalkstensflisa, eller benen med om
hölje placeras på en sådan. Ett litet underjordiskt röse täcker 
stundom några brända ben. De brända benen äro ofta blan
dade med kol, men även utan, "rentvättade". Ben och harts
tätning eller lerkärl kunna omgivas av en liten kista av hällar 
eller täckas av ett stenblock, som ej är synligt ovan jord. En 
stenhäll kan skilja två ovanför varandra liggande bensamlingar. 
(St. H. M. 11180, 11484, 11746, 11960, 12273, 13132, 13313, 
13928, 14273, 14429, 14801, 15464, 16083). 

Vid Nederlösa i Normlösa socken har man påträffat ett 

1 O. Almgren, Ett gravfält från äldre järnåldern vid Alvastra i 
Östergötland, undersökt sommaren 1900 {M. Bl. 1900). T. J. Arne, Järn-
åldersgravfältet vid Alvastra i Östergötland I—III {Medd. fr. Österg. 
Fmf. 1903—05). 
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gravfält med lerkärl, innehållande brända ben och täckta av 
en större sten. De synas tillhöra den förromerska järnåldern1. 

Trettiofem brandgravar ha undersökts av konservator E. 
Sörling i Sjögestads by, Sjögestads socken. Här ha anträffats 
9 brandgropar med brända ben, 22 lerkärl med brända ben, 
i några fall därjämte med hartstätning, samt 4 hartstätningar 
med brända ben. 

I en brandgrop med bålmörja stod på en av knytnävstora 
stenar omgärdad flat sten en hartstätning med brända ben, 
svärd ( = M . Bl. 1896 sid. 112, fig. 99) sköldbeslag, doppsko 
och spjutspets av järn. En grav utgjordes av ett underjor
diskt stenröse 90x70 cm., varunder låg en krans av flata ste
nar, 40 cm. i diameter. Inom denna hittades lerkärl, brända 
ben, bronsbeslag och en björnfalang. Flera lerkärl stöddes av 
knytnävstora stenar, och ett kärl täcktes ytterligare av en häll. 
Åtminstone en grav tillhör romersk tid (St. H. M. 15479, 15769, 
15957, 16111). 

Vid Nybble i Vikingstads socken utgrävdes 8 gravar under 
flat mark av doc. B. Sehnittger och kand. W. de Geer. Fem 
visade sig vara brandgropar, varav en med hartstätning och 
bikärl förutom de brända benen och andra föremål, 2 urnebrand-
gropar och slutligen en fyrsidig stensättning av 2 ms dia
meter (se ovan) (St. H. M. 14724, 14740, 15430)2. 

På ett gravfält vid Lilla Berga i Klockrike socken blevo 
11 brandgropar undersökta, av vilka 5 innehöllo hartstätning 
och 2 lerkärl (det ena som bikärl jämte harts) (St. H. M. 
14850). 

Flera gravfält i östgötska grusåsar ha visat sig innehålla 
brandgropar från såväl laténe- som romersk tid. Så är exem
pelvis fallet vid Bolltorp i Skönberga socken (St. H. M. 14149, 

1 T. J. Arne, Ett par järnåldersgravfält i Östergötland {Medd. fr. 
österg. Fornminnes- och museiförening 1919). 

2 W. de Geer och B. Sehnittger, Ett nyupptäckt gravfält i Viking
stads socken (Medd. fr. österg. Fmf. 1912). 

Fornvännen 1919. 14 
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15004, 15620 och 16198)1 och på Kungshögabacken i Skrukeby 
socken (St. H. M. 11804, 15289, 15317, 15318, 15411). 

I ett 10-tal brandgropar på Odensten vid Jåmjö i Östra 
Husby socken ha påträffats en del lerkärl med brända ben lik-

vtTAö.c. som också hartstätning med brända 
ben (St. H. M. 15006). 

Sannolikt från laténetiden voro 
14 brandgravar (enkla brandgropar) 
och gravar med urnor (5) eller harts-
tätningar (2), som jag 1902 under
sökte vid Lindsberg under Sundby i 
Veta socken (St.H.M. 11748)2(fig. 12). 

Liknande gravar synas även fö
rekomma eller ha förekommit vid 
Källeby i Skönberga socken (St. H. 
M. 14149), vid Marås i Västerlösa 
socken (St. H. M. 14709)3, vid Tä-
velsta i Tjärstads socken (St. H. M. 
15211), vid Helgestad i Kuddby soc
ken (upptäckt av dr G. Adlerz 1909) 
vid Kungshöga nära Mjölby*, vid 
Brunneby i Vreta-klosters socken5, 
vid Södra Lund i Fästads socken 
(St. H. M. 7038 B)° och vid Sörby 
Mellangärden i Landeryds socken 
(St. H. M. 8058). Fig. 12. Lindsberg. ög. 

1 E. Flach och B. Sehnittger, Ett gravfält från äldre järnåldern å 
Bolltorp i Skönberga socken {Medd. fr. östergötl. Fornm.- och Museiför
ening 1913—14). 

2 T. J. Arne, Undersökningarna vid Lindsberg under Sundby i Veta 
socken, Östergötland, sommaren 1902 (Medd. fr. österg. Fmf. 1903). 

3 B. Sehnittger, En urnebrandgrop vid Marås i Västerlösa socken 
(Medd. fr. Österg. Fmf. 1912, sid. 14). 

4 R. Norrby, Gravfältet vid Kungshöga nära Mjölby (Medd. fr. Österg. 
Fmf. 1903) (St. H. M. 11804). 

5 Urnan från Brunneby, (i Österg. Fmfs Tidskr. 1916). 
6 O. Montelius, "Brandpletter i Östergötland (M. Bl. 1882, sid. 181). 
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En del gravar på det ovan nämnda gravfältet vid Halleby 
i Skärkinds socken voro även av samma beskaffenhet. Också 
vid Spärringe i Västerlösa socken torde dylika gravar före
komma1. Bronssitulan frän Isberga i Heda socken torde väl 
förskriva sig från en liknande brandgrav under flat mark (förr 
i Linköpings Stiftsbibliotek, nu Östergötlands museum). Åt
skilliga liknande gravar synas även ha upptäckts vid Strånäs 
i Strå socken. I en sådan grav stod ett stort, grovt lerkärl, 
omgivet av stenar, omsorgsfullt satta tätt intill varandra och 
övertäckta av en flatare sten. Det vilade omedelbart på ett 
lager av svartjord, och det hela skyldes av ett föga djupt, 
stenblandat jordlager2 (St. H. M. 6298, 6364). 

En järnsitula, som anträffats med vapen av järn på Ka
pellsbacken vid Lagerlunda gård i Kärna socken, torde ocksä 
ha funnits i en grop under flat mark3. 

På Öland. Ehuru jämförelsevis sällsynta tyckas urnegravar 
under flat mark förekomma även på Öland. Sä har en ler
kruka med brända ben och två krumknivar av järn hittats 
över 2 fot djupt i lös sand och omgiven av tunna flisor vid 
Skogsby i Torslunda socken (St. H. M. 13192). Gravar, som 
torde tillhöra laténetiden, äro även hittade under flat mark vid 
Rösslösa i Kastlösa socken och vid S. Bårby i Mörbylånga 
socken (St. H. M. 14145, grav 10 och 11 och 12817). Ur dy
lika gravar härröra förmodligen även de bronsföremål, som hit
tats i Hulterstads socken (St. H. M. 5786). 

I Brålanda socken i Dalsland har en gång påträffats en 
järnskära av laténetyp (St. H. M. 7194:56), som väl härstam
mar ur en grav, obekant av vad slag. Gissningsvis kan man 
dock antaga, att den överensstämt med dem vid Grums i Värm-

1 Jfr O. Frödin, Några östgötska fornfynd (Medd. fr. Österg. Fmf. 
1912 sid. 27.) 

2 O. Montelius, Östergötland under hednatiden {Sv. Fmfs Tidskr., 
XII, sid. 285). 

3 T. J. Arne, Ett par järnåldersgravfält i Östergötland (Medd. fr. 
Österg. Fornm.- och Museiförening 1919). 
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land och vid Tormansbol i Jerns socken, Dalsland. På sist
nämnda plats ha nämligen också anträffats brandgropar med 
eller utan urna, troligen härrörande från förromersk järnålder1. 

Även i Skåne t. ex. vid Nosaby nära Kristianstad synas 
brandgropar under flat mark förekomma. 

Brandgravarna under flat mark kunna indelas enligt föl
jande skema: 
A. Brandgravar med brända vita ben utan bålmörja. 

1. Med lerurna eller annat benhölje (flatmarksurnegrav). 
2. Utan omhölje fritt i jorden (benhög). 

B. Brandgravar med brända ben och bålmörja (brandgrop). 
1. Med lerurna eller annat benhölje. 

a. Rena ben i urnan, bålmörja utanför.] Urne-
b. Både ben och bålmörja i urnan brand-

samt vanligen till en del utanför. J grop. 
2. Utan lerurna eller synligt benhölje med benen och bål

mörjan anbragta i en grop (egentlig brandgrop) (benen 
ibland för sig). 

Alla dessa former torde vara representerade i Sverige. 
Det verkliga brandflaket med benen utbredda över en större 
yta torde egentligen blott förekomma under en betäckning av 
hög eller röse. Brandgroparna innehålla stundom blott kolad 
jord och aska utan några synliga brända ben — måhända äro 
de helt förvittrade. När benhöljet utgöres av en liten sten
kista, ett ler-, sten-, brons- eller järnkärl, är det lätt att iakttaga 
det yttre skyddet. På gränsen mellan B. 1 och B. 2 stå brand
gropar, i vilkas botten eller sidor lerklening är anbragt. Dess
utom är benhöljet ofta skyddat av kringsatta eller överlagda 
stenar och hällar. 

Då benhöljet utgjorts av en träask, av vilken blott harts-
tätningen helt eller delvis bevarats, kan det vara svårt att av-

1 W. Berg, Gravundersökningar vid Tormansbol och Slottsbrosundet 
(Af. Bl. 1880). 
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göra gravens beskaffenhet. Slutligen torde de nu till synes 
alldeles oskyddade benen ofta ha varit inlagda i en duk eller 
dylikt förgängligt omhölje. Detta har väl alltid varit fallet, 
när benen ligga i en klump för sig med bålmörja under, utan-
eller ovanför. I vad mån ursprungligen genom ett hölje skyd
dade ben senare blandats in bland kol o. d. genom vattnets 
och isens månghundraåriga inverkan, låter sig ej lätt bestämma. 

Brandgroparna äro ofta kittelformiga, med ett djup av van
ligen 40 till 50 cm., stundom ända upp till 1 m., och en dia
meter växlande mellan c:a 40 och 100 cm. Själva brandlagret 
är vanligen tunnare, dock i regeln växlande mellan 10 och 
50 cm. Stundom hittas i en brandgrav (Alvastra, Fjugesta i 
Knista) två benlager, skilda av klumpstenar eller hällar; månne 
av två olika personer eller av människa och djur? 

Djurben ha otvivelaktigt påträffats i några brandgravar, 
men mera omfattande undersökning av det brända benmate
rialet har ej ägt rum. Ej sällan iakttager man, att först och 
främst kraniebenen nedlagts i benhöljet. 

Bikärl till ett antal av ett eller högst två äro då och då 
funna i brandgropar med urnor eller träaskar eller ock utan 
höljen. 

De medlagda fornsakerna ha oftast följt med på bålet och 
äro i regeln brandskadade, om de äro av brons; sådana som 
gjorts av järn, bära ofta en glödpatina, som skyddat dem mot 
rost. Vapen (svärd och spjutspetsar) äro ofta hopböjda. 

Knut Stjerna har i sin doktorsavhandling1 fäst stort av
seende vid den olika behandling, som de brända benen av 
den döde få undergå på olika tider och i olika delar av det 
germanska området. Han sammanfattar sålunda dessa förhål
landen vid järnålderns början: "Västgermanska stammar vid 
västra delen av Östersjöns södra kust begrava fortfarande, lik
som under bronsåldern, utan bålmörja. Detta begravningssätt 
är även det övervägande på Jylland och förefintligt i Norge, 

1 K. Stjerna, Bornholms befolkning under järnåldern (Ant. Tidskr. 18:1). 
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som ofta under förhistoriska perioder företer med Jyllands lik
artade förhållanden. Begravning med bålmörja framträder där
emot i området mellan Öder och Weichsel, i södra Skandina
vien och på de stora Östersjööarna samt även i södra Norge 
och västra Danmark. I de kontinentala delarna av detta om
råde begagnas uteslutande urnebrandgropen, i de skandina
viska både urnebrandgropen och brandflaket, men åtminstone 
på Östersjööarna, med företräde för brandflaket". 

Den kronologiska utvecklingen har sedan varit följande 
(enligt Stjerna): "Äldst är begravning utan bålmörja. Senare 
uppkommer ett kortvarigt mellanstadium, då även bålmörjan 
utgör en beståndsdel av gravinnehållet, men ännu skiljes från 
de brända benen, ett stadium, som avlöses av begravning i 
urnebrandgrop och brandflak, vilka i sin tur avlösas av brand-
gropen. Naturligtvis låta icke alla fall inrangera sig i denna 
serie. Begravning utan bålmörja kan fortfara längre på ett 
ställe än på ett annat, mellanstadiet kan överhoppas, då man 
på en ort tagit kännedom om de redan fullt utvecklade be
gravningssätten med bålmörja på en annan etc, men den all
männa utvecklingen av gravskicket är den här angivna." 

Denna skildring av brandgravskickets utveckling under 
äldre järnåldern gäller egentligen Bornholm. Här anser Stjerna, 
att brandgropen genom en intern utveckling utvecklats ur 
brandflaket. Det senare utgöres av den bålmörja, som man 
att börja med låtit ligga utbredd på marken och över vilken 
man enligt sedvana uppfört ett röse1. 

Låt oss nu ytterligare se, huru förhållandena på detta om
råde gestalta sig i Sverige under den förromerska järnåldern. 
Gravar från period I äro tyvärr ännu mycket sällsynta. Från 
bronsålderns slut föreligga i flera landskap (t. ex. Skåne, Ble
kinge, Gotland) urnegravar under flat mark med brända ben 

1 Stjerna definierar på sid. 8 brandflaket sälunda: 'Aro benen och bål
mörjan utbredda pä ett horisontalt plan, kallas graven brandflak'. Här 
förutsattes ej, att bålmörjan skall ligga pä likbålets plats utan kan vara flyttad. 
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utan kolblandning i urnorna1. På Gotland har G. Gustaf
son undersökt ett par låga högar från järnålderns period I, 
den ena med fotring, den andra med en yttre ring (Lekarehed 
i Lärbro socken och Butraifs i Norrlanda socken). I den förra 
lågo under och mellan några stora granitkullerstenar brända 
benbitar, bitar av ett stort lerkärl, några få kolbitar samt några 
föremål av järn och brons samt obrända ben. Gravlagret var 
Va fot mäktigt. I den senare fanns i ett svagt brandlager 
brända ben, brottstycken av ett större lerkärl samt metallföre
mål. O. Almgren uppfattar dessa gravar som urnegravar i 
små högar2, Stjerna som brandflak3. Av Gustavsons beskriv
ning får man ej intrycket, att bålet stått på själva platsen eller 
att det är fråga om ett brandflak av någon vidare utsträckning. 
Bålmörja tyckes man emellertid ha att göra med. Under pe
riod III var det på Gotland vanligt, att bålet ej stod på grav
platsen utan att bålresterna uppsamlades och spriddes ut inom 
en liten omkrets på marken, varefter en låg hög uppkastades 
över desamma. 

På gravfältet vid Ryd i Glömminge socken och vid Övre 
Ålebäck i N. Möckleby socken på Öland hittades stora brand
flak i rösena men med ringa förekomst av brända ben. Dessa 
voro däremot samlade i en hög för sig, stundom i samband 
med brandflaket, oftare i en behållare. Även då benen fun
nos i en grop med kol, hade de från början hållits ihop i en 
duk eller dylikt. Vi skulle då i dessa gravar kunna se en kom
bination av bronsålderns gravskick och brandflaket. I rösena 
och stenplanerna vid Halleby i Skärkind, Östergötland, lågo 
de brända benen vanligen i brandgropar, där även kol från 
bålet nedösts, men benen syntes ha samlats ihop för sig i en 
träask eller en urna. Enstaka ben kunde naturligtvis hittas 
bland kolen, någon gång i större mängd. Även ett större kol-

1 B. Sehnittger, Flatmarksgravar från den yngre bronsåldern i Skåne 
och Blekinge. (Rig. 1919). 

2 O. Almgren, Die ältere Eisenzeit Gotlands, Stockholm 1914 (sid. 3). 
3 K. Stjerna, Bornholms befolkning under järnåldern (sid. 13). 



214 T. J. Arne. 

lager med brandgrop i kanten liksom på Öland hittades under 
en stenplan. Vid Alvastra förekommer i regeln bålmörja jämte 
de brända benen, men de senare finnas ej sällan hopade i en 
tät gyttring — de ha samlats ihop för sig och omgivits av nå
got hölje. Dock iakttager man ej sällan bensamlingar utan kol. 
Liknande var förhållandet med innehållet i de kittelformiga 
brandgroparna i Nerike. 

Även på Järnsysslagravfältet i Västergötland ha benen 
samlats ihop i en behållare (lerkärl, hartstätat träkärl, duk) 
och nedlagts i en grop, i vilken även bålmörja plägat ösas 
ned. Ofta märkes blott kolad jord; stundom äro kolspåren 
mycket obetydliga och i halva antalet fall kan man ej gärna 
tala om någon bålmörja. Vid Kleva Gumsegården, Kinnekleva 
socken, innehöll också en brandgrop "rentvättade" vita ben. 

På gravfältet vid Grums i Värmland voro de brända benen 
vanligen blandade med kolmörja i brandgroparna, men i 4 
gravar voro benen rena och vita samt ej blandade med kol-
mörjan. Benen hade legat förvarade i en träask, så väl att 
kolmörjan ej kunnat intränga. 

Brandgropen med brända ben och bålmörja synes alltså 
under period II och III på Sveriges fastland vara den vanliga, 
om också långt ifrån enahärskande gravformen. Den har näm
ligen att kämpa med den från bronsåldern nedärvda eller från 
sydväst på nytt uppfriskade gravformen med rena vita ben 
utan kolblandning. I själva verket är det ofta svårt att av
göra, om man har att göra med en vanlig urnegrav eller en 
urnebrandgrop, med en benhög eller en brandgrop. I stället 
för kol och bålmörja ser man sotig eller blott något mörkare 
jord och grus än omgivningens, benhögen upptäckes blott 
därigenom att den täckes av en häll eller en klumpsten. Ibland 
finner man inga ben utan blott några urnebitar eller en sot
fläck. Brandlagret kan vara skilt från benen, såsom fallet var 
i grav 131 vid Järnsyssla, där ett brandlager utan ben hittades 
under en stor avlång sten och en samling brända ben låg 3/i 
m. därifrån, men troligen hörde till. 
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Att fastslå en intern utveckling på Sveriges fastland (och 
Öland) från bronsåldersbrandgraven fram till brandgropen med 
bålmörja låter sig knappast göra, så länge gravar från period I 
äro kända i så obetydlig utsträckning som nu är fallet. 

Visserligen har vid Lilla Dalby i Kastlösa socken, Öland, 
hittats ett lerkärl med brända ben, som torde tillhöra period I, 
stående l/t m. djupt i ett brandlager av mer än i/2 m:s dia
meter (St. H. M. 13312). Brända ben funnos även utanför ler
kärlet. Detta hänföres av N. Åberg1 till slutet av bronsåldern, 
och vore detta riktigt, skulle seden alt tillvarataga bålmörjan 
gå längre tillbaka än man antagit, n. b. om "brandlagret" ut
gjordes av annat än utsökta kol från bålet och om benen i 
kärlet icke voro alldeles rena. I Skåne har prof. Montelius 
vid undersökning av en större hög vid Spärlinge i Allerums 
socken anträffat en sekundärgrav, som innehöll ett lerkärl med 
vulstformiga handtag, en svanhalsnål och en ring av järn samt 
brända ben. Graven förskriver sig från järnålderns första pe
riod. Även kol anträffades i graven, men det framgår ej fullt 
tydligt, om dessa mera tillfälligt kommit med i graven, såsom 
ju stundom hänt även under bronsåldern, eller om de tillhöra 
en avsiktligt tillvaratagen bålmörja. 

Hurusomhälst, vare sig sedan att nedlägga bålmörjan jämte 
de brända benen uppkommer under period I eller II, så synes 
den vara något nytt, utifrån infört, som kontrasterar med brons
ålderns sedvänja att blott tillvarataga de brända benen. 

Vad själva gravens utseende beträffar, så framgår av 
det föregående, att vi i Sverige ha att göra med rosen, sten-
blandade jordhögar, stenplaner, samtliga ovan jord, samt 
gravar under flat mark, täckta eller omgivna av hällar och 
stensamlingar, en sten, som kan sticka upp i ytan, eller all
deles utan skydd. De genom en hög, ett röse, eller dylikt 
markerade gravarna finnas på Östersjööarna, i Östergötland 

1 N. Åberg, Kalmar läns bronsålder s. 56 {Medd. fr. Kalmar Fornm.-
förening, IX). 
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och västligast i Nerike, — mera osäkra äro dylika gravar från 
Värmland och Halland; de under flat mark befintliga gra
varna äro mera koncentrerade till Västsverige, Bohuslän, Väs
tergötland, Dalsland och Värmland men också kraftigt repre
senterade i Östergötland, särskildt i dess västligare delar; ut-
löpare nå även Nerike och Uppland, där detta skick bibehöll 
sig längre på samma gravfält än t. ex. vid Alvastra. Även 
till Öland sträcker sig detta sätt att nedlägga den dödes brända 
ben. Man får dock det intrycket, att i början det förra sättet 
varit mera östligt, under det att det senare har sin tyngdpunkt 
förlagd längre västerut. 

Det är nu tänkbart, att såväl gravarna under flat mark som 
de av rosen eller högar täckta i rätt nedstigande led härstamma 
från den yngre bronsålderns rosen, högar och gravar under 
flat mark. Rosen med stenkistor äro väl den vanliga formen 
för bronsålderns gravar i Sverige; jordhögar, eventuellt täckande 
en stenkista, antingen försedda med en inre stenkärna eller 
blandade med stenar, känna vi från Uppland, Öland och Skåne; 
bronsåldersgravar under flat mark äro särskilt ofta påträffade 
i Skåne och Blekinge1. Även på Gotland ha förutom i rosen 
bronsåldersgravar hittats under flata marken2. 

Trots den stora bristen på gravar från period I får man 
väl antaga, att på sina håll bronsålderstraditionen fortplantats 
vidare ned i laténetiden. Därför talar ett sådant gravfynd, som 
det, vilket för en del år sedan gjordes vid Ljunga i Skönberga 
socken, Östergötland3, där under en hög med någon sten-
blandning fanns en grav frår öde perioden av bronsåldern och 
på flata markens nivå en grav från period I av järnåldern (så
vitt den ej kan dateras tillbaka något längre). Sistnämnda 

1 B. Sehnittger, Flatmarksgravar etc. (Rig 1919). 
2 G. A. Gustafson, Gotländska bronsåldersfynd. (Sv. Fornminnesför:s 

Tidskrift. VI). 
3 T. J. Arne: Gruvfältet vid Ljunga i Skönberga socken, Östergötland, 

sid. 2 och 8 {Medd. fr. österg. Fmf. 1905). 



Den senare förromerska järnåldern i Sverige. 217 

grav har antingen anlagts i en äldre hög eller fått högen upp
kastad över sig. 

Skulle emellertid tack vare den av R. Sernander påpekade 
klimatförsämringen vid bronsålderns slut en starkare utvand
ring ha ägt rum, varigenom fyndbristen i viss mån kan för
klaras, då bör måhända det under laténetiden härskande grav-
skickat förklaras genom starka inflytelser från grannländerna. 
En blick på dessas gravskick torde alltså vara av nöden. 

I Norge äro gravarna från den förromerska järnåldern vä
sentligen koncentrerade till Jaederen på västkusten och kring 
Kristianiafjorden. "Baade i det ytre, synlige anlseg og i den 
indre indrettning viser gravene meget vaekslende former, men 
uten at disse to hovedforhold optraeder i gjensidig konstante 
kombinationer. De forskjellige typer for gravenes ytre og indre 
form krysses i alle forskjellige förbindelser; urnegraver og brand-
groper, saavel som övergångsformer mellem dem, traeffes uten 
forskjel i hauger, roiser, stensastninger og under flat mark."x 

Högar äro rätt vanliga, rosen sällsynta. Stensättningar i 
flat mark förekomma stundom. En sådan frän Aske i Brun-
lanes pgd vid Larvik erbjuder stor likhet med några sättningar 
vid Grums i Värmland2. Den norska graven tillhör emellertid 
period I, under det de värmländska säkerligen äro av senare 
datum. Allmännast torde gravarna under flat mark vara. — 
Vanligt är, vare sig graven är anbragt i hög eller under flat 
mark, att den utgöres av en i gruset nedgrävd grop. Härige
nom skiljer den sig bestämt från bronsålderns gravar, även 
om den liksom dessa är omgiven av 4 flata hällar som bilda 
en kista. Gravar utan bålmörja äro övervägande på Västlandet; 
i Jarlsberg och Larviks amt äro de ganska utbredda vid sidan 
av gravar med bålmörja, i Smaalenenes amt hittills mycket 
sällsynta. Detta gravskick avtar alltså i utpräglad mån från 

1 H. Schetelig, Den ferromerske jernalder i Norge {Oldtiden, III, 1913), 
A. W. Bregger, La-Téne Kjedelen fra Sande i Jarlsberg (Oldtiden, VII; 
1916). 

2 T. J. Arne, Bidrag till Värmlands förhistoria (Fornv. 1917). 
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öster till väster och står i nära förbindelse med tuvgravarna 
på Jylland. Brandgroparna med bålmörja täckas ej synner
ligen ofta av en häll eller äro kringsatta med stenar. För öv
rigt finnas brandgropar med urnor och träkärl (harpixlämningar) 
i olika kombinationer med brända ben eller bålmörja som i 
Sverige. Blandningsformerna av urnegrav och brandgrop för
klarar Schetelig så som Stjerna gjort det för Bornholms vid
kommande, nämligen så, att det nyinförda skicket, begravning 
med bålmörja, korsas med den gravform, som kvarleva! frän 
bronsåldern. Fullkomligt enastående hittills är en skelettgrav 
med vapen från laténetiden, funnen vid Aas i Sande, Jarlsberg. 

Vi se av denna redogörelse, att laténetidens gravskick i 
trakten kring Kristianiafjorden nära överensstämmer med det i 
Sverige, särskilt dess västligare delar, utan att vi ha någon anled
ning att tro, att vi skulle från Norge ha mottagit några väsent
liga lån, snarare då tvärtom. 

Övergå vi till Danmark, sä finna vi på Bornholm brand-
groparnas, "brandpletternes", klassiska land. Brandgropar med 
lerurna äro här sällsynta i motsats till förhållandet på den 
skandinaviska halvön. Om benen i bronsålderns gravar un
der flat mark på Bornholm anmärker E. Vedel:1 "De braendte 
Ben ere i Regelen hvide og rene, hvad enten de ere udvaskede 
eller maaske kun udpillede af Ligbaalets Rester, men af og 
till findes de dog blandade med Kul og Aske og i saa Fald 
findes der tillige ofte en klump af stort kulholdig muld med 
smaa brasndte Benstumper udenom Urnen." Enligt Vedel är 
det häller icke sällsynt, att benstyckena i de bronsåldersurnor, 
som täckas av rosen, icke rensats före nedläggningen utan för
blivit blandade med likbålets kolhaltiga rester. I så fall plägar 
det också finnas en klump svart mull utanför urnan eller i 
flått lager omkring den sten, som täcker urnans mynning, och 
i denna mull finnas ofta enstaka benstycken. Vedel anser att 

1 E. Vedel, Bornholms Oldlidsminder og Oldsager (1886, sid. 30) samt 
Efterskrift til Bornholms Oldlidsminder og Oldsager, 1897. 
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"brandpletterne" utvecklat sig ur bronsålderns begravning med 
benfyllda lerkärl under flat mark och finner övergångsformer 
i sådana urnebegravningar, som här nyss nämnts, liksom i 
brandgroparna med sönderslagna urnor. Dock medger han 
även en påverkan söderifrån. Rösena på Bornholm nå i regeln 
blott fram till den äldsta järnåldern men äro då ännu talrika; 
få rosen ha uppkastats över laténetidens gravar, såsom fallet 
var på Öland. Såsom efterbegravning i högar och rosen före
komma brandgroparna ej sällan. 

Märklig är den stora bristen på gravar från förromersk 
tid på Själland, som häri överensstämmer med Skåne, Halland, 
Blekinge och Småland. Från Fyen föreligger förutom enstaka 
urnebrandgropar ett litet gravfält från laténetid, nämligen det 
av Sehested undersökta vid Langaa1. Också här lågo gra
varna under flat mark: en kittel av järn och brons stod i ett 
kollager och hade på bottnen brända ben jämte fornsaker; 
upptill i kitteln fanns jämväl mycket kol, och graven täcktes 
av en stor sten, som sjunkit ned i kitteln men ej var synlig 
i ytan. 

På Jylland äro talrika brandgravar från period I anträffade. 
Oftast har en urna innehållande de vita, från bålmörja befriade 
benen nedsatts i en grop, eller på markytan, och en låg hög 
uppkastats däröver. De nedlagda föremålen äro vanligen eld
skadade2. Från laténetiden har man däremot få gravar, van
ligen urnebrandgravar under flat mark eller i kanten av gamla 
högar3. Nyligen har ett gravfält med "brandpletter" av samma 
art som på Bornholm blivit undersökt nära Limfjorden av in
spektör Th. Thomsen. 

I Sönderjylland ha påträffats urnegravar med brända ben 

1 F. Sehested, Fortidsminder og Oldsager fra egnen om Broholm, 
1878, sid. 172 ff. 

2 A. P. Madsen og Carl Neergaard, Jydske Gravplatser fra den fer-
romerske jernalder. {Aarbeger 1894). 

3 I. Undset, Jernalderens begyndelse i Nordeuropa, 1881; C. Neergaard, 
Jernalderen. sid. 235 ff. {Aarbeger 1892). 
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under flat mark tillsammans med laténevapen och sena laténe-
fibulor1. 

Beträffande gravarna från l:a perioden äro de av samma 
art som på Jylland i övrigt. 

I Schleswig-Holstein förekomma under period I talrika 
små högar som bilda utsträckta gravfält. Dessa högar täcka 
urnor med vita brända ben. Samtidigt uppträda i ännu större 
utsträckning urnegravar under flat mark, och dessa bli under 
laténetiden enahärskande. Som efterbegravning hittas dock 
även under denna period urnegravar i äldre högar. Under 
den äldsta järnåldern stå urnorna nästan utan undantag om
givna av smärre stenar, som ofta är förenade till stora sten
läggningar. Under laténeinflytandets första tid bibehålles mesta
dels stenpackningen, men ibland finnas blott täckstenar eller 
enstaka stödjestenar kring urnorna. Mot slutet av laténetiden 
påträffas ofta små stensättningar eller en täcksten över urnan, 
men ofta stå urnorna fritt i marken2. 

I Hannover låter G. Schwantes den förromerska järnåldern 
gå tillbaka till omkring 800 före Kr. f.3 Han indelar den i 
4 perioder. Under den första (800—600) av dessa uppträda ännu 
låga högar jämte urnegravar och stenkistor under flat mark. 
Under andra perioden (600—300) bli gravarna under flat mark 
nästan allenahärskande. Urnorna stå i början kringpackade 
av sten. De brända benen äro fria från kol. Under tredje 
perioden (300—150) visa sig laténeinflytelser. Blott gravar un
der flat mark anträffas. Jämte urnegrayar och rena, vita ben-
samlingar förekomma brandgropar. Under fjärde perioden 150— 
K. f. saknas brandgropar, däremot förekomma urnor och mera 
sällan vita, oskyddade bensamlingar. Av stort intresse är, att 
vi här på västtyskt område under tiden 300—150 anträffa brand-

1 Carl Neergaard, Sönderjyllands jernalder I {Aarbeger, 1916). 
2 Friedr. Knorr, Friedhöfe der älteren Eisenzeit in Schleswig-Holstein, 

Kiel 1910. 
3 G. Schwantes, Die ältesten Urnenfriedhöfe bei Uelzen und Liine

burg (Die Urnenfriedhöfe in Niedersachsen I, 1911). 
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gropar med bålmörja. Sådana äro kända t. ex. fr. Oitzmiihle 
och Kl. Hesebeck (i en brandgrop hittades en laténe-Il-fibula). 

Även i Mecklenburg äro urnegravfälten under flat mark 
det vanliga under förromersk järnålder. De börja redan tidi
gare och fortsätta in på romersk järnålder. Benen i urnorna 
äro mestadels rena och fria från bålmörja: på sin höjd kan 
en obetydlig mängd vara inkastad i urnan. Först på över
gången till romersk tid (ca 50 e. Kr.) uppträda brandgropar 
liknande dem på östgermanskt område, dock blott i undan
tagsfall1. Brandskikt omkring och över urnorna förekommer 
stundom. Mestadels omges de av stenskydd, bildat av smärre 
stenar, en lock- och en bottenhäll. 

I provinsen Sachsen uppträda under laténetiden högar 
med urnor och brända ben men även urnegravfält. I Branden
burg möta vi stora urnegravfält2. 

I Pommerns västra del, Vorpommern, uppträdde urnegrav
fälten i början av järnåldern och undanträngde snart brons
ålderns stenkistor, som däremot höllo sig rätt länge i Hinter-
pommern. Under den första järnåldersperioden äro benen i 
urnorna rena och fria från bålmörja, under laténetidens äldre 
del finnas rester av likbålet bland stenarna, som omge urnan, 
och mot slutet av denna tid uppträda verkliga brandgropar, 
ofta innehållande vapen. Detta gäller Vorpommern. I Hinter-
pommern utmärkes den första järnåldern av små stenkistor 
ofta innehållande ansiktsurnor; under laténetiden visar sig samma 
gravskick som i Vorpommern3. 

J. Kostrzewski har i sitt värdefulla arbete om den öst
germanska kulturen under sen laténetid4 även redogjort för 

1 R. Beltz, Die vorgeschichtlichen Altertiimer des Orossherzogtums 
Mecklenburg-Schwerin 1910. Dens. Vorgesch. Funde und Untersuchungen 
in Mecklenburg 1907—1909 {Manus 1910). 

2 F. Kaufmann, Deutsche Altertumskunde 1913, sid. 277 ff. 
3 H. Schumann, Die Cultur Pommerns in vorgeschichtlicher Zeit (Bal-

tische Studien 1896). 
4 J. Kostrzewski, Die ostgermanische Kultur der Spätlaténezeit, 1919. 
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gravskicket i Pommern, West- och Ostpreussen, Brandenburg, 
Posen och Schlesien. Kusttrakterna från Odermynningen till 
ett stycke öster om Weichsel räknas av Kostrzewski som bur-
gundiskt område, det söder därom liggande området (i Bran
denburg, Posen och Schlesien) som vandaliskt. Ej häller i 
östra Tyskland och Polen finnas skelettgravar under århundra
dena före Kr. f. De brända benen förvaras på olika sätt, dels 
fria från bålmörja i urnor (urnegravar), dels i urnor med bål
mörja upptill eller runtom i en grop (urnebrandgropar), dels 
slutligen utan kärl i brandgropar. De rena benhoparna, som 
ofta träffas på västgermanskt område, ha blott i ett par fall 
blivit kända från Östtysklands senare laténetid. 

De rena urnegravarna finnas huvudsakligen på det vanda-
liska området. På burgundiskt område medföljer i regeln bål
mörjan i graven. 

I Hinterpommern har man anträffat övergångsformer mellan 
rena urnegravar och urnebrandgropar. Vid Persanzig i Hinter
pommern har man liksom på Bornholm iakttagit stora sten-
packningar av upptill sex kvm., täckande gravarna. 

Urnebrandgroparna, som huvudsakligen finnas på burgun
diskt område, men även sträcka sig in på vandaliskt, omgivas 
eller täckas stundom av stenar. 

Även mellan urnebrandgropar och rena brandgropar ha 
övergångsformer iakttagits. 

De rena brandgroparna äro förhärskande, särskilt på bur
gundiskt område. 

I regeln ligga de östgermanska laténegravarna under flat 
mark; i Ostpreussen äro efterbegravningar i äldre högar van
liga. I Masuren har man iakttagit stenkretsar ovan jord, som 
markera laténegravar. Detsamma är också fallet på några 
ställen i Hinterpommern, Brandenburg och Polen. På åtskilliga 
håll, t. ex. vid Persanzig, voro gravarna täckta med en stor 
sten, som sköt upp över ytan just som vid Järnsyssla, Grums 
m. fl. fyndplatser i Sverige. 

Av ovanstående översikt framgår, att gravarna med bål-
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mörja särskilt äro karaktäristiska för östgermanskt område, 
men sträcka sig ända in i Hannover ja, upp på Jylland, under 
det att å andra sidan de rena urnegravarna västerifrån sträcka 
sig långt österut in på "vandaliskt" område. Åtminstone på 
Bornholm går sedvänjan att nedlägga bålmörja tillbaka till 
slutet av bronsåldern och detta synes av några fynd att döma 
kunna vara fallet även i Sverige, väl beroende på en utländsk 
strömning. På Öland synas gravrösena med brända ben utan 
bålmörja representera en inhemsk nedärvd tradition utan in
flytelser från söder, märklig så till vida, som gravarnas inne
håll röjer nära samband med östgermansk kultur. Liksom 
man på Sveriges fastland kan i fornsakerna spörja påverkan 
från både öst- och västgermanskt område, så synes fallet vara 
även inom gravskicket, ehuru med företräde för det östger
manska. Själva anläggandet av brandgravar under flat mark 
går ju i de sydligaste delarna av Sverige tillbaka till yngre brons
åldern, men i det centrala laténeområdet, landskapen kring Vät
tern och Vänern, torde det ha vunnit inträde först under laténetiden. 

1 fråga om de ovan jord synliga gravarna på Sveriges 
fastland synes mig knappast någon anledning föreligga att 
härleda dem ur utländska förebilder, åtminstone ej från land
sträckningarna närmast Östersjön. 

Fornvännen 1919. 15 


